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Dach runie mi na głowę!

Opłata za śmieci ostro w górę

PIASECZNO Tadeusz Zubelewicz mieszka w 

zrujnowanej willi z lat 30. ubiegłego wieku przy 

ulicy Moniuszki. W budynku przecieka dach 

i zapada się podłoga. - Na remont domu mnie 

nie stać, a działki sprzedać nie mogę, bo nie są 

uregulowane kwestie własnościowe – mówi. 

- Może gmina mogłaby naprawić mi chociaż 

dach, bo pewnego dnia wszystko się zawali 

i pogrzebie mnie żywcem

Komandosi wylądują
jak cichociemni
GÓRA KALWARIA Przez lata ten fakt był mało znany. Czterech 

cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej i sprzęt 

zrzucono w kwietniu 1944 roku w pobliżu Baniochy

• Ciepły i widny dom

• Przygotowujemy 

 ogród na zimę

Piaseczno Fight Night
PIASECZNO Już w najbliższą sobotę odbędzie się międzynarodowa gala “Piasecz-

no Fight Night 6” jako pierwsza odsłona Masters Fight Series. Zobaczymy najlep-

szych kickbokserów walczących w formułach ringowych K-1 i Full contact

 Zawodnicy z Polski, Białorusi i Litwy a wśród 
nich reprezentanci klubu X Fight Piaseczno niewąt-
pliwie zgotują nam fantastyczne widowisko. Gwiaz-
dami gali będą mistrzowie: Eliasz Jankowski, Dorota 
Godzina i Łukasz Wichowski. 
 W trakcie gali swoje umiejętności zaprezentują także naj-
młodsi zawodnicy KS X fight z Piaseczna, a całą imoprezę 
uświetnią pokazami mistrzynie tańca z KS Grawitacja .

 Zapraszamy wszystkich fanów sportów walki do Sali GO-
SiR przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie na galę Kickboxingu 
i formuł: Full-contact oraz K-1 ! Początek Gali o godz. 19.00 
Wstęp za okazaniem bezpłatnych wejściówek, które są do 
odebrania w Biurze Promocji UMiG Piaseczno (ul. Ko-
ściuszki 5) oraz w biurze GOSiR Piaseczno na Stadionie 
Miejskim (1-go Maja 16).

R E K L A M A
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Wybrali się w podróż po zakrapianych imprezach

Zrobił ze sklepu toaletę

Podróbki za 52 mln zł

Zatrzymano złodziei rowerów

15-latka potrąciła skuterem 70-latka

 W ciągu ostatniego tygodnia policjanci zatrzymali na terenie powiatu 
piaseczyńskiego kilkunastu nietrzeźwych kierowców. Przerażające jest to, 
że wielu z nich było kompletnie odurzonych alkoholem. W sobotę w Górze 
Kalwarii jeden z kierujących „wydmuchał” aż 2,4 promila alkoholu w orga-
nizmie, a inny (obcokrajowiec) zatrzymany w tym samym czasie w Piasecz-
nie – 2,2 promila. Niezła impreza musiała być też w Tarczynie, gdzie na uli-
cy Oszkiela funkcjonariusze zatrzymali kierującego, który miał w organizmie 
ponad 2,3 promila alkoholu. Wszyscy mężczyźnie stracili już prawo jazdy, 
a ze swojego bezmyślnego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem. 
Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. 

 W jednym z supermarketów ochrona zatrzymała mężczyznę, który pró-
bował dokonać kradzieży oraz dopuścił się zniszczenia mienia. System mo-
nitoringu zarejestrował, jak 51-latek wszedł do sklepu i od razu udał się do 
działu z alkoholem. Tam na miejscu wypił wziętą z półki butelkę  trunku. Na-
stępnie udał się do działu spożywczego, by ukryć w kieszeniach sery i wę-
dliny. Jednak największe zdumienie ochroniarzy wzbudziło to, co zrobił po-
tem. Otóż między regałami mężczyzna oddał mocz na artykuły spożywcze. 
Wszystkie natychmiast zostały wycofane ze sprzedaży. Po przekazaniu poli-
cji, 51-latek został poddany badaniu na trzeźwość. Okazało się, że ma w or-
ganizmie ponad 2 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kra-
dzieży i zniszczenia mienia na łączną kwotę 800 zł, za co grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 We wtorek rano na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej 
policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodar-
czą, we współpracy ze strażą graniczną, przeprowadzili kontrolę miejsc, 
w których sprzedawane są odzież, galanteria i kosmetyki. Poszukiwano 
też nielegalnych imigrantów. Podjęte działania operacyjne zakończyły 
się pełnym sukcesem. Zabezpieczono w sumie 216 busów wypełnionych 
podrobioną markową odzieżą, obuwiem, galanterią oraz kosmetykami o 
szacunkowej wartości około 52 mln zł. Opatrzone znakami markowych 
producentów podróbki sprzedawane były w hurtowych ilościach handla-
rzom, pośrednikom, jak również detalistom, a następnie rozprowadzane 
do sklepów, hurtowni i bazarów na terenie całej Polski i do krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Zarzuty postawiono łącznie 12 osobom narodo-
wości indyjskiej, ukraińskiej, tureckiej, armeńskiej, bułgarskiej oraz jedne-
mu Polakowi. Wszyscy cudzoziemcy przebywali na terenie naszego kra-
ju legalnie. Funkcjonariusze, likwidując nielegalne targowisko, udarem-
nili wprowadzenie do obrotu towaru, którego wartość w skali miesiąca 
mogła przekraczać 200 mln zł. Ilość ujawnionych podróbek oraz ich czar-
norynkowa wartość świadczy o tym, że cudzoziemcy i współpracujący z 
nimi Polacy czerpali z tego procederu ogromne zyski. Zatrzymanym gro-
zi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W dniu wolnym od służby jeden z policjantów zauważył w centrum Pia-
seczna dwóch rowerzystów. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, 
że poruszali się oni na jednośladach skradzionych dzień wcześniej z kla-
tek schodowych na jednym z osiedli. Sprawcy najpierw niszczyli zamki w 
drzwiach wejściowych do bloków, a następnie „uwalniali” rowery za pomocą 
przecinaków. 21-latek i 23-latek zostali schwytani i trafi li na komendę. Oka-
zało się, że są podejrzani o przywłaszczenie trzech rowerów, z których jeden 
wcześniej sprzedali. Mężczyźni odpowiedzą za kradzież, a zarzut paserstwa 
usłyszy nabywca jednośladu.

 W sobotę po południu na ul. Okulickiego jadąca motorowerem 15-latka 
potrąciła na przejściu dla pieszych 70-letniego mężczyznę, który przecho-
dził przez jezdnię prowadząc rower. Na skutek zderzenia mężczyzna ze zła-
maniami trafi ł do szpitala. Pomocy medycznej potrzebowała też nastolatka, 
która doznała urazów głowy. Dziewczyna była trzeźwa, miała też uprawnie-
nia do prowadzenia motoroweru. 

Komandosi wylądują jak cichociemni
GÓRA KALWARIA Przez lata ten fakt był mało znany. Czterech cichociemnych spadochro-

niarzy Armii Krajowej i sprzęt zrzucono w kwietniu 1944 roku w pobliżu Baniochy

 W najbliższy wtorek o godz. 11, w 
ukrytym w lesie miejscu na przedłu-
żeniu ul. Wiejskiej, gdzie 73 lata temu 
wylądowali czterej spadochroniarze 
oraz trzy zasobniki, odbędzie się uro-
czystość patriotyczna. Swój udział w 
obchodach zapowiedział uczestnik 
tamtych wydarzeń i zarazem ostatni 
żyjący spośród 316 cichociemnych – 
96-letni Aleksander Tarnawski. Po od-
słonięciu tablicy pamiątkowej, o godz. 
13 nad głowami uczestników wyda-
rzenia ze spadochronami skoczy sze-
ściu żołnierzy jednostek specjalnych 
GROM i AGAT, które przejęły trady-
cje i obyczaje cichociemnych.

Mieliśmy nieść nadzieję 

 Cichociemni byli elitą wśród pol-
skich żołnierzy, którzy po wrześniu 
1939 r. znaleźli się na Zachodzie. W 
większości jako ochotnicy przecho-
dzili przeszkolenie spadochronowe 
w Wielkiej Brytanii (później we Wło-
szech), zorganizowane przez Rząd 
Polski na Uchodźctwie. Stawali się 
także specjalistami od dywersji, ci-
chej likwidacji wroga, konspiracji i 
walki podziemnej. Gdy osiągnęli go-
towość, byli zrzucani nocą na teryto-
rium Generalnej Guberni (czyli oku-
powanej Polski), by wesprzeć konspi-
racyjne działania Państwa Podziem-
nego, dostarczyć mu zaopatrzenia, 
pieniędzy oraz przekazać pocztę do-
wództwu Armii Krajowej. 
 – Nie mieliśmy najmniejszego 
wpływu na wynik wojny. Nawet na ja-
kieś lokalne działania – tak dwa lata 
temu znaczenie cichociemnych tłu-
maczył Tarnawski. – Moim zdaniem 
rola cichociemnych polegała na tym, 
żeby nieść nadzieję ludziom w okupo-
wanej Polsce. My mieliśmy pokazać, 
że o Polsce nie zapomniano.

Lądowanie na Kanapie

 Zrzut, do którego doszło z 16 na 
17 kwietnia 1944 roku w pobliżu Ba-
niochy, odbywał się w ramach ope-
racji lotniczej „Weller 12”. Samolo-
ty z cichociemnymi startowały wów-
czas z bazy przerzutowej we wło-
skim Brindisi i dostarczały żołnie-
rzy w punkty żmudnie przygotowa-
ne przez komórkę Komendy Głów-
nej AK. Placówkę odbiorczą koło 
Baniochy nazwano „Kanapa”. Sko-
ku w tym miejscu dokonała ekipa w 
wieku 21-28 lat w składzie: ppor. Ste-
fan Górski, ps. Brzeg, ppor. Gustaw 
Heczko, ps. Skorpion, ppor. Marian 
Kuczyński, ps. Zwrotnica oraz ppor. 
Aleksander Tarnawski, ps. „Upłaz”. 
 Po krótkiej aklimatyzacji w stoli-
cy, cichociemni rozproszyli się po kra-
ju. Stefana Górskiego przydzielono do 
Kedywu Okręgu Łódź AK. Po wojnie, 
w 1946 roku został mistrzem Polski w 
sztafecie 3x1000 m. Jednak trzyma-

ne w okowach stalinizmu państwo nie 
darowało mu przeszłości. Pod zarzu-
tem rzekomej działalności szpiegow-
skiej na rzecz obcego wywiadu został 
aresztowany i skazany na śmierć. Wy-
rok wykonano w więzieniu na Moko-
towie 27 września 1948 roku. Po roku 
1991 „Brzeg” został uniewinniony, a 
wyrok unieważniony.
 Życie Mariana Kuczyńskiego 
również zakończyło się tragicznie. 
Po zrzucie został dowódcą Ośrod-

ka Dywersyjnego AK w Drohobyczu. 
W czerwcu 1944 roku aresztowała go 
ukraińska policja i przekazała Gesta-
po. Został rozstrzelany lub otruł się. 
 Z kolei Heczko objął dowódz-
two plutonu Okręgu Nowogró-
dek AK. Po wojnie był nauczycie-
lem, księgowym, dyrektorem zakła-
dów. Z akt Instytutu Pamięci Naro-

dowej wynika, że podjął współpra-
cę ze służbą bezpieczeństwa PRL. 
Zmarł w 1988 roku.

Znów skoczył, po 70 latach

 Ostatni z cichociemnych – Alek-
sander Tarnawski również trafił do 
Nowogródka. Kiedy na tereny te we-
szła Armia Czerwona, Tarnawski 
przedostał się do Otwocka. Po woj-
nie pracował w Polskim Radiu, w 
kopalni, a także na uczelni chemicz-
nej. Mieszka w Gliwicach. We wrze-
śniu 2014 r. w wieku 93 lat wykonał 
skok spadochronowy z żołnierzami 
jednostki wojskowej GROM. 
 Inicjatorami upamiętnienia wy-
darzeń sprzed 73 lat jest Fundacja 
im. Cichociemnych Spadochronia-
rzy Armii Krajowej. – Miejsce zrzu-
tu w okolicach Baniochy zostało 
odnalezione dzięki uprzejmości pi-
lotów wojskowych. Z dużym sukce-
sem upamiętniamy legendarnych ci-
chociemnych od kilku lat – tłuma-
czy Bogdan Rowiński z zarządu 
Fundacji. Uroczystość współorga-
nizują m.in. gmina i starostwo.

Piotr Chmielewski

Aleksander Tarnawski , ostatni cichociemny,

 obecnie i w czasie wojny

Cichociemni po 

szkoleniu stawali się specjali-

stami od dywersji, cichej 

likwidacji wroga, konspiracji 

i walki podziemnej
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Krzysia Górniak Trio
 W najbliższy wtorek w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi trio Krzysi 
Górniak. Początek  o godz. 20. Wstęp: 20 zł.

Tyl.
GÓRA KALWARIA

Afrykańskie rytmy przy jesiennej aurze
 Na III Dzień Różnorodności Kulturowej w najbliższą niedzielę (w godz. 
14-17) zaprasza Ośrodek Kultury. W programie: gra terenowa, warsztaty fo-
tografi czne i plastyczne, w tym malowanie na tkaninie, koncert zespołu Mo-
ribaya grającego muzykę afrykańską, degustacja kuchni marokańskiej i te-
atr ognia „Widmo”. Wstęp wolny. Miejsce: plac przy kinie Uciecha. 

PC
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Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

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

Budowa ratusza na ostatniej prostej
KONSTANCIN-JEZIORNA Stu budowlańców i drogowców pracuje przy wykańczaniu nowej 

siedziby władz gminy oraz jej otoczenia. Nowy ratusz ma zacząć działać na początku 

przyszłego roku

 – Roboty są lekko opóźnione, ale 
wykonawca zobowiązał się, że do 
końca listopada obiekt zostanie od-
dany do użytku – informuje Andrzej 
Trębicki, kierownik Wydziału Inwe-
stycji i Remontów konstancińskiego 
magistratu.

Pozostanie meblowanie

 W budynku o nowoczesnym, acz 
skromnym wyglądzie i imponujących 
rozmiarach, trwają intensywne prace 
wykończeniowe. Dużo dzieje się tak-
że wokół niego – trwa budowa dojaz-
du od ul. Piaseczyńskiej oraz ul. Ko-
lejowej na tyłach ratusza. Powstają 
także parkingi z łącznie ponad 130 
miejscami postojowymi. – W weeken-
dy będą mogły z nich korzystać osoby 
odwiedzające Park Zdrojowy – pod-
kreśla burmistrz Kazimierz Jańczuk.
 Niebawem będzie ogłoszony 
przetarg na umeblowanie nowej sie-
dziby lokalnych władz, gmina za-
rezerwowała na ten cel 800 tys. zł. 
Wedle szacunku burmistrza, prze-
prowadzka do nowego obiektu po-
trwa kilka miesięcy, ponieważ trze-
ba będzie zinwentaryzować tysią-
ce dokumentów i zdecydować, któ-
re trafią do archiwum. Urzędnicy 
opuszczą kilka budynków, m.in. ga-
lerię wynajmowaną przez samorząd 
przy ul. Warszawskiej oraz remi-
zę przy ul. Świetlicowej w Jeziornie. 
Andrzej Cieślawski, przewodniczący 
rady miejskiej zapowiedział już, że 
najpóźniej do końca stycznia, z oka-

zji otwarcia ratusza, odbędzie się w 
nim uroczysta sesja rady miejskiej. 

Gmina dociera do Gibraltaru

 Ratusz  powstawał z dużymi per-
turbacjami, które częściowo trwa-
ją do dziś. Najpierw okazało się, że 
działka, na której zaprojektowano 
budynek, kryje w sobie nieistnieją-
cą na planach linię energetyczną i 
konieczna jest jej przebudowa. Na-
stępnie gmina wybrała wykonaw-
cę. W listopadzie 2014 roku rozpo-
czął on realizację kontraktu opiewa-
jącego na 24,6 mln zł. Niestety, oka-
zało się, że zadanie przerosło możli-
wości polsko-hiszpańskiego konsor-
cjum i na początku minionego roku 
firma porzuciła plac budowy. Wła-
dze gminy do tej pory próbują odzy-
skać od ubezpieczycieli połowę z 2,5 
mln zł. To kwota będąca zgodnie z 

umową tzw. zabezpieczeniem nale-
żytego wykonania inwestycji. Pół tej 
sumy szybko trafiło na gminne kon-
to. Drugiego ubezpieczyciela, który 
zniknął z Warszawy, gmina odnala-
zła na… Gibraltarze i obecnie wy-
płaty pieniędzy domaga się od nie-
go w sądzie. Z naszych informacji 
wynika, że działaniami hiszpańskiej 
firmy budowlanej zainteresowała się 
również prokuratura. 
 Drugi wykonawca ruszył z praca-
mi w sierpniu minionego roku. W su-
mie powstanie ratusza będzie kosz-
towało gminę ponad 33 mln zł. Bę-
dzie to najnowocześniejszy budy-
nek użyteczności publicznej w po-
wiecie, ogrzewany przy użyciu tzw. 
pomp ciepła wykorzystujących 
energię geotermalną. 

Piotr Chmielewski

Prace przy ratuszu mają zakończyć się najpóźniej w listopadzie

KONSTANCIN-JEZIORNA

KONSTANCIN-JEZIORNA/GÓRA KALWARIA

O Katyniu i nie tylko

Latawce polecą ku niebu. I nie tylko one

PIASECZNO

Teatralna Senna Nutka
 W najbliższą sobotę w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się premiera 
spektaklu teatralnego w wykonaniu Teatru Felix. Scenariusz - Paweł Szumiec, re-
żyseria - Ewa Kłujszo, oprawa muzyczna - Ziemowit Kłujszo. Spektakl opowiada 
o Panu Nutce Gis cierpiącym na senność, za co zostaje wyrzucony z pracy w fi l-
harmonii i rozpaczliwie poszukuje kogoś, kto go uleczy. Początek o godz. 18.

Tyl.
PRAŻMÓW

Do biegu, gotowi, start!
 Już jutro w Prażmowie – ze startem przy kościele – odbędzie się IV Bieg 
św. Franciszka. Zapisy rozpoczną się o godz. 10. A następnie: godz. 11 – start 
biegu dzieci (500 m), 11.30 – start biegu młodzieży (1500 m), 12 – start bie-
gu głównego (5 km) oraz biegu z psem na tym dystansie (tylko i wyłącznie 
za zgodą organizatora). Udział jest bezpłatny. 

PC

 Zbrodni komunistycznej w Katyniu, sprawie Anty-Katynia oraz mieszkań-
com Konstancina-Jeziorny zamordowanym wiosną 1940 roku zostanie po-
święcone wtorkowe (10 października, godz. 18) spotkanie Klubu Historycz-
no-Patriotycznego w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15). W trak-
cie zostanie wyświetlony fi lm dokumentalny „Spotkałem przyzwoitego Rosja-
nina”. Wstęp wolny. Klub powstał z inicjatywy mieszkańców, w ramach budżetu 
obywatelskiego. Kolejne spotkania będą się odbywać co miesiąc w każdy dru-
gi wtorek miesiąca. 

PC

 W najbliższą sobotę zarówno w Konstancinie-Jeziornie, jak i Górze Kalwarii 
będzie fetowane Święto Latawca. W uzdrowisku od godz. 10, za targowiskiem 
na Grapie, będzie można podziwiać latawce i modele latające. Rozegrane zo-
staną także latawcowe zawody dla dzieci w kategoriach wiekowych 6, 10, 14 lat 
oraz powyżej 14 lat. Nie zabraknie również efektownych pokazów modeli sa-
molotów zdalnie sterowanych oraz „na uwięzi”. Święto w Górze Kalwarii odbę-
dzie się w godz. 14-18 na stadionie miejskim. W programie: konkurs na własno-
ręcznie wykonany latawiec (dla nieprzygotowanych na miejscu będzie stano-
wisko do ich budowy), pokazy w wykonaniu miejscowej modelarni oraz - jeśli 
dopisze pogoda - loty balonem na uwięzi!

PC
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Długa pochylnia, brak schodów.
Pasażerka: To lipa
PRAŻMÓW/GÓRA KALWARIA Osoby korzystający ze stacji Czachówek Górny nie zostawiają 

suchej nitki na następnym rozwiązaniu zastosowanym przez kolejarzy

 – Modernizacja linii kolejowej to 
duża inwestycja, która powinna słu-
żyć przede wszystkim pasażerom – 
uważa Danuta Dzido, która popro-
siła nas o interwencję w sprawie 
dojścia do peronów w Czachów-
ku Górnym. – Często korzystam z 
tej stacji. Mamy na niej dwa pięk-
ne, nowe perony. Nic tylko cie-
szyć się z postępu, a jednak wyglą-
da to słabo. W ocenie mieszkań-
ców obecne rozwiązanie jest da-
lekie od oczekiwań, wydano duże 
pieniądze na coś, co kolokwialnie 
można nazwać „lipą” – komentuje. 
 W czym problem? Firma reali-
zująca projekt zlecony jej przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe do nowo 
powstałych peronów wybudowała 
bardzo długie podejścia (podjaz-
dy) z kostki. Pośrodku ścieżki wy-
konano dwa zakręty i zamontowa-
no barierki. – To rozwiązanie wca-
le nie ułatwia życia podróżnym. 
Czas podejścia bywa dla niektó-
rych zbyt długi i już teraz skracają 
sobie drogę wspinając się na skar-
pę i wdrapując na peron w miejscu 
bliżej czoła pociągu – opowiada 
mieszkanka Czachówka. 
 Przed przebudową linii kolejowej 
z Warszawy Okęcie do Czachów-
ka Południowego, w tym miej-
scu były schody z poręczą, a bra-
kowało pochylni dla osób jeżdżą-
cych na wózkach. Teraz jest od-

wrotnie. –  Strach pomyśleć, co 
będzie zimą. Czy podróżni z Cza-
chówka będą zjeżdżali z pochyl-
ni na sankach? Jak sobie pora-
dzą starsi z odległością? Żeby ku-
pić bilet u konduktora muszą jesz-
cze przejść do czoła pociągu przez 
cały peron.  Jak będą schodzić w 
dół? Czy projektantom zabrakło 
wyobraźni? – mnoży pytania pani 
Danuta. Ostrzega, że pochylnia 
zimą może być śliska. – Zapew-
ne, gdy podejście przykryje śnieg i 
lód, osoby starsze wolałyby zejść i 
wejść na peron po schodach, trzy-
mając się poręczy – domyśla się. 
 O ustosunkowanie się do kryty-

ki pasażerów poprosiliśmy tydzień 
temu biuro prasowe PKP Polskich 
Linii Kolejowych, ale przed za-
mknięciem tego numeru, nie docze-
kaliśmy się odpowiedzi. 

Piotr Chmielewski

Pasażerowie mówią, że pochylnia to jeszcze większe utrudnienie 

dla osób starszych. Młode, śpieszące się, wdrapują się po skarpie

P R O M O C J A

Porodówka w Piasecznie 
w nowej odsłonie

 Własna sala operacyjną do cięć ce-
sarskich, sala obserwacji po cięciu ce-
sarskim oraz cztery stanowiska na sali 
przedporodowej, a do tego dwuoso-
bowe sale pobytowe oraz zwiększone 
bezpieczeństwo dla mam i dzieci – to 
wszystko oferuje nowy, wyremonto-
wany oddział położniczy w Szpitalu św. 
Anny w Piasecznie. 
 W tej chwili blok porodowy to jeden 
wspólny kompleks z trzema salami po-
rodowymi, z salą przedporodową, salą 
do cięć cesarskich i salą do obserwacji 
po cięciu cesarskim.  Dzięki temu w ra-
zie nagłego zagrożenia życia mamy lub 
dziecka znacznie szybciej będzie można 
przeprowadzić cesarskie cięcie.
 - Po zmianie struktury oddziału cały 
blok porodowy jest bardziej kameralny 
i zapewnia pacjentkom wysoki poziom 
bezpieczeństwa – powiedziała Beata 
Matyj, położna ze Szpitala św. Anny. Przy 
wyposażaniu sal porodowych i całego oddziału priorytetem było bezpieczeństwo. Dlatego 
u każdej rodzącej  prowadzony jest ciągły monitoring zapisów KTG, a w salach porodowych 
znajdują się stanowiska do resuscytacji noworodka. 
 Choć ilość sal porodowych i pobytowych się nie zmieniła, to wszystkie są teraz znacznie 
lepiej  wyposażone. W 3 salach porodowych znajdują się wanny do relaksacji, taśmy i dra-
binki, piłki i worki sako, pomagające w łagodzeniu bólu porodowego.  
 Po narodzinach dzieci przebywają z mamami na oddziale  wyposażonym w specjali-
styczny sprzęt dla noworodków: 5 stanowisk do resuscytacji noworodków z respiratorem, 
system n-CEPAP do nieinwazyjnego wspomagania oddechu noworodka, kardiomonitor, 
dwa inkubatory zamknięte oraz pompy infuzyjne. 
 Sale pobytowe na oddziale są teraz tylko 2 osobowe – kameralne i z indywidualnymi  sta-
nowiskami do przewijania i pielęgnacji noworodka. Wszystkie łóżka dla mam posiadają elek-
troniczną regulację. Szpital wprowadził również możliwość odpłatnego pobytu w sali pre-
mium, w której nawet najbardziej wymagająca pacjentka poczuje się jak w domu pacjentka 
poczuje się jak w domu.  W tej sali na mama może swojego maluszka ułożyć w kołysce. 
 U noworodków, które przychodzą na świat w Piasecznie, standardowo wykonywane są 
testy przesiewowe w kierunku chorób metabolicznych, badania słuchu oraz nieinwazyjny 
pomiar bilirubiny. Dodatkowo w razie konieczności wykonywane jest także USG przezcie-
miączkowe, USG jamy brzusznej, konsultacje kardiologiczne, echo serca oraz EKG. 

Położna Beata Matyj z bliźniakami, które 

przyszły na świat w naszym szpitalu przy 

fachowej opiece położnej.

Informacja i rejestracja

Przychodnia Szpitala św. Anny, 

ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 22 735 41 00

Umawianie wizyt on-line www.emc-sa.pl
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Wkrótce zima. Jak postępować 
z bezdomnymi?
PIASECZNO Jeden z czytelników poinformował nas, że w piwnicy bloku przy ul. Powstań-

ców Warszawy mieszka bezdomny. Zamieszkujący budynek ludzie chcieliby pozbyć 

się dzikiego lokatora, jednak – jak się okazuje – nie jest to wcale takie proste...

 W bloku przy ul. Powstańców 
Warszawy bezdomny bytuje już po-
dobno od dłuższego czasu. - Pra-
cownicy Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Jedność” nic z tym nie robią 
– poinformował nas pan Mariusz. 
- Dzwoniłem na policję w Piasecz-
nie. Przyjęli wezwanie, przyjecha-
li do innej interwencji, a przy oka-
zji zobaczyli piwnicę. I nic. Poli-
cjant stwierdził, że jest to problem 
zarządcy budynku, czyli SM „Jed-
ność”. A może powinna się tym za-
jąć opieka społeczna?

Jak nie przeszkadza, nie ma sprawy

 - Gdy otrzymujemy zgłoszenie, 
najpierw potwierdzamy tożsamość 
tej osoby – informuje kom. Jarosław 
Sawicki z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Piasecznie. - Jeśli bezdomny jest 
trzeźwy, kontaktujemy się też z nocle-
gownią, która mogłaby go przenoco-
wać. Jeśli coś mu dolega, wzywamy 
pogotowie. Każdy przypadek jest tak 
naprawdę inny. Nie jesteśmy od tego, 
żeby wyrzucać z budynku człowieka, 
który nikomu nie zagraża. 
 W podobnym tonie wypowiada 
się straż miejska. Komendant Ma-
riusz Łodyga twierdzi, że jeśli prze-
bywający w bloku bezdomny nie 
jest po wpływem alkoholu, strażni-
cy proponują mu ośrodek lub nocle-

gownię, w której mógłby się zatrzy-
mać. - Możemy nawet dowieźć tam 
taką osobę – deklaruje komendant 
Łodyga. Jeśli bezdomny jest nie-
trzeźwy, najpierw najczęściej trafia 
do szpitala, a po przebadaniu jest 
przewożony na izbę wytrzeźwień.

Spółdzielnia podejmuje 

środki zaradcze

 Zapytaliśmy w SM „Jedność” 
jak radzi sobie z bytującymi w za-
rządzanych przez nią blokach nie-
chcianymi lokatorami. - Nie jestem 
upoważniona, aby udzielać w tej 
kwestii informacji – mówi Danuta 
Tokaj z działu administracji. Nie-
oficjalnie dowiedzieliśmy się jed-
nak, że spółdzielnia podjęła pew-
ne środki zaradcze, aby pozbyć się 
z piwnicy bezdomnego. Przepro-
wadzono z nim rozmowę, prosząc 
o opuszczenie budynku. Wymie-

niono także zamek w prowadzą-
cych do piwnicy drzwiach. Komi-
sarz Sawicki apeluje, aby w związ-
ku z nadchodzącą zimą okazywać 
osobom pozostającym bez dachu 
nad głową empatię. - Zwracajmy 
uwagę na to, co się z nimi dzie-
je – mówi. - Jeśli zauważymy, że 
taka osoba jest chora, przemarz-
nięta lub znajduje się pod wpły-
wem alkoholu, najlepiej jest poin-
formować o tym fakcie straż miej-
ską lub policję. 

Tomasz Wojciuk

Bezdomny zamieszkał w bloku przy 

ul. Powstańców Warszawy 12

Gmina ma podpisaną 

umowę ze schroniskami, 

w których umieszcza bez-

domnych z naszego terenu. 

Nie dotyczy to osób znajdu-

jących się pod wpływem al-

koholu - te trafiają do izby 

wytrzeźwień
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Dlaczego Żwirowa musiała tyle czekać?
LESZNOWOLA Kilkanaście dni temu drogowcy wyremontowali wreszcie ul. Żwirową 

w Wilczej Górze. Gmina dofi nansowała powiatową inwestycję kwotą 100 tys. zł, co 

stanowi niewiele ponad pół promila jej rocznego budżetu

 O ul. Żwirowej, która była jed-
ną z najgorszych (jeśli nie najgor-
szą) dróg na terenie powiatu piase-
czyńskiego na przestrzeni ostatnich 
lat pisaliśmy wielokrotnie. Mimo to 
lokalne samorządy nie kwapiły się, 
aby ulżyć mieszkańcom i poprawić 
jej stan. Żwirowa była dziwnym two-
rem. Z jednej strony strach było spa-
cerować po niej z psem, bo mógłby 
połamać sobie łapy, z drugiej z trak-
tu często korzystali rodzice z mały-
mi dziećmi – niemowlaki momental-
nie usypiały na licznych wybojach. 
Dziś wielu użytkowników jeżdżą-
cych na co dzień ul. Żwirową czuje 
się nieswojo, bo gładka jak stół dro-
ga (w końcu nie ma potrzeby poru-
szać się po niej slalomem) bez wąt-
pienia straciła swój dawny, egzo-
tyczny charakter. 
 Jak do tego doszło? Na począt-
ku roku lesznowolski radny To-
masz Filipowicz odwiedził w sta-
rostwie Ksawerego Guta, odpo-
wiedzialnego za inwestycje i po-
prosił o wykonanie na Żwirowej 

nakładki. Koszt odnowy warstwy 
ścieralnej na odcinku 1,8 km osza-
cowano na około 400 tys. zł. 
 – Kompleksowy remont drogi nie 
wchodził w grę z uwagi na plano-
waną budowę drogi S7, która ma 
przecinać Żwirową – mówi radny 
Filipowicz. Niedługo po tej wizy-
cie, w połowie stycznia, Ksawery 
Gut napisał pismo do wójt Lesz-
nowoli Marii Jolanty Batyckiej-
Wąsik z prośbą o dofinansowa-
nie powiatowej inwestycji. Na te-
renie powiatu jest to częsta prak-
tyka, a gminy chętnie dofinanso-
wują remonty znajdujących się na 
ich terenie dróg. Tak było chociaż-
by z remontowaną niedawno pro-
stopadłą do Żwirowej ulicą Woj-
ska Polskiego (również droga po-
wiatowa), na którą gmina prze-
znaczyła kilka milionów złotych. 
Ksawery Gut chciał, aby Leszno-
wola dołożyła do remontu dro-
gi 200 tys. zł. Mimo tak niewiel-
kiej kwoty – w stosunku do wielko-
ści budżetu Lesznowoli – otrzymał 

odpowiedź (pod pismem podpisa-
ła się z upoważnienia wójta, wice-
wójt Karolina Pichnej), że nie ma 
możliwości wyasygnowania środ-
ków na współfinansowanie remon-
tu drogi. Wtedy sprawy w swoje 
ręce ponownie wziął radny Filipo-
wicz, który poprosił wójt, aby jed-
nak namówiła radnych do udziele-
nia dofinansowania. W końcu sta-
nęło na kwocie 100 tys. zł, a Ksa-
wery Gut zaakceptował tę propo-
zycję. Dziś Tomasz Filipowicz nie 
kryje swej wdzięczności. – Chciał-
bym w imieniu wszystkich użyt-
kowników drogi podziękować rad-
nym i pani wójt, że zgodzili się do-
łożyć do tej inwestycji – mówi. 
 Czy jest za co dziękować? Kwo-
ta dofinansowania stanowi niewie-
le więcej niż pół promila rocznego 
budżetu gminy, a z tytułu podatku 
od samych tylko firm mających swo-
ją siedzibę przy Żwirowej gmina po-
biera ponad 1 mln zł rocznie. 

Tomasz Wojciuk

Doceniono kalwaryjskich
muzealników
GÓRA KALWARIA  Bożena i Wojciech Prus-Wiśniowscy, twórcy Prywat-

nego Muzeum Regionalnego na Mariankach zdobyli pierwsze miejsce 

w prestiżowym konkursie Mazowieckie Zdarzenie Muzealne „Wierz-

ba” 2017

 Zaledwie kilka dni temu w Gó-
rze Kalwarii muzeum uroczyście ob-
chodziło 30-lecie istnienia. W Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze, 
gdzie państwo Prus-Wiśniowscy 21 
września otrzymali „Wierzbę”, od 
lat odbywają się zjazdy mazowiec-
kich muzealników. – Do tej pory nie 
mieliśmy szans z dużymi muzeami, 
zatrudniającymi na etacie kilka-
dziesiąt osób – mówi Bożena Pru-
s-Wiśniowska. – Na szczęście w tym 
roku w ramach konkursu utworzo-
no osobną kategorię obejmującą 
także małe placówki.
 Muzeum państwa Pru-
s-Wiśniowskich przy współpra-
cy m.in. z fundacją Ari Ari i skan-
senem w Kuligowie uczestniczy-
ło w przygotowaniu wystawy „Wę-
drowna tradycja”, którą można było 
oglądać m.in. w Bibliotece Publicz-
nej w Górze Kalwarii. Udostępnione przez muzeum eksponaty, w tym har-
monia i zabytkowy ul wyruszyły też w Polskę – można było oglądać je m.in. 
na Kujawach i w Wielkopolsce oraz Państwowym Muzeum Etnografi cznym w 
Warszawie. – Chętnie wypożyczamy nasze eksponaty – przyznaje Wojciech 
Prus-Wiśniowski. – Chcemy żeby żyły, a nie tkwiły w naszych gablotach. 
 Pamiątkową statuetkę za zwycięstwo w kategorii „Wystawy zorganizo-
wane przez mniejsze muzea” wręczył Prus-Wiśniowskim oraz ich wnukowi 
Bartkowi, który chce kontynuować zainteresowania dziadków, Adam Struzik, 
marszałek województwa mazowieckiego. Dziekował przy tym za to, że zara-
żają swoją pasją innych oraz wychowują godnych następców.

Tomasz Wojciuk

Państwo Bożena i 

Prus-Wiśniowscy prowadzą 

muzeum regionalne od 30 lat
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Próbujmy nieść pomoc innym. Warto
Nie byłoby Tataspartakiady, gdyby nie pospolite ruszenie wolontariuszy. Na imprezie pojawiają się bardzo 

licznie, mają od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Setki wolontariuszy to setki historii wartych opowiedzenia

 Już w sobotę 7 października 
w hali sportowej w Łazach od-
będzie się kolejna, XII Tataspar-
takiada Dobrej Woli. To impre-
za, która zmienia wizerunek ojca 
osoby niepełnosprawnej. Coraz 
częściej mówi się o tatusiach, któ-
rzy z wielką troskliwością i odda-
niem zajmują się swoimi niepeł-
nosprawnymi dziećmi. Ideałem 
jest kompletna kochająca się ro-
dzina, bo choroba najbliższych 
wymaga mobilizacji wszystkich.

Widziałam uśmiechnięte miny

 Nie byłoby Tataspartakiady, 
gdyby nie pomoc wielu wolonta-
riuszy. Jedną z nich jest Katarzy-
na Filipek, 22-letnia mieszkan-
ka Walendowa koło Nadarzyna 
i pedagog specjalny w przedszko-

lu w Piasecznie. W październiku 
tego roku rozpoczęła studia ma-
gisterskie na kierunku edukacja 
i rehabilitacja osób z niepełno-
sprawnością sprzężoną. 

 Mirosława Czmiel: Kiedy i dla-

czego zostałaś wolontariuszką?

 Katarzyna Filipek: Jeśli dobrze 
pamiętam, to było 10 lat temu. 
Szkolny pedagog zrobił zebranie 
osób chętnych do wzięcia udzia-
łu w Tataspartakiadzie, imprezie 
sportowo-rodzinnej, Stowarzy-
szenia Dobra Wola. Powiedział 
jak to będzie wyglądało, jaka 
jest rola i zadania wolontariuszy. 
Jedną z najcenniejszych rzeczy w 
tamtym czasie była szansa na so-
botę w towarzystwie znajomych 
i nowych ludzi, bez konieczno-
ści sprzątania w domu, dodatko-
wo w słusznej sprawie. Zgłosiłam 

się, to był faktyczny powód mo-
jego pierwszego wcielenia się w 
role wolontariusza.

 Jaka była ta Twoja pierwsza

„praca”? 

 Na początku nie wiedziałam 
dokładnie z czym wiąże się pra-
ca z osobami z niepełnospraw-
nością. Nie bałam się ich, to 
było dla mnie normalne, że ta-
kie osoby są wśród nas, w spo-
łeczeństwie. Pierwsze kroki były 
jednak niepewne, nie wiedzia-
łam czy moje działania są po-
mocne. Z czasem zauważałam, 
że moja praca bardzo dużo zna-
czy. Słyszałam słowa pochwały, 
widziałam uśmiechnięte miny 
podopiecznych. Zapisałam się 
na wolontariat na półkolonie 

dla niepełnosprawnych. Poma-
łu uczyłam się wspierać i poma-
gać osobom z niepełnospraw-
nościami. Z czasem zaczęłam 
brać udział w imprezach inte-
grujących różne środowiska or-
ganizowane w pobliżu i nie tyl-
ko. Zaczęłam szukać podobnych 
wydarzeń i zgłaszałam gotowość 
do udziału w nich. Zdobywałam 
doświadczenie, sprawiało mi to 
radość i dawało satysfakcję.

Jak reagowali Twoi bliscy rodzi-

na, znajomi, podopieczni, inni?

 Bliscy początkowo bali się 
o mnie, jak sobie radzę, czy 
w tak młodym wieku nie jest 
to za duże obciążenie. Jednak 
z każdym dniem z każdym kolej-
nym wydarzeniem w jakim bra-
łam udział jako wolontariusz cie-
szyli się, że tak chętnie pomagam, 

że jestem taka zaangażowana. Zna-
jomi byli zdziwieni, że swój wolny 
czas poświęcam na pracę z osoba-
mi z niepełnosprawnością, jednak 
nie próbowali mnie zniechęcać, czę-
sto udawało mi się namówić ich na 
jakieś wyjście i udział w wolontaria-
cie. Z podopiecznymi, których po-
znałam na pierwszych półkoloniach 
mam kontakt do dzisiaj, czasem 
wspominamy sobie, ile to już lat mi-
nęło. Czułam się potrzebna.

W końcu podjęłaś życiową 

decyzję „będę pedagogiem 

specjalnym”.

 Tak, to dzięki wolontariatowi 
podjęłam decyzję o studiach na 
takim kierunku. Praca zarówno 
z dziećmi jak i osobami starszy-
mi z niepełnosprawnością, nie 
była dla mnie trudna czy mę-
cząca. Miałam kontakt z ludźmi, 
czułam się potrzebna, pomocna, 
co sprawiało mi radość. Decyzja 
o studiach była naturalną koleją 
rzeczy, po paru latach pracy jako 
wolontariusz dowiedziałam się o 
takich studiach i zdecydowałam się.

Jakie są Twoim zdaniem blaski

i cienie wolontariatu?

 Wolontariat jak każda odpo-
wiedzialna praca bywa i trudny 
i łatwy. Pracuje się z ludźmi 
z niepełnosprawnościami, zabu-

rzonymi, często niepotrafiący-
mi się porozumieć. Jednak jak 
już mówiłam, jeśli podchodzi się 
do niej z sercem i uśmiechem na 
ustach, to przestaje być ciężko. 
Pomagając my sami czujemy się 
lepiej, czujemy radość ze swo-
jej pomocy, nawet dumę. Nowe 
znajomości, satysfakcja z pra-
cy, radość podopiecznych, ciepłe 
słowa innych to są wartości do-
dane, które sprawiają, że dobrze 
jest być wolontariuszem. 

Co warto powiedzieć dziś 

przyszłym wolontariuszom? 

 Chciałabym powiedzieć, że 
wolontariat nie jest tylko pra-
cą, dla wielu może stać się przy-
jemnością i niezwykłą przygodą, 
dlatego warto spróbować po-
magać. Dzięki takiej aktywno-
ści można odkryć samego siebie 
i zmierzyć się z własnymi ograni-
czeniami. Dobrze jest móc czer-
pać siłę od podopiecznych i wy-
syłać pozytywną energie światu. 
Wolontariat działa w dwie strony.

 Dziękuję za rozmowę i ży-

czę Ci powodzenia. Do zoba-

czenia rano w sobotę, na hali 

sportowej w Łazach na XII Ta-

taspartakiadzie!  

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

Vega Brukarstwo Projekt
ul. Słoneczna 138

05-506 Lesznowola

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

vegabrukarstwo1@gmail.com

Ciepły i widny dom
Zmieniające się przepisy, moda oraz postęp technologiczny 

wniosły sporo zmian w branżach termoizolacyjnej i okiennej
 Z początkiem tego roku zmia-
nie uległy normy techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budynki. Po 
raz kolejny zaostrzono współczyn-
niki przenikania ciepła dla ścian fa-
sadowych, dachów i podłóg. Rygo-
rystyczne przepisy wymagają zasto-
sowania materiałów izolacyjnych o 
zwiększonej grubości, albo mają-
cych lepszy współczynnik izolacyj-
ności termicznej. 

Ciepło zrobione na szaro

 Obecnie na rynkach europej-
skich króluje styropian. Powód jest 
jeden – ma korzystną cenę. W Pol-
sce nawet 80 proc. wszystkich do-
mów jest docieplanych tym materia-
łem. Jednak przy wymaganej mniej-
szej przenikalności ścian może się 
okazać, że w skrajnych przypadkach 
trzeba byłoby użyć do termoizolacji 
nawet... grubego na 45 cm białego 

styropianu. Kto chciałby mieszkać w 
domu, którego okna przypominają 
otwory strzelnicze, a we wnętrzach z 
tego powodu panuje półmrok?
 Z tego względu na rynek trafił 
styropian zespolony trzeciej genera-
cji, popularnie nazywany „szarym” 
lub „grafitowym”. Pozwala na za-
stosowanie cieńszej warstwy ocie-
plenia, a przy tym jest mniej od-
porny na odkształcenia, które w 
skrajnych przypadkach mogą do-
prowadzić do odpadnięcia płyt 
od fasady. Jednak styropian no-
wej generacji to niejedyny nowa-
torski materiał izolacyjny na ryn-
ku. Trzeba jednak podkreślić, że 
choć szary styropian jest droż-
szy od białego, jego zastosowanie 
jest i tak tańsze od alternatywnych 
sposobów na ocieplenie budynku.  
 Jednym z nowo oferowanych ma-
teriałów są twarde płyty z okładzi-

ną. Izolację stanowi w nich  ulepszo-
ny poliuretan (kojarzony z pianką 
stosowaną do uszczelniania okien 
i drzwi). Poliuretan to obecnie je-
den z najlepiej izolujących termicznie 
materiałów. Wykonane z niego pły-
ty są obustronnie okładane przeważ-
nie folią aluminizowaną lub wzmoc-
nionym papierem. Inną propozy-
cja to wielowarstwowe metalizowa-
ne maty, które odbijając połyskliwą 
powierzchnią promienie cieplne, po-
zwalają zachować izolacyjność ter-
miczną budynku. Ich zaletą jest nie-
wielki ciężar, łatwość montażu i zna-
komita nieprzepuszczalność cieplna. 
Zwolenników zdobywa też ocieple-
nie z pistoletu – czyli natryskiwanie 
ulepszonego poliuretanu pod dużym 
ciśnieniem na ścianę. Taka izolacja 
nie ma szczelin oraz miejsc łączenia 
i zapewnia niski współczynnik prze-
wodzenia ciepła. Jednak jego najlep-

szą wartość ma aerożel, czyli izola-
cja z tlenku krzemu. Sprzedaje się go 
pod postacią twardych płyt, granula-
tu lub maty. 

Okna na całej ścianie

 Nowe normy termoizolacyjności 
mają wpływ także na branżę okien-
ną, bo przeszklone otwory są jedną 
z głównych dróg, którą ciepło ucieka 
z domu na zewnątrz. Żyjemy w cza-
sach, w, których producenci mogą 
spełnić niemal każde nasze życze-
nie, bo okna mają nie tylko zapew-
nić ciepło, ale być również dekoracją 
domu. W tym roku rośnie popular-
ność dużych, wielkogabarytowych 
przeszkleń, szczególnie od strony 
tarasu i ogrodu. Jednak stosuje się je 

również coraz częściej w sypialniach 
i kuchniach, do tego modna stała się 
minimalistyczna, prosta stylistyka i 
ramy w kolorze szarości lub jasnego, 
naturalnego drewna. Ogromne ta-
fle szkła nadają bryle budynku lek-
kości, doświetlają wnętrza i harmo-
nijnie łączą je z otoczeniem. 
 Przy tak dużej powierzchni sto-
suje się materiały i technologie, któ-
re są w stanie spełnić nowe wymogi 
energooszczędności. Najlepsze pa-
rametry termoizolacyjne mają okna 
trzyszybowe, w których zastosowa-
no odpowiednie szkło i wypełnienie 
przestrzeni szybowej gazem szla-
chetnym (np. argonem) oraz ram o 
zwiększonej izolacyjności. 

PC

Oprócz styropianu popularności nie traci stale ulepszana wełna mi-

neralna, chętnie kupowana ze względu na jej trwałość (fot. Isover)

R E K L A M A
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Przygotowujemy ogród na zimę
Najwyższy czas zacząć jesienne porządki. Oprócz usunięcia liści z trawnika, warto na 

pewno zrobić w ogrodzie jesienne nasadzenia oraz zabezpieczyć lub wykopać rośliny 

wrażliwe na mróz
 Porządkowanie ogrodu dobrze 
jest zacząć od trawnika, który naj-
pierw należy starannie wykosić, a 
następnie wygrabić z liści, szcząt-
ków roślinnych oraz mchu. Moż-
na też przeprowadzić zabieg aera-
cji, czyli napowietrzania gleby któ-
ry sprawi, że wiosną trawa będzie le-
piej rosła, a do jej korzeni łatwiej do-
trze woda i substancje odżywcze. Na 
końcu warto posypać trawnik nawo-
zem. Pamiętajmy, aby użyć specjal-
nego nawozu przeznaczonego na tę 
porę roku, który charakteryzuje się 
niską zawartością stymulującego 
wzrost azotu, a dużą fosforu i pota-
su. Fosfor działa pozytywnie na sys-
tem korzeniowy, zaś potas zwiększy 
odporność trawy na mrozy. 
 Przed zimą warto jest także 
oczyścić z liści oczko wodne oraz 
zdemontować urządzenia, które 
mogłyby zostać uszkodzone przez 
mróz. Rośliny wodne można przesa-
dzić do domowych akwariów. Jeśli 
mamy w ogrodzie system automa-
tycznego podlewania, warto przed 
pierwszymi przymrozkami spuścić 
z niego wodę. W przeciwnym ra-
zie może dojść do uszkodzenia rur i 
spryskiwaczy.

Zadbajmy o rośliny

 W przydomowych ogrodach 
zwykle rosną rośliny jednorocz-
ne i wieloletnie. Jednoroczne najle-
piej jest wyrwać po pierwszych przy-
mrozkach, a grządki uprzątnąć z li-
ści i przekopać. Możemy też pozbie-
rać z kwiatów nasiona (np. z na-
gietków, lwich paszczy czy aksami-
tek), które po wysuszeniu ponownie 
będziemy mogli wysiać w ogrodzie 
wiosną. Rośliny odporne na mróz, 
jak np. lawendę, można przyciąć do 
wysokości 10 cm i ewentualnie rozsa-
dzić w inne miejsca. Z kolei byliny da-

lii, kanny czy cebule mieczyków nale-
ży wykopać i przechować przez zimę 
w suchym, w miarę ciepłym miejscu 
(np. w garażu). Ponownie można wy-
sadzić je w gruncie wczesną wiosną. 
Do ciepła należy też przenieść wraż-
liwe na mróz rośliny rosnące w doni-
cach, jak agawy czy oleandry. Jesień 
jest natomiast dobrą porą na sadze-
nie w ogrodzie roślin cebulowych, jak 
hiacynty czy tulipany. 

Pielenie, ściółkowanie, 

kompostowanie

 Przed nastaniem zimy przydo-
mowy ogród dobrze jest gruntownie 
wypielić i wygrabić, umieszczając 
obumarłe szczątki roślinne w kom-
postowniku – do wiosny powstanie z 
nich próchnica, która będzie idealna 
do nawożenia przydomowych grzą-
dek. Po pierwszych przymrozkach, 
gdy ziemia zaczyna przymarzać, do-

brze jest zabezpieczyć niektóre rośli-
ny przed mrozem. Do grupy tej za-
liczają się róże, zarówno pienne jak 
i rabatowe. Po obsypaniu ziemią 
można przykryć je suchymi liśćmi, 
korą, igliwiem lub owinąć słomianą 
matą. Z kolei agrowłókniną można 
zabezpieczyć np. truskawki, ponie-
waż niektóre odmiany źle reagują na 
niskie temperatury. 
 Przed nastaniem zimy dobrze 
jest też wysprzątać altanę i przydo-
mowe tarasy. Sprawdźmy, czy nie zo-
stały na nich sprzęty, które mogą zo-
stać uszkodzone przez mróz. Grilla 
dobrze jest wynieść do garażu, a me-
ble ogrodowe okryć pokrowcem lub 
plandeką, a najlepiej wstawić do po-
mieszczenia gospodarczego, w któ-
rym nie będą narażone na niszczące 
działanie niekorzystnych czynników 
atmosferycznych.

R E K L A M A
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Produkty z całego świata na wyciągnięcie ręki! 
Otwarcie nowej hali Selgros Cash&Carry w Piasecznie już 10 października

Świeże ryby i owoce morza prosto z portu w Bremenhaven, wędzona sól, 
ryż pachnący świeżym pieczywem oraz inne ekskluzywne produkty z ca-
łego świata – to tylko część asortymentu jaka czeka na klientów nowej 
hali Selgros Cash&Carry w Piasecznie. W środku będzie działać restaura-
cja serwująca dania z produktów dostępnych na miejscu. Cała inwestycja 
to także szereg rozwiązań przyjaznych dla środowiska. To pierwsza tego 
typu hala handlowa w Polsce. Na pierwsze zakupy można wybrać się już 
10 października

 - Nowa inwestycja firmy 
jest wyjątkowa z kilku wzglę-
dów – to pierwsza hala Sel-
gros Cash&Carry w Pol-
sce, w której będzie dzia-
ła restauracja Brasserie, a w 
drugiej połowie roku ruszy 
Instytut Kulinarny. W hali 
znajdują się także lady sprze-
dażowe ze świeżym mięsem, 
Dry Aged Beef – wołowiną 
dojrzewającą na sucho, wę-
dlinami, serami i antypastii, 
gdzie klienci zrobią zakupy 
na wagę jak w delikatesach, 
oferta produktów marki wła-
snej Transgourmet Premium 
oraz Frische Paradies, któ-
ra dołączyła do wielkiej ro-
dziny Transgourmet w 2016 
roku – dostawcy słynące-
go z dystrybucji ekskluzyw-
nych produktów dla najlep-
szych restauracji w Polsce 
i za granicą – mówi, Ceza-
ry Furmanowicz, Dyrektor 

Działu Marketingu Selgros i 
Transgourmet. Teraz te pro-
dukty będzie można kupić w 
Selgros z czego jesteśmy bar-
dzo dumni. Ponadto inwe-
stycja jest przyjazna środo-
wisku – korzysta min. z od-
zysku energii z klimatyzacji 
i jest pokryta zielonym da-
chem. – dodaje. 

Świeże produkty 

z całego świata

 Nowa warszawska hur-
townia Selgros w Piasecznie 
przygotowała dla klientów 

jeden z najszerszych asor-
tymentów na rynku. Moc-
ną stroną firmy jest boga-
ty wybór świeżych produk-
tów spożywczych. W war-
szawskiej hali podobnie jak 
w innych hurtowniach po-
wstanie „Rynek artykułów 
świeżych”. Na uwagę zasłu-
giwać będzie bardzo dobrze 
zaopatrzony dział z mię-
sem. Klienci znajdą tam  za-
równo wołowinę, wieprzowi-
nę, szeroki wybór drobiu, jak 
i dziczyznę. Selgros oferu-
je tradycyjnie najwyższą ja-
kość mięsa z własnego roz-
bioru. Rzeźnicy na miejscu 
przygotowują dla klientów 
produkty, tak aby były one 
jak najświeższe. Mięso ofe-
rowane w Selgros pocho-
dzi od najlepszych polskich 
i zagranicznych producen-
tów. Z kolei szeroki asorty-
ment owoców i warzyw po-

chodzących od sprawdzo-
nych dostawców z kraju i ze 
świata będzie przechowywa-
ny w zamkniętych pomiesz-
czeniach o stałej temperatu-
rze 8 st. C. Firma gwarantuje 
również niezmienną jakość 
i świeżość ryb oraz owoców 
morza. Zapewniają to czę-
ste dostawy, specjalne opa-
kowania transportowe, stoły 
do ekspozycji oraz codzien-
na wymiana całego lodu. Ze 
specjalnie przygotowanych 
lad sprzedażowych z serami, 
mięsem i wędlinami będzie 

można zakupić codziennie 
produkty najwyżej jakości i 
świeżości, wyszkoleni dorad-
cy udzielą wskazówek a pro-
dukty będzie można na miej-
scu pokroić lub porcjować.
Rozwiązania przyjazne 

dla środowiska

 Rozwiązania ekologiczne 
zastosowane w nowej hali w 
Piasecznie mają wpływ za-
równo na otaczające środo-
wisko, jak i komfort klien-
tów sklepu i pracowników. 
W budowie hali zastosowa-
no m.in. zieleń ekstensyw-
ną na dachu, energooszczęd-
ne oświetlenie LED, opty-
malne dla komfortu osób 
przebywających w obiek-
cie, z uwzględnieniem świa-
tła dziennego, które wpada 
do budynku przez zwiększo-
ną powierzchnię oszklonej 
fasady. Ponadto hala korzy-
sta z własnego odnawialne-
go źródła energii - klimaty-
zacja i ogrzewanie hali zasi-
lane są z energii odzyskiwa-
nej z chłodnictwa. 
 Na klientów nowej hali 
w Piasecznie czeka szereg 
atrakcji: promocje, degu-
stacja dań z menu restau-
racji Brasserie czy spotka-
nia z blogerami kulinarny-
mi. Ponadto w dniu otwar-
cia – 10 października oraz 
prze kolejne dwa weeken-
dy, co pięćdziesiąte zaku-
py będą GRATIS, a co set-

ne premiowane zostaną ta-
bletem Lenovo. Dojazd do 
hurtowni możliwy jest za-
równo od ulicy Puławskiej 
jak i Kuropatwy.

Selgros Cash&Carry 

Warszawa-Piaseczno, 

ul. Puławska 58, Mysiadło, 

05-500 Piaseczno

Godziny otwarcia:

7 dni w tygodniu 

od poniedziałku do soboty

w godzinach od 5:00 do 

22:00  

i w niedzielę od 8:00 do 

20:00.

JAK ZOSTAĆ KLIENTEM

SELGROS CASH&CARRY

Wszystkie osoby i instytu-
cje prowadzące działalność 

gospodarczą oraz jednostki 
budżetowe mogą otrzymać 
kartę Selgros. Wystarczy za-
rejestrować firmę wypełnia-
jąc formularz na stronie in-
ternetowej www.selgros.pl. 
Gotowe karty, po weryfika-
cji danych, zostaną wysła-
ne pocztą na podany przez 
Państwa adres w ciągu 7 
dni roboczych od daty zgło-
szenia lub będzie je moż-
na odebrać osobiście w hali 
Selgros Warszawa-Piasecz-
no, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8:00-17:00. Do 
wystawienia Karty Klienta 
potrzebne są: dowód tożsa-
mości oraz NIP lub REGON. 
Wszelkie pytania prosimy 
kierować pod numerem 
tel.: 22 32-71-000.
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Odbudowali historyczny pojazd
PIASECZNO Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi”, założona przez mieszkańca 

Jazgarzewa Zbigniewa Rowińskiego, zrekonstruowała samochód pancerny FAI 202, 

który został zdobyty przez Polaków podczas Powstania Warszawskiego

 Przed rokiem grupa odbudo-
wała Samochód Pancerny Ford 
T, którego kilka egzemplarzy słu-
żyło w polskiej armii w latach 20. 
ubiegłego wieku. Auto było poka-
zywane na różnego rodzaju pik-

nikach historycznych, podczas 
których wzbudzało niemałą sen-
sację. Dlatego też rekonstrukto-
rzy postanowili pójść za ciosem 
i odtworzyć drugi zabytkowy po-
jazd. Tym razem wybór padł na 
radziecki samochód pancerny 
FAI 202, którego w latach 1932-
1938 wyprodukowano dokładnie 
697 egzemplarzy.

Konstrukcja made in USA

 Z modelem tym wiąże się bar-
dzo ciekawa historia. Na początku 
lat 30. ubiegłego wieku Józef Sta-
lin polecił kupić od Henry’ego For-
da 72 tys. podwozi, silników i na-
pędów Forda A produkowanego w 
Stanach Zjednoczonych. Części te 
były wykorzystywane do budowy 
wozów bojowych różnych typów, 
w tym FAI 202. Pierwotnie samo-
chód miał służyć jako pojazd łącz-
nikowy i zwiadowczy. Został wy-
posażony w silnik o mocy 40 KM, 
napęd na tylną oś i był opancerzo-
ny, choć grubość blachy nie prze-
kraczała 7 mm. Na wieżyczce So-
wieci zamontowali czołgowy ka-
rabin DP. Na zdjęciach z września 
1939 roku widać jak długie kolum-
ny tych samochodów wjeżdżają 
wraz z Armią Czerwoną do Pol-
ski. Po inwazji Niemców na Zwią-
zek Radziecki w czerwcu 1941 roku 
hitlerowcy zdobyli około 100 tych 
pojazdów. Niestety, z tytułu liche-
go opancerzenia, miały one już 
wówczas niewielką wartość bojo-
wą. FAI 202 załadowano na pocią-
gi i wywieziono do podbitych kra-
jów Europy Zachodniej, gdzie słu-
żyły w oddziałach policji, wspie-
rały walkę z partyzantami oraz 
ochraniały lotniska. Kilka pojaz-
dów trafiło na pewno do Warsza-
wy, a jeden został zdobyty 1 sierp-
nia 1944 roku na rogu ul. Koszy-
kowej i Alei Róż (na terenie posel-
stwa Czechosłowacji) przez po-
wstańców z batalionu AK „Ru-
czaj”. Po całonocnych próbach, 
auto udało się w końcu odpalić To-
maszowi Nowakowi ps. Śrubokręt. 
Udekorowany polską flagą FAI 
202 pełnił raczej rolę pojazdu pro-
pagandowego, ponieważ swobod-
ne pokonywanie dłuższych odcin-
ków uniemożliwiały barykady. Nie 
wiadomo co później się z nim sta-
ło, jego dalszy los jest nieznany.

Skomplikowana rekonstrukcja

 – Do odbudowy tego samocho-
du przygotowywaliśmy się przez 4 
lata – mówi Zbigniew Rowiński. 
– Same prace trwały aż 11 miesięcy 
i pochłonęły 43 tys. zł. Replika FAI 
202 została skonstruowana na za-
wieszeniu UAZa. Ma też jego silnik 
o mocy około 80 KM i napęd 4×4. 
Oryginalne (od Forda A) są błotni-
ki przednie, tylne, kierownica, felgi, 
tylna lampa ze stopem. W wersji z 
1944 roku auto z przodu miało je-
den potężny reflektor oraz skrzyn-
ki narzędziowe po bokach. Poszu-
kiwania tych elementów cały czas 
trwają, podobnie jak piątej felgi, na 
której można by zamocować koło 
zapasowe. 
 Oryginalnie auto było ko-
loru zielonego, jednak Niem-
cy przemalowali je na piasko-
wo-brązowe barwy. Zdemonto-

wali też sowiecki karabin, mo-
cując na wieżyczce MG 34. 
– Przy tym samochodzie mieliśmy 
naprawdę mnóstwo pracy, samo 
szlifowanie blach i nitowanie zaję-
ło nam 3 miesiące – mówi Zbigniew 
Rowiński. – Wszystkich, którzy chcą 
obejrzeć efekt naszych zmagań za-
praszamy na piknik z okazji 11 listo-
pada, który odbędzie się na miejskim 
rynku w Piasecznie. 
 Tymczasem grupa już zaczy-
na przygotowywać się do kolejne-
go projektu. Tym razem pasjonaci 
z Jazgarzewa chcą zrekonstruować 
pierwszy polski samochód pancer-
ny „Chwat”, który został wyprodu-
kowany na przełomie października i 
listopada 1918 roku i miał wspoma-
gać w rejonie Przemyśla walki pol-
skiej armii z Ukraińcami. 

Tomasz Wojciuk

Przygotowania i rekonstrukcja pojazdu trwały w sumie 4 lata

Grupa Historyczno-Eduka-

cyjna „Szare Szeregi”

 z Jazgarzewa bierze udział 

w wydarzeniach

 i rekonstrukcjach na terenie 

całego kraju

Mieszka w walącym
się domu
PIASECZNO Tadeusz Zubelewicz mieszka w zrujnowanej willi z lat 30. 

ubiegłego wieku przy ulicy Moniuszki. W budynku przecieka dach i 

zapada się podłoga. - Na remont domu mnie nie stać, a działki sprze-

dać nie mogę, bo nie są uregulowane kwestie własnościowe – mówi. 

- Może gmina mogłaby naprawić mi chociaż dach, bo pewnego dnia 

wszystko się zawali i pogrzebie mnie żywcem

 Stojąca na dużej, otoczonej ogro-
dem działce willa Jast została wybu-
dowana prawdopodobnie w 1931 
roku, a jej właścicielem był przed 
wojną porucznik Stefan Pindelski. 
Rodzina pana Tadeusza weszła w po-
siadanie budynku kilkadziesiąt lat 
temu. Niestety, przed kilkoma laty na 
dom zwaliło się suche drzewo, które 
poważnie uszkodziło dach. Od tego 
momentu do wnętrza willi leje się 
woda. - Oczywiście próbowałem na-
prawić dach – mówi Tadeusz Zubele-
wicz. - Raz skorzystałem nawet z po-
mocy fi nansowej gminy, ale po kil-
ku tygodniach sytuacja powtórzyła 
się, a spadające z drzew suche gałę-
zie znów uszkodziły poszycie. Potem 
strażacy kilkukrotnie próbowali na-
ciągać na dach plandekę, ale za każ-
dym razem zrywał ją wiatr...

Dom jak gąbka

 Do budowy willi użyto zaprawy 
wapniowo-piaskowej. Jak nasiąknie 
ona wodą, to po prostu się rozpusz-
cza. Tymczasem w środku budynku 
woda od dawna leje się po ścianach, 
wypływając przez parter. Pan Tade-
usz pokazuje nam głęboką dziurę w 
podłodze. - Niedawno ziemia pod 
podłogą po prostu się zapadła, a w 
wyrwę wpadł duży mebel – mówi. 
- Mam 68 lat i autentycznie boję się 
tu mieszkać, bo to grozi śmiercią lub 
trwałym kalectwem.
 Tadeusz Zubelewicz wcześniej 
był jubilerem. Okradziono go jednak 
i stracił oszczędności całego życia. Te-
raz jego jedyny dochód stanowi eme-
rytura w wysokości 600 zł. - Opieka 
społeczna płaci mi za prąd i daje tro-
chę węgla na zimę – mówi. - W tym 
roku nie dam jednak już rady palić, bo 
dom ma uszkodzone przewody komi-
nowe. Zimy tu nie przetrwam, a nie 

mam dokąd pójść, bo lokalu socjalne-
go na pewno nie dostanę...
Patowa sytuacja

 Jedną z osób od lat pomagają-
cych panu Tadeuszowi jest sąsiadka 
z Zalesia, Elżbieta Lewandowska. To 
ona zainteresowała jego trudną sy-
tuacją media. - Najlepiej byłoby tę 
nieruchomość sprzedać, ale nieure-
gulowane są kwestie własnościo-
we – mówi. - Niemniej jednak temu 
człowiekowi trzeba jakoś pomóc. Jak 
ten dom w końcu się zawali, wszy-
scy będą zachodzić w głowę, jak mo-
gło dojść do takiej tragedii. Wówczas 
jednak na jakiekolwiek działania bę-
dzie już za późno...

 Barbara Klukiewicz-Matuszczak, 
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej potwierdza, 
że Tadeusz Zubelewicz od lat jest 
klientem MGOPS-u. - Wielokrotnie 
zabezpieczaliśmy w tym domu dach, 
ale willa jest w takim stanie, że nie 
nadaje się do remontu tylko do roz-
biórki – mówi. - Nasz prawnik lata-
mi pomagał uregulować temu panu 
kwestie własnościowe, aby mógł 
zbyć nieruchomość i przenieść się 
do mniejszego mieszkania. Jednak 
właściciel nie był w naszej opinii za-
interesowany uregulowaniem sta-
nu prawnego domu i zapropono-
wanym przez nas rozwiązaniem. Co 
do doraźnej opieki udzielanej temu 
panu, to jest ona objęta tajemnicą i 
nie mogę o niej informować – koń-
czy Barbara Klukiewicz-Matuszczak.

Tomasz Wojciuk

Pan Tadeusz mieszka w willi razem z dwoma psami. 

- Proszę gminę o pomoc, bo nie przetrwamy tu zimy - mówi

Dom, w którym mieszka Ta-

deusz Zubelewicz, w każdej 

chwili grozi zawaleniem
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W końcu drzwi hali 
szeroko otwarte
GÓRA KALWARIA To koniec telenoweli pt. „Hala w Górze Kalwarii”. O kil-

ku dni jej gospodarzem jest miejscowy ośrodek sportu. Porozumienie 

w tej sprawie powiat negocjował z gminą przez... 5 lat

 Uroczyste przekazanie klucza (a raczej jego pęku) do obiektu, którego bu-
dowę powiat zakończył 3,5 roku temu, odbyło się w piątek. 

Nie odpowiadamy za poprzedników

 Porozumienie określające warunki przejęcia gotowej hali przez  Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji (OSiR) w Górze Kalwarii, władze gminy i powiatu zaczęły negocjować, 
jak tylko w 2012 roku rozpoczęło się wznoszenie pierwszej hali w mieście. Jednak  
rozmowy nie zostały sfi nalizowane wraz z zakończeniem budowy wiosną 2014 
roku. Okazało się bowiem, że warty nieco ponad 10 mln zł obiekt ma poważne 
wady i gmina nie chce stawać się gospodarzem bubla. Naprawą mankamentów 
hali – przede wszystkim wymianą zniszczonego drewnianego parkietu na wykła-
dzinę i wykonaniem dodatkowej instalacji oddymiającej – zajęły się nowe władze 
powiatu. Obiekt został doprowadzony do właściwego stanu na przełomie tego i 
bieżącego roku. Jednak i tym razem OSiR nie zaczął zarządzać halą. – Rozmowy na 
temat porozumienia gminy z powiatem zostały w pewnym momencie zawieszone 
na kilka miesięcy, ponieważ zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o interpreta-
cję przepisów i odpowiedź, w jaki sposób możemy odzyskać VAT zapłacony za bu-
dowę hali. Za negocjacje, które prowadzili z gminą nasi poprzednicy nie odpowia-
damy – tłumaczy wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski. Dzięki odpowiedzi resortu 
starostwu udało się odzyskać ponad 700 tys. zł zainwestowanych w halę środków. 
 Obiekt od stycznia nie stał zamknięty, udostępniano go tymczasowo. Ko-
rzystały z niego kluby, które zgłosiły się do dyrekcji szkoły gastronomicznej.  

Brakowało takiej hali w mieście

 Obowiązujące od 1 października porozumienie pomiędzy samorządami 
będzie ważne przez 20 lat. Gmina wynajmuje obiekt od powiatu (jako zapła-
cony z góry czynsz potraktowano 4 mln zł, które  dołożyła do budowy hali), a 
w godz. 8-16 użycza go... należącej do powiatu, położonej po sąsiedzku szko-
le gastronomicznej. Z tego względu gmina będzie pokrywała 62 proc. kosz-
tów utrzymania obiektu, a powiat resztę. – Ciesze się, że w końcu udało nam 
się zakończyć tę trudną sytuację, zgotowaną przez naszych poprzedników. 
Musieliśmy wszystko wyprostować i dojść do porozumienia z gminą – mówi 
wicestarosta Strzyżewski.
 Kto w weekendy oraz po godz. 16 w dni powszednie chce skorzystać z hali 
głównej oraz dwóch mniejszych salek, musi od teraz kontaktować się z OSiR. 
– Zainteresowanie najmem hali przez miejscowe kluby i sekcje jest bardzo 
duże. Brakowało takiego obiektu w naszym mieście – przyznaje Paweł Ma-
ciejewski, dyrektor ośrodka. Po przejęciu hali OSiR chce także rozwijać swo-
ją działalność. Wczoraj ruszyła sekcja siatkówki, w planach są również zaję-
cia szkoleniowe z piłki ręcznej i koszykówki. Przygotowywana jest także liga 
halowa. Dyrektor Maciejewski zapowiada też, że otwarte zostanie... główne 
wejście do hali. Zamknięto je zimą ze względu na śliskie płytki przed drzwia-
mi. Mimo że terakota została wymieniona na kostkę brukową, wszyscy na-
dal byli kierowani do przejścia bocznego. – Dowiedzieliśmy się, że powodem 
były pęknięcia szyb w oknie nad wejściem głównym. Uważamy, że nie ma za-
grożenia – tłumaczy.

Piotr Chmielewski

Gmina może już dysponować halą, ale z pewnymi 

ograniczeniami (fot. UMiG) 

Prace Małe, radość wielka
TARCZYN Uczniowie i ich rodzice są zachwyceni podstawówką w Pracach Małych po rozbu-

dowie i remoncie. Od kilku dni dzieci mogą korzystać z jasnych klas i sali gimnastycznej

 Ekipa remontowa uwija się, żeby 
postawić kropkę na „i”. Wewnątrz trwa 
ostatnie malowanie i sprzątanie, a wo-
kół budynku sianie trawy. W placówce, 
w której dawniej przeważały szarości, 
zrobiło się kolorowo. Za dwa tygodnie 
odbędzie się uroczyste otwarcie szkoły 
po dużej metamorfozie. 
 W trakcie rozbudowy, która 
trwała od maja 2016 liczący 53 lata 
budynek rozrósł się o salę sportową 
o wymiarach 12 na 24 m, jej zaplecze 
z szatniami, toaletami i natryskami, 
trzy sale lekcyjne (z dużymi, taraso-
wymi oknami!), a także sekretariat 
z gabinetem dyrektora. – Przez lata 
marzyliśmy o lepszych warunkach, 
cicho się o nie dopominaliśmy. Kie-
dy pani burmistrz zawnioskowała 
do radnych o pieniądze na rozbudo-
wę, radość była wielka – mówi Beata 
Bałut, dyrektorka placówki.  
 Wcześniej uczniowie (jest ich 
obecnie 97) ćwiczyli na lekcjach WF 
w niewielkiej salce, którą teraz po-
dzielono na jedną klasę i korytarz 
do nowego skrzydła. Szkole przy-
była też łazienka dla osób niepełno-
sprawnych. Jeden z uczniów poru-
sza się na wózku, drugi ma postępu-
jący zanik mięśni. – Rodzice dzieci 
niepełnosprawnych wybierają naszą 
szkołę, ponieważ także stara część 
jest dla nich dostosowana, przede 
wszystkim nie ma schodów – tłuma-
czy pani dyrektor.  
 – Bardzo cieszymy się przede 
wszystkim z sali gimnastycznej i re-

montu starej części, bo dawno nie 
była odnawiana. Teraz jest kolorowo 
i bardziej wesoło – komentuje Aneta 
Książek, mama dwojga uczniów pla-
cówki w Pracach Małych. 
 Miłe zaskoczenie przeżyła też 
Monika Kraińska, mama dwóch 
kilkuletnich synów, która w pobli-
że Prac Małych sprowadziła się nie-
dawno z Ursynowa. – Myślałam, że 
będę musiała dowozić chłopców do 
szkoły. Okazało się jednak, że na 
miejscu mam fajną, kameralną pla-
cówkę, znacznie lepiej wyposażo-
ną od szkoły, do której moi synowie 
chodzili w Warszawie – zachwala.
 Otwarcie nowej sali gimnastycz-

nej oznacza, że przybędzie zajęć po-
zalekcyjnych dla dzieci. Z obiek-
tu, po godzinach pracy placówki, 
będą też mogli korzystać dorośli. 
– Już rozpoczęły się zajęcia tanecz-
ne, zgłosił się pan, który chce prowa-
dzić sekcję karate. Myślę, że sala bę-
dzie żyła wieczorami, bo na miejscu 
mamy klub piłkarski – spodziewa się 
Beata Bałut.
 O czym teraz marzą uczniowie 
placówki? – O jeszcze fajniejszym 
placu zabaw – słyszymy od jednego 
z kilkulatków. Inwestycja w Pracach 
kosztowała około 2 mln zł.

Piotr Chmielewski

W nowej sali gimnastycznej już odbywają się zajęcia
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Na bolszewika! – wołali w Lesznowoli
LESZNOWOLA Stanisław Kiljańczyk, społecznik z Mrokowa, w niedzielę zorganizował na 

lesznowolskich polach kolejny piknik historyczny upamiętniający rocznicę „Cudu nad 

Wisłą” oraz 100-lecie utworzenia błękitnej armii Józefa Hallera

 Była to już trzecia edycja impre-
zy, zorganizowana tym razem bez 
udziału gminy Lesznowola. – De-
cyzję o przygotowaniu insceniza-
cji podjąłem spontanicznie na wieść 
o tym, że zbezczeszczono pomnik 
Jana III Sobieskiego, znajdujący się 

na wzgórzu Kahlenberg w Wiedniu – 
zdradza Stanisław Kiljańczyk. Rów-
no 34 lata temu, w 200. rocznicę od-
sieczy wiedeńskiej 12 września 1683 
roku, kiedy to król Jan III Sobie-
ski rozgromił wojska Kara Mustafy, 
pan Stanisław wybrał się bryczką do 
Wiednia. Było to wówczas duże wy-
darzenie, o którym rozpisywały się 
zarówno polskie, jak i europejskie 
media. Podczas pikniku na leszno-
wolskich polach wiktorii wiedeńskiej 
nie było. Przypomniano natomiast 
historię błękitnej armii Hallera, 
utworzonej w 1917 roku we Francji, 
bitwę warszawską 1920 roku oraz 
jeden z epizodów Powstania War-
szawskiego. Swoistymi przerywni-
kami były pokazy musztry oraz po-
kazy konne. 

Widowiskowo, wzniośle, 

patriotycznie

 Organizator wydarzenia nawią-
zał współpracę z ponad 100 rekon-
struktorami, w tym grupą Histo-
ryczno-Edukacyjną „Szare Szere-

gi” z Jazgarzewa oraz odtwórcami 
z Radomia, którzy przybyli w mun-
durach błękitnej armii. Sporo kolo-
rytu dodali wydarzeniu także koza-
cy, którzy przyjechali aż z Garbat-
ki pod Kozienicami (w insceniza-
cji uczestniczyło około 45 koni). W 
przerwach między pokazami sztu-
ki wojennej widzowie mogli posłu-
chać występów znanej i cenionej na 
całym świecie orkiestry OSP Nada-
rzyn. Po pokazie musztry oraz prób-
ce możliwości zaprawionych w bo-
jach kozaków, przyszła pora na re-
gularną bitwę, w której stanęły na-
przeciwko siebie wojska polskie i so-
wieckie. Część sił polskich stanowi-
ła także armia Hallera. Zaszczeka-
ły karabiny maszynowe, a powietrze 
zgęstniało od wybuchów szrapneli. 
 Mieszkańcy znajdujący się tuż 
obok pola bitwy mieli dobry widok, 
mimo że momentami patrzyli pod 

słońce. W tle cały czas rozlegał się 
fachowy komentarz historyczny, po-
zwalający lepiej zrozumieć tło poli-
tyczne obserwowanych wydarzeń. 

Darmowa grochówka i żurek

 Obok pola bitwy zostało rozsta-
wione obozowisko żołnierzy. Moż-
na było podejść tam, porozma-
wiać z rekonstruktorami i obejrzeć 
ich sprzęt. Cały czas działała także 
kuchnia polowa, w której był wyda-
wany za darmo gorący żurek i gro-
chówka. – Wydaliśmy około 1000 
porcji zupy – mówi Stanisław Kil-
jańczyk. – Cieszę się, że nikt z na-
szego pikniku nie wyszedł głodny. 
 Na pytanie czy inscenizacja zo-
stanie powtórzona za rok, organiza-
tor lekko się obrusza. – Jak zdrowie 
pozwoli, a finanse dopiszą, to cze-
mu nie... – dodaje po chwili.

Kozacy dali widowiskowy 

pokaz jazdy konnej 

oraz próbkę umiejętności 

w posługiwaniu się różnego 

rodzaju bronią

Ścieżka się urywa, 
jest groźnie
PIASECZNO – W pewnej chwili nowa trasa pieszo-rowerowa na ul. Chy-

liczkowskiej urywa się i trzeba zjechać na ulicę, wprost pod samocho-

dy wyjeżdżające zza zakrętu – ostrzega nasza czytelniczka

 – Wiem, o czym mówię, bo sama byłam uczestnikiem groźnej sytuacji 
w tym miejscu – dodaje kobieta dojeżdżająca rowerem z Piaseczna do 
Konstancina-Jeziorny.
 Chodzi o szeroki tzw. ciąg pieszo-rowerowy, który w wakacje powiat wy-
konał na krętym fragmencie ul. Chylickiej od ul. Sielskiej do Czesława Miło-
sza. Już przy samym skręcie w tę drugą (jest to jednocześnie wjazd do osiedla 
Oakland Park) ścieżka nagle urywa się, a zamiast niej są wertepy. 
 Na miejscu zastaliśmy matkę z małym dzieckiem, która szarpała się z wóz-
kiem, żeby go przeprowadzić po nieutwardzonym fragmencie pobocza. – To 
nie jest wygodne i bezpieczne  – przyznała mieszkanka Chylic. – Choć cieszę 
się, że w końcu chodnik wybudowano – podkreśla. 
 O interwencję w sprawie rozgrzebanego, niedokończonego fragmentu 
inwestycji zwróciła się do naszej redakcji mieszkanka Piaseczna. – Ponieważ 
ścieżka nagle się urywa, rowerzyści zjeżdżają na jezdnię, gdy zza zakrętu wy-
padają samochody jadące od strony Konstancina-Jeziorny. Powinni albo do-
kończyć trasę, albo ustawić znaki ostrzegawcze, aby kierowcy wiedzieli, że 
ktoś może wyjść im na jezdnię. Nie dość, że zakręt jest niebezpieczny, to zro-
biło się jeszcze bardziej groźnie – uważa. 
 Wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski zapewnia, że ścieżka w obrębie skrzy-
żowania z ul. Miłosza zostanie dokończona jak tylko energetycy skończą pra-
ce ziemne w tym miejscu. – Według aktualnych planów nastąpi to w drugiej 
połowie października – informuje. 
 Jak podaje urząd powiatowy, budowa trasy pieszo-rowerowej w przy-
szłym roku ma być kontynuowana w kierunku ul. Zielonej (czyli centrum Pia-
seczna). Jednak najpierw starostwo musi zająć się mostem na Jeziorce, który 
jest zbyt wąski na tego typu inwestycję.

PC

Urzędnicy powiatu zapowiadają, że ścieżka zostanie 

dokończona w drugiej połowie października

Zawojowali jury naleśnikami biszkoptowymi
GÓRA KALWARIA/POWIAT Uczniowie zespołu szkół przy Dominikańskiej w Górze Kalwarii 

wygrali turniej dla szkół gastronomicznych z Mazowsza

 IV Spartakiada Szkół Gastrono-
micznych odbyła się w poprzedni 
czwartek na warszawskiej Woli. Za-
daniem konkursu, któremu patro-
nuje marszałek województwa mazo-
wieckiego, jest promowanie zawo-
dów związanych z gastronomią i ho-
telarstwem oraz propagowanie ak-
tywności fizycznej.
 Konkurencje, w których wzię-
li udział uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych im. ppor. Emilii Gier-
czak podzielono na etapy. Część z 
nich („szklana pułapka”, „skorzystaj 
z możliwych usług w obiekcie hote-
lowym”, „ABC gastronoma” i „do-

bierz właściwy składnik do klasycz-
nego drinka”) odbyła się w sali gim-
nastycznej, a pozostałe - o pobudza-
jących wyobraźnię nazwach - na bo-
isku szkolnym. Na zewnątrz mło-
dzież uczestniczyła m.in. w „space-
rze farmera”, „sztafecie sprawno-
ściowej z jajkiem”, „sprawdzianie 
efektywności pracownika”. 
 Uczniowie z Góry Kalwarii tak 
bardzo zaangażowali się w rywaliza-
cję, że zwyciężyli. Drużyna zawojo-
wała komisję m.in. naleśnikami bisz-
koptowymi z dżemem. Jak opowia-
dają, zabawa była rewelacyjna. Ku-
charze i kelnerzy  z „gastronomika” 
udowodnili, że mają poczucie humo-
ru, potrafią się bawić i rywalizować 
zgodnie z zasadą „Fair Play”.

 Sukcesy uczniów są efektem co-
dziennej pracy nauczycieli, którzy 
oprócz podstawowej wiedzy stara-
ją się rozwijać w nich najróżniejsze 
zainteresowania. Młodzi ludzie do-
skonalą umiejętności uczestnicząc w 
kołach carvingu (to sztuka rzeźbie-
nia w owocach i warzywach), cukier-
niczym, czy dietetycznym. Zdobytą 
wiedzę uczniowie przekazują dalej i 
m.in., propagują zdrowe żywienie w 
lokalnym środowisku. Szkoła jest or-
ganizatorem cieszącego się  dużą po-
pularnością Powiatowego Konkursu 
Żywieniowego dla Gimnazjalistów. 
Najbliższy finał, V edycji, odbędzie 
się w grudniu. 

PC

Aby zdobyć pierwsze miejsce, uczniowie musieli pokonać 

m.in. „szklaną pułapkę” i „spacer farmera”
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Powstał Grób Dzieci
Nienarodzonych
PIASECZNO Przy północnym murze piaseczyńskiego cmentarza pa-

rafi alnego ustawiono pomnik, na którym dopisywane będą „imiona 

Dzieci Nienarodzonych”

 Symboliczny grób został pobudowany kilka tygodni temu, a 18 wrze-
śnia odbyło się jego uroczyste poświęcenie przez metropolitę warszawskie-
go, kard. Kazimierza Nycza. Idea projektu narodziła się 7 lat temu, ale dopie-
ro teraz, dzięki przychylności ks. proboszcza Andrzeja Krynickiego, udało się 
go zrealizować. - Podobne groby są na wielu cmentarzach, dlatego chciałem, 
aby pomnik poświęcony nienarodzonym dzieciom pojawił się także na na-
szym cmentarzu parafi alnym – mówi ks. Krynicki. - Dodatkową motywacją 
były sygnały od rodziców, którzy utracili swoje nienarodzone dzieci. 
 Pomnik ma symbolizować przeżycia związane z utratą oczekiwanego 
dziecka. Najsilniejszym akcentem kompozycji jest rama, z zewnątrz surowa, a 
wewnątrz gładka, która symbolizuje pusty dom ziemski. Tafl a płyty przecho-
dzi przez ramę od dołu, odchyla się ku tyłowi oraz kieruje ku niebu. Jej inte-
gralną częścią jest krzyż. Drobne elementy wyłaniające się z tafl i symbolizu-
ją istnienia dzieci nienarodzonych. To na nich będą sukcesywnie grawerowa-
ne imiona dzieci. W procesie projektowym kierowano się intencją, aby obco-
wanie z formą pomnika przynosiło rodzinom poczucie wspólnoty oraz pocie-
szenie. Autorem projektu grobu jest Paweł Obłąkowski, zaś pomnik wykona-
ła nieodpłatnie Bożena Długołęcka. 

TW

Dzień Dziecka Utraconego wypada 15 października

Opłata za śmieci ostro 
poszybuje do góry
KONSTANCIN-JEZIORNA Około 7 mln zł więcej niż dotychczas zapłaci gmina za odbiór odpa-

dów z posesji i osiedli w najbliższych trzech latach. To przełoży się na stawkę, którą po 

nowym roku zapłacą mieszkańcy

 W poprzedni czwartek urzędni-
cy gminy otworzyli oferty od firm, 
które są zainteresowane odbiorem 
śmieci od mieszkańców gminy w la-
tach 2018-2020. Jedyną pozytyw-
ną informacją jest to, że   najtańsza 
oferta jest o 1,5 mln zł niższa niż w 
pierwszym, unieważnionym wcze-

śniej przetargu. Zła wieść natomiast 
brzmi: najtańsza firma i tak zapro-
ponowała cenę o 5,2 mln zł wyższą 
niż spodziewały się lokalne władze 
(zarezerwowały 9 mln zł). W rezul-
tacie na najbliższej sesji rady miej-
skiej (25 października) włodarze 
będą musieli dosypać do tego wor-
ka owe kilka milionów więcej, aby 
było możliwe podpisanie umowy z 
najtańszą firmą Lekaro (która rów-
nież obecnie obsługuje gminę Kon-
stancin-Jeziorna). Na razie spółka 
została wezwana do uzupełnienia 
dokumentów. Kolejna oferta jest o 
przeszło milion droższa.

Co trzeci nie segreguje

 – Nie mamy innego wyjścia – tak 
burmistrz Kazimierz Jańczuk mówi 
o dołożeniu przeszło 5 mln zł  do 
gospodarki odpadami. – Podobna 
sytuacja związana z rosnącymi ce-
nami usług firm komunalnych pa-
nuje w całej Polsce – dodaje. Bur-
mistrz uświadamia, że skoro kosz-
ty wywozu śmieci „drastycznie” 
wzrosną, będzie musiała podsko-
czyć opłata za odpady wnoszo-
na przez mieszkańców. – Jeszcze nie 
wiem, jakie będą nowe stawki opłat, 
obecnie to wyliczamy – mówi Kazi-
mierz Jańczuk.  

 Dużo będzie zależało od tego, ile 
osób zadeklaruje segregację nieczy-
stości po nowym roku. Obecnie w ca-
łej gminie selekcji odpadów nie pro-
wadzi 27 proc. mieszkańców. Oni 
płacą po 15 zł za osobę miesięcznie. 
Pozostali – po 10 zł. – Myślę, że je-
śli chodzi o właścicieli domów jedno-
rodzinnych, liczba segregujących się 
zwiększy. Gorzej może być w przy-
padku zabudowy wielorodzinnej. Jak 
wymusić na mieszkańcach bloków se-
gregację, gdy będą musieli trzymać 
u siebie pięć osobnych pojemników? 
– zastanawia się gospodarz gminy. 

Coraz więcej kolorów

 Koszty rosną, ponieważ segre-
gacja odpadów po nowym roku już 
nie będzie wyglądała tak samo, jak 
obecnie. Zgodnie z obowiązującym 
już rozporządzeniem ministra śro-

dowiska, po nowym roku przedsię-
biorstwa będą odbierały odpady ze 
zwiększonego zestawu pojemników 
do segregacji. Do niebieskich miesz-
kańcy będą od teraz wrzucali papier, 
do zielonych – szkło, do żółtych – me-
tale i tworzywa sztuczne, brązowe 
będą przeznaczone na odpady ule-
gające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów (czyli 
resztki jedzenia, liście i skoszoną tra-
wę), a czarne lub szare – na odpady 
zmieszane. 
 Kazimierz Jańczuk ma swoją teo-
rię wyjaśniającą 2-3-krotny wzrost 
cen usług firm wywozowych. – W 
ostatnich czterech latach mali kontra-
henci zostali wyparci przez większych 
z rynku i teraz duzi dyktują warunki, 
bo opanowali cały teren – uważa.  

Piotr Chmielewski

Lekaro za wywóz odpadów w gminie za ostatnie trzy lata zainkasuje 

6,6 mln zł. Teraz chce przeszło 14 mln zł, a i tak jest najtańsze

Od przyszłego roku 

będzie drożej, m.in. dlatego, 

że śmieciarki będą 

wykonywały więcej kursów 

po mieście i gminie ze 

względu na dokładniejszą 

segregację

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektora ds. drogowych 
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Zgnilec niegroźny dla ludzi
GÓRA KALWARIA W południowej części gminy wyznaczono obszar zapowietrzony 

ze względu na możliwość wystąpienia zakaźnego zgnilca amerykańskiego pszczół. 

W Coniewie wykryto i zlikwidowano ognisko choroby

 Zgnilec to jedna z najgroźniej-
szych chorób powodujących spusto-
szenie w pasiekach, ale jednocześnie 
niegroźna dla ludzi. Atakuje larwy 
pszczół i wytwarza tzw. przetrwal-
niki, które są odporne na wysoką i 
niską temperaturę, a także działa-
nie środków chemicznych. Szerze-
nie się zakażenia między rodzinami 
pszczelimi oraz pasiekami następu-
je drogą rabunków - kiedy pszczo-
ły wlatują do obcego ula i zabierają 
zgromadzone tam zapasy.

Spalili ule z rodzinami 

 Rozpoznanie zgnilca w pasiece 
jest równoznaczne z likwidacją za-
każonych rodzin pszczelich oraz uli. 
Nie inaczej było w Coniewie, gdzie 
pod koniec sierpnia rozpoznano tę 
chorobę. Po badaniach w Zakładzie 
Higieny Weterynaryjnej w Warsza-
wie, 5 września dwie rodziny pszcze-
le z pasieki zostały najpierw uśpione, 
a następnie w asyście straży pożar-
nej spalone razem z ulami. Na ko-

niec ziemię  przekopano i zdezynfe-
kowano. Ponieważ zgnilec jest cho-
robą zwalczaną z urzędu, pszczelarz 
z Coniewa otrzyma odszkodowanie 
za poniesioną stratę. 

 – W powiecie znaleźliśmy tyl-
ko to jedno ognisko choroby – in-
formuje Małgorzata Bruczyńska, 
powiatowy lekarz weterynarii z 
Piaseczna. – Niemniej, ze wzglę-
du na możliwość jej rozprzestrze-
nienia się, wojewoda wydał roz-
porządzenie o wyznaczeniu stre-
fy zapowietrzonej obejmującej 
20 sołectw w południowej części 

gminy Góra Kalwaria i jedno w 
gminie Prażmów. To informacja 
skierowana przede wszystkim do 
pszczelarzy – dodaje. Właścicie-
lom pasiek z takiej strefy nie wol-
no przewozić pszczół, jest również 
zakaz organizacji wystaw i targów 
pszczelarskich.  

Boimy się tej choroby

 Gmina w terenie wywiesiła od-
powiednie tabliczki ostrzegawcze. 
Jak dowiadujemy się w piaseczyń-
skim inspektoracie weterynaryj-
nym, prawdopodobnie tablice zo-
staną usunięte w ciągu 2-3 tygodni. 
– Nie stwierdziliśmy kolejnego ogni-
ska choroby w ciągu sześciu tygo-
dni, co daje nam podstawy do od-
wołania alarmu – tłumaczy Małgo-
rzata Bruczyńska. 
 – Boimy się tej choroby, ponie-
waż jest zakaźna i szybko się roz-
przestrzenia, a jej leczenie z urzędu, 
czyli palenie uli, drastyczne – przy-
znaje Zbigniew Durajczyk, Pszcze-

larz Roku 2016 i wykładowca na 
kursach dla pszczelarzy. – Zgnilec 
pojawia się najczęściej tam, gdzie 
pszczelarz nie utrzymuje odpowied-
niej kultury pasiecznej. Łatwo zapo

biec wystąpieniu choroby jeśli odpo-
wiednio często wymienia się plastry 
w ulu – tłumaczy. 

Piotr Chmielewski

Tabliczki ostrzegawcze to przede 

wszystkim informacja dla pszczelarzy

Dwie rodziny pszczele 

z pasieki w Coniewie zostały 

najpierw uśpione, a następ-

nie w asyście straży pożarnej 

spalone razem z ulami. 

Na koniec ziemię przekopa-

no i zdezynfekowano

PIASECZNO

Muzyczne Jęki z Białołęki

Festiwal Musica Classica

 Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi zespół Jęki z Białołęki 
(JzB) w składzie: Mick & Adam – wokal, Radek & Paweł – gitary, Daniel – kla-
wisze, Kuba – perkusja, Kuba „Młody” – bas. Basowa. Początek koncertu o 
godz. 19, wstęp 10 zł.

Tyl.

 W najbliższą niedzielę w ramach „koncertu na początku drogi artystycz-
nej” w kościele pw. św. Józefa Opiekuna Pracy (ul. Ogrodowa 3) wystąpią Ja-
kub Pożyczka (wiolonczela) i Agnieszka Kozło (fortepian). Początek koncer-
tu o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.
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IV liga

Kolejka 9 - 30 września-1 października

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

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pilica Białobrzegi 9 22 7 1 1 21-6
2.  Mszczonowianka Mszczonów
  9 19 6 1 2 19-13
3.  Broń Radom 9 18 5 3 1 25-8
4.  Oskar Przysucha 9 17 5 2 2 22-12
5.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  9 16 5 1 3 21-8
6.  Mazur Karczew 9 16 4 4 1 19-10
7.  Sparta Jazgarzew 9 15 5 0 4 20-20
8.  Błonianka Błonie 9 14 4 2 3 18-12
9.  LKS Jedlińsk 9 14 4 2 3 17-12
10.  Energia Kozienice 9 13 4 1 4 15-12
11.  Wilga Garwolin 9 13 4 1 4 9-18
12.  MKS Piaseczno 9 11 3 2 4 13-14
13.  Znicz II Pruszków 9 6 1 3 5 11-18
14.  Naprzód Skórzec 9 4 1 1 7 10-29
15.  Perła Złotokłos 9 4 1 1 7 4-25
16.  LKS Promna 9 1 0 1 8 5-32

Liga okręgowa

Kolejka 9 - 30 września-1 października

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

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  9 23 7 2 0 22-8
2.  Józefovia Józefów 9 22 7 1 1 30-8
3.  Grom Warszawa 9 20 6 2 1 23-5
4.  LKS Chlebnia 8 17 5 2 1 18-7
5.  KS Raszyn 9 17 5 2 2 22-17
6.  AP Żyrardów 9 14 4 2 3 29-18
7.  Ursus II Warszawa 9 14 4 2 3 15-11
8.  Sparta II Jazgarzew 9 13 4 1 4 28-20
9.  Piast Piastów 9 10 3 1 5 17-21
10.  KS Teresin 8 10 3 1 4 11-19
11.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  9 9 2 3 4 13-15
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  9 8 2 2 5 13-27
13.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  9 7 2 1 6 10-24
14.  Naprzód Stare Babice 9 6 1 3 5 15-26
15.  Błękitni Korytów 9 5 1 2 6 16-37
16.  Naprzód Brwinów 9 4 1 1 7 7-26

A klasa

Kolejka 7 - 30 września-1 października

Okęcie Warszawa 4-2 FC Lesznowola  
MKS II Piaseczno 3-1 Rozwój Warszawa  
Tur Jaktorów 1-8 UKS Siekierki (Warszawa)  
Grom II Warszawa 1-3 Gwardia Warszawa  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 7-3 Świt Warszawa  
Laura Chylice 5-4 GLKS Nadarzyn  
Jedność Żabieniec 3-1 Anprel Nowa Wieś

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Laura Chylice 6 16 5 1 0 21-11
2.  GLKS Nadarzyn 6 13 4 1 1 27-10
3.  Okęcie Warszawa 6 12 4 0 2 23-7
4.  MKS II Piaseczno 6 11 3 2 1 24-11
5.  FC Lesznowola 6 11 3 2 1 16-13
6.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  6 9 3 0 3 18-18
7.  Rozwój Warszawa 6 9 3 0 3 13-13
8.  Świt Warszawa 6 8 2 2 2 14-18
9.  UKS Siekierki (Warszawa) 6 7 2 1 3 11-16
10.  Jedność Żabieniec 6 7 2 1 3 24-15
11.  Gwardia Warszawa 6 7 2 1 3 15-19
12.  Anprel Nowa Wieś 6 4 1 1 4 12-22
13.  Grom II Warszawa 6 3 1 0 5 8-24
14.  Tur Jaktorów 6 2 0 2 4 4-33

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 10 - 7-8 października

Wilga Garwolin - Błonianka Błonie 
Znicz II Pruszków - Energia Kozienice 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Mszczonowianka 
Mszczonów 
Broń Radom - Pilica Białobrzegi 
LKS Jedlińsk - MKS Piaseczno 7 października, g.14 
Mazur Karczew - Naprzód Skórzec 
Oskar Przysucha - Perła Złotokłos 7 października, g.13 
Sparta Jazgarzew -LKS Promna  7 października, g.11

Liga okręgowa

Kolejka 10 - 7-8 października

Naprzód Brwinów - KS Raszyn 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 8 października, g.15.30
LKS Chlebnia- Józefovia Józefów Sparta II Jazgarzew - 
Grom Warszawa 7 października, g.15
Przyszłość Włochy (Warszawa) - KS Teresin 
Piast Piastów - Ursus II Warszawa 
Błękitni Korytów - AP Żyrardów 
SEMP Ursynów (Warszawa) -Naprzód Stare Babice

A klasa

Kolejka 8 - 7-8 października

FC Lesznowola - Anprel Nowa Wieś  
7 października, g.15.30
GLKS Nadarzyn - Jedność Żabieniec
 7 października, g.14 
Świt Warszawa - Laura Chylice 7 października, 
g.11 Gwardia Warszawa - Nadstal Krzaki 
Czaplinkowskie 8 października, g.18 
UKS Siekierki (Warszawa) - Grom II Warszawa 
Rozwój Warszawa - Tur Jaktorów 
Okęcie Warszawa - MKS II Piaseczno 
7 października, g.11

Ekstraliga kobiet

Kolejka 5 - 7-8 października

Loczki Wyszków - Stomil Olsztyn 
Akademia 2012 Suwałki - Ząbkovia Ząbki 
Piastovia Piastów - UMKS Zgierz 
Pogoń Zduńska Wola - KU-AZS UW Warszawa 
KS Teresin - Wilga Garwolin 
GOSiR Piaseczno - Jantar Ostrołęka 
8 października, g.15

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Na remis przy nowych trybunach
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – BROŃ RADOM 1:1 Ofi cjalna inauguracja nowych trybun na 

stadionie odbyła się przy pięknej, słonecznej pogodzie. Gospodarze wprawdzie długo 

prowadzili, ale ostatecznie mecz skończył się podziałem punktów

 Pierwsza połowa należała zde-
cydowanie do biało-niebieskich. 
Już w 4. minucie gry Łukasz Krup-
nik pewnie posłał piłkę do siat-
ki po świetnym dograniu Domi-
nika Witkowskiego. Piłkarze Bro-
ni wydawali się mocno oszołomie-
ni straconym szybko golem i długo 
mieli poważne problemy z kreowa-
niem dogodnych okazji bramko-
wych. Piaseczno było z kolei bar-
dzo blisko podwyższenia wyniku. 
W 27. minucie wielu kibiców wi-
działo już piłkę w siatce. Po rzucie 
wolnym mocno uderzył na bramkę 
Witkowski, ale Marcin Grunt – w 
świetnym stylu – wybił piłkę głową 
z linii bramkowej. 
 W drugiej odsłonie Radom za-
grał już zdecydowanie lepiej i był 

drużyną znacznie częściej posia-
dającą piłkę. W 63. minucie świet-
ną interwencją popisał się w bram-
ce, grający dobre zawody, Rado-
sław Wąszewski, który zdołał od-
bić mocny strzał zawodnika Bro-
ni na poprzeczkę. Także i Piasecz-
no miało swoje szanse, ale albo 
brakowało precyzji, albo na poste-
runku był bramkarz przyjezdnych. 
Wreszcie, w 88. minucie przy-
tomnie zachował się były zawod-
nik Piaseczna Zbigniew Obłuski, 
który precyzyjnym strzałem po 
długim rogu ustalił wynik meczu 
na 1:1. W samej końcówce oba 
zespoły miały jeszcze wprawdzie 
szanse na zwycięstwo, ale gole 
już nie padły.

Grzegorz Tylec

Zbigniew Obłuski, zawodnik Broni Radom

 Nie dość, że w pierwszej połowie my, czyli Broń, nie istnieliśmy na 
boisku, to jeszcze szybko dostaliśmy tak zwanego gonga. Jednak już 
w drugiej połowie było widać większe zaangażowanie i udało się wy-
wieźć jeden punkt, a i trzy oczka były bardzo blisko, ponieważ ja sam 
miałem jeszcze jedną bardzo dobrą sytuację do strzelenia drugiego 
gola i wybitą piłkę z linii przez jednego z piłkarzy Piaseczna. Z drugiej 
strony gdyby Piaseczno wykorzystało swoje sytuacje z pierwszej po-
łowy, to nie cieszylibyśmy się nawet z punktu. Mecz był na remis i do-
dam, iż bardzo się cieszę, że w końcu dochodzę do siebie po kontuzji.

Igor Gołaszewski, 

trener MKS Piaseczno

 Jestem zadowolony z po-
stawy mojego zespołu, ale na 
pewno po meczu jest duży 
niedosyt. Mieliśmy sytuacje, 
żeby podwyższyć wynik, ale 
– zamiast tego - Zbyszek Ob-
łuski, po naszym błędzie, za-
chował się jak rasowy napast-
nik i wyrównał. Wynik 1:0 jest 
zawsze niepewny i do tego 
często zdarza się, że zawod-
nicy strzelają gole swoim by-
łym klubom. W tym roku liga 
jest bardzo wyrównana, spa-
da z niej dużo zespołów i w 
każdym meczu trzeba szukać 
punktów.

Nowe otwarcie Grand Prix
TENIS STOŁOWY Pierwszy w tym sezonie turniej z cyklu Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym za nami

 Rozgrywane nieprzerwanie od 
19 lat zawody i tym razem przy-
ciągnęły do sali Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji wielu pasjo-
natów tenisa stołowego. W pięciu 
kategoriach zagrało łącznie 118 za-
wodników, co jest dotychczaso-
wym rekordem otwarcia rozgrywek. 
Do wysokiej frekwencji przyczyniła 
się, m.in. obecność mistrza Polski z 
2016 roku Tomasza Lewandowskie-
go. Zaproszony na turniej gość wrę-
czał nagrody najlepszym zawodni-
kom i do tego znalazł czas, żeby ro-
zegrać kilka akcji z zaintereoswa-
nymi. Ponadto w losowaniu można 
było wygrać koszulkę z autografem 
mistrza oraz 30-minutowy indywi-
dualny trening. Szczęśliwcem oka-
zał się 12-letni Aleksander Gajdak, 
który przez pół godziny dawał z sie-
bie wszystko słuchając wskazówek 
od utytułowanego gracza. W trak-
cie zawodów odbył się także wykład 
z psychologiem sportowym, które-
go adresatami byli rodzice młodych 
sportowców. Na spotkaniu mogli 
się oni dowiedzieć w jaki sposób 
wspierać swoje pociechy w dążeniu 
do sportowych sukcesów. 
 Pierwszy turniej nowego sezo-
nu przyniósł kilka niespodzianek. Za 
taką można uznać przede wszystkim 
porażkę Rafała Suszyckiego w kate-

gorii mężczyzn. W zeszłym sezonie 
wygrał on bowiem aż 9 z 10 zawodów, 
a tym razem przegrał – już w ćwierć-
finale – z Damianem Świerczkiem. 
Zwycięzcą kategorii mężczyzn został 
Krystian Marek, a wśród pań trium-
fowała zwyciężczyni ubiegłoroczne-
go TOP 12 Alicja Walasek. Dzięcie-
cy złoty medal powędrował z kolei do 
Konrada Burakowskiego, który w fi-
nale pokonał swojego brata bliźniaka 
Patryka, a wśród juniorów ze  zwycię-
stwa mógł się cieszyć Adam Pląsek z 
Wiązownej. W kategorii open najlep-
szy okazał się być natomiast drugoli-
gowiec Kamil Sitek.

 Kolejny turniej zaplanowano 
(nietypowo) na niedzielę 22 paź-
dziernika. Gościem specjalnym im-
prezy będzie złoty medalista Igrzysk 
Paraolimpijskich oraz wicemistrz 
Polski z 2016 roku Patryk Chojnowski. 
– Październikowy turniej będzie zna-
komitą okazją do zobaczenia z bliska 
medalu olimpijskiego, a podczas loso-
wania po raz kolejny któryś z uczestni-
ków będzie miał możliwość wygrania 
indywidualnego treningu z Patrykiem 
Chojnowskim – zachęca Maciej Choj-
nicki z UKS Return Piaseczno.

Grzegorz Tylec

Koszykarze zaczną na wyjeździe
KOSZYKÓWKA, III LIGA Już w najbliższą sobotę zainaugurowany zosta-

nie kolejny sezon rozgrywek koszykarskiej trzeciej ligi na Mazowszu 
 MUKS Piaseczno zagra w gru-
pie B, a jego rywalami będą zespo-
ły: KS Rosa Sport II Radom, NOSiR 
Nowy Dwór Mazowiecki, MUKS Hut-
nik Warszawa, KS Pułaski Warka, Pul-
tovia Pułtusk, KS Legion Legionowo i 
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa. 
 Podopieczni Cezarego Dąbrow-
skiego swoje pierwsze dwa me-
cze rozegrają na wyjazdach (7 paź-
dziernika z Hutnikiem Warszawa, a 
14 października z UKS Gim 92).  
 Pierwsze spotkanie w hali SP nr 5 zaplanowano na 21 października. MUKS 
Piaseczno o godz. 18.30 podejmie wówczas NOSiR.
 – W każdym kolejnym meczu chcemy walczyć o zwycięstwo i pokazywać to, z 
czego jesteśmy znani, czyli przede wszystkim z dobrej obrony – mówi Kamil Bano-
wicz, zawodnik MUKS Piaseczno. – Grupa wydaje się być wyrównana i ciężko wska-
zać faworyta, więc liczymy na to, że będziemy bić się o zwycięstwo w każdym meczu.

Tyl.

ZAPASY

PIŁKA NOŻNA, A KLASA

Brązowe krążki dla zapaśników

Tomasz Grzywna wzmocnił Laurę

 W IX Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym „Białołęka Wrestling Cup” za-
wodnicy UKS 5 Piaseczno wywalczyli trzy brązowe medale: Saikhan Mamat-
khanov i Szymon Tretter (kadet, 47 kg) oraz Stanisław Tretter (młodzik, 46 kg).

Tyl.

 Po zakończeniu pracy z seniorami MKS Piaseczno były trener biało-niebie-
skich postanowił jeszcze pograć w drużynie seniorów i wzmocnił zespół lide-
ra trzeciej grupy warszawskiej A klasy - Laurę Chylice.

Tyl.



BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

kompleksowa obsługakompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

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

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881
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Dom Zalesie Vita to:

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

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

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

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

czuwająca  i profesjonalna•
kadra pielęgniarek,

ratowników
i opiekunów medycznych

DAM PRACĘ

Studenta/ucznia do lodziarnio – kawiarni w Piasecznie, 
(weekendy i popołudnia) tel. 503 13 05 05

Przyjmę (może być do przyuczenia) przy montażu 
ścian całoszklanych  w biurach, tel. 698 299 195

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

Pomoc nauczyciela/opiekunkę do przedszkola 
w Piasecznie zatrudnię PILNIE.T el.506 12 52 82 
przedszkolefantazja@interia.pl

Zatrudnię mechanika samochodowego, 
Piaseczno. Tel. 601 238 245

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

Przyjmę do pracy ekspedientkę w delikatesach 
w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936 

Sprzątaczka, godz. 12:00:20:00, Piaseczno, 
tel. 660 145 202

Ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Piasecznie, pełen etat oraz 1/2 etatu  
tel. 600 803 611, 602 743 436 

Zatrudnię pielęgniarkę i pracownika biurowego ze zna-
jomością obsługi komputera do domu opieki Spokojna 
Przystań, Baniocha, tel. 501 182 362

Pracownika fizycznego na skład opału w Piasecznie, 
na pół lub pełny etat, tel. 601 250 096

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

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Pani do sprzątania Przedszkola Słonecznego 
w Piasecznie, tel. 783 982 496

EKO-LED PIASECZNO - JÓZEFOSŁAW
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO 
MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI, PRACA 
SIEDZĄCA, OD ZARAZ, tel. 508 561 379

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie spożywczym, 
Łazy, tel. 609 477 481

Restauracja w Józefosławiu zatrudni Panią na zmywak 
i kelnerów, tel. 502 161 817

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

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

Zatrudnię pomocnika do prac budowlanych, 
tel. 503 930 600

Pracownika obsługi klienta w barze, Konstancin, 
tel. 663 06 56 76

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

Sprzątaczkę do hotelu, Konstancin, tel. 663 06 56 76

Panie do sprzątania biur w Górze Kalwarii. Tel. 608 673 131

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

Zatrudnię kucharkę i  kelnerkę z doświadczeniem, 
możliwość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, 
Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Firma zatrudni do sprzątania, praca Janki 
w godz. 09:30-13:30 lub 09:30-17:30, mile 
widziane Panie, tel. 501 366 037

Kobieta do gotowania i opieki, w ośrodku opiekuńczym 
w Zalesiu Dolnym, tel. 607 081 930

Firma zatrudni do sprzątania biur,mile widziane Panie, 
praca w godz. 6-12 Piaseczno, tel. 512-117-967

Zatrudnię osoby do pracy na zmywalni, do wydawania po-
siłków oraz pomoc kuchenną w Konstancinie. 508 318 341

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

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

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

Zatrudnię na stałe, pracownik fizyczny - magazynier. 
Załadunek wózkiem widłowym na dziale „Cegły” 
oraz realizacja zamówień na dziale „TARTAK”. 
Znajomość obsługi wózka widłowego. PIASECZNO. 
tel. 609 115 711

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

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

Pracowników budowlanych do stanów surowych, 
tel. 694 401 711

Firma produkcyjna z Głoskowa k. Piaseczna zatrudni 
kobiety do obsługi zgrzewarek do folii. Praca w systemie 
zmianowym. Pełny etat. tel. 601 33 67 88

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

Elektromonter, tel. 501 236 987

Mechanika samochodowego,
tel.660 388 940

Magazyniera z doświadczeniem, uprawnieniami 
w zakresie obsługi wózków  widłowych, uczciwego, 
dokładnego, firma kosmetyczna Piaseczno, umowa 
o  pracę, CV proszę przesłać: estetica@estetica.biz.pl 

Zatrudnię kobietę do sprzątania domu 
w Konstancinie-Jeziornej, 3 razy w tygodniu 
(po 6-8 godzin),stawka 14 zł na godzinę. 
Tel. 501 356 469, 
email: agnieszkastarzynska100@gmail.com

Firma budowlana zatrudni pracowników budowlanych 
na etat. Tel. 602-607-757, bjanusz@jansan.com.pl

Firma budowlana zatrudni kierownika robót 
budowlanych z uprawnieniami. Tel. 602-607-757, 
bjanusz@jansan.com.pl

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie tel. 88 00 95 057

Sprzątanie, tel. 784 214 079

Emeryt z uprawnieniami budowlanymi, w nie
pełnym wymiarze godziń, poza kosztorysowaniem
tel. 692 063 624

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię rzeczy,z likwidowanych domów, mieszkań, 
garaży, zakładów itp., tel. 791 132 916

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

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

SPRZEDAM

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

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Sprzedam Skodę Felicię, 2000, benzyna-gaz 
tel. 513 994 164

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Starsze Mercedesy i Toyoty, tel. 668 171 639

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

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

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

Konstancin-Jeziorna, 3-pokojowe, 60 m kw. + piwnica 
12 m kw., tel. 695 311 888

Działki budowlane 1300 m kw., Henryków Urocze, 
tel. 601 33 55 90

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

Dwupokojowe, Mysiadło, bezpośrednio, tel. 726 999 007

Sprzedam działkę budowlaną 1,1ha i/lub 1,95 ha w Ką-
tach. Media, obok szkoła i przedszkole, tel. 720 912 611

Sprzedam najładniejszą działkę w Chylicach, tel. 602 340 549

Sprzedam działki budowlane poniżej ceny rynkowej 
w Nowej Woli. Tanio z przyczyn losowych, tel. 604 624 875

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

Super działka Łazy/Magdalenka, tel. 698 225 965 

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

Działkę rolną 2,84 ha, miejscowość Many, tel. 506 639 229

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

Konstancin-Jeziorna, 3-pokojowe, 60 m kw. + piwnica 12 
m kw., tel. 695 311 888

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokal, halę, magazyn, o pow. 80 m kw., 
wszystkie media, monitoring, Nowa Iwiczna, 
tel. 501 245 261

Kwatery pracownicze dla brygad budowlanych,
Piaseczno,  tel. 604 274 417

Wynajmę powierzchnie pod biuro lub usługi 23 m kw 
(II p) oraz 16 m kw. (Ip) w budynku poczty na Grapie 
w Konstancinie, tel. 88 3333 77 1

Biuro 30m kw. Centrum Piaseczna tel. 601 213 634

Biuro 50m kw. ul. Kościuszki 21, tel. 601 213 634 

Wynajmę pokój w Konstancinie, 550 zł tel. 510 066 123 

Wynajmę pokój, Góra Kalwaria, tel 509 952 583

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Wynajmę mieszkanie w Piasecznie, 2 pokoje i aneks 
kuchenny z pokojem za 1200 zł + 620 zł opłaty
zaliczkowo, tel. 501 620 106

Magazyny 70 i 90 m kw. okolice Piaseczna, 
tel. 721 149 750

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię Mieszkanie do Remontu /Z wadą Prawną/ Zadłużo-
ne. W Piasecznie/Okolice, tel. 785 199 183

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

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

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

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Meble na wymiar, tel. 509 960 316
 
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

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

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki 
płyty ele. Tel. 511 204 952

Projekty, adaptacje, pozwolenia na bud., budowa 
- stany surowe, pod klucz tel. 533 998 872

Dachy, kominy, rynny, tel. 798 836 860

Glazura, remonty, tel. 798 828 783

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, 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. 
Piaseczno i okoliczne gminy tel. 605 079 907

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

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

Usługi remontowo – budowlane, gipsy , malowanie, 
glazura, elewacje, panele tel. 515 144 294

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl,  tel. 696 437 501

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Budowa domów, tel. 604 265 720

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

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

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

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

Remonty, wykończenia, malowanie, tel. 722 292 031

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

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

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Dekarza najlepiej z doświadczeniem, pomocnika 
dekarza, praca stała, woj. mazowieckie, tel. 601 306 853

Glazurnik, tel. 577 355 123

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Budowy domów , docieplenia, tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Szafy wnękowe, tel. 501 257 912

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Sprzątaczkę do hotelu, Konstancin, tel. 663 06 56 76

Remonty, malowanie, podłogi, deska Barlinek, 
tel. 664 632 405

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

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Dachy, podbitka, tel. 530 248 771

Usługi rębakiem, tel. 506 44 05 44

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

Remonty i inne, tel. 667 356 939

 RÓŻNE 

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

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

Zbliża się zima a Ty nie masz opon zimowych? Kup je 
on-line na WWW.LAMGUM.PL Zakupione opony będą 
czekały na Ciebie w serwisie! 

Tarot, tel. 516 490 542

Laureat Perły Mazowsza 2016 sala weselna Biały Dworek 
w Prażmowie – zapraszamy. Tel 722202966 
http://www.salaweselnaprazmow.pl

NAUKA 

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

Angielski – korepetycje z dojazdem, tel. 888 369 699

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Nawiążę współpracę z terapeutą SI. Gabinet mieści się 
w Piasecznie – okolice Gołkowa tel. 509 274 484, 
mail: meriden@wp.pl

Stylizacja rzęs metodą objętościową, Piaseczno, 
tel. 665 831 986

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 okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 
608 504 380

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

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

Blacharza samochodowego, od 25zł/godz., 
kwatera tel. 501 311 130

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

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

Zlecę ułożenie ok. 400M kw glazury i gresu, tylko 
Polacy tel. 22 720 24 56, 602 60 77 56

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

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie,
tel. 666 924 505

Audi A6 V6, 2,5 pojemność, pierwsza rejestracja 2000 r., 
cena do uzgodnienia, samochód zadbany, tel. 660 68 47 39 

Auto skup, tel. 535 661 903

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

Elektryk, usługi elektryczne, tel. 797 669 797

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Profesjonalne polerowanie aut, tel. 501 058 638

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

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

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

Sprzedam pilnie dom, wysoki standard w Karwi, 
200m od morza, tel. 602 212 169

Pilnie działkę na Mazurach z brzegiem jeziora, 
koło Mikołajek, tel. 601 817 869

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

LABORATORIUM ROŚLIN W PIASECZNIE UL. STASZI-
CA 44 ZATRUDNI: Panie do rozmnażania roślin. Praca 
siedząca przy specjalnie  przystosowanych do tej czyn-
ności oświetlonych stołach z zachowaniem  szczególnej 
czystości. Szkolenie i opieka dla osób bez doświadcze-
nia.  Umowa o pracę, pełny etat 7.00 -15.00.  Kontakt tel. 
22 756 20 65  poniedziałek - piątek w godz 8.00-14.00. 
DOŁĄCZ DO NAS

Budowlańców do remontów,  tel. 602 23 04 52

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

R E K L A M A

R E K L A M A



20 nr 37 (689)/2017/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

R E K L A M A

PIASECZNO

Dziś otworzą przejazd

na Jana Pawła II?
 Wszystko wskazuje na to, że nie 
będziemy czekać aż do 12 paździer-
nika na odblokowanie przejazdu 
przez tory w ciągu ulic Jana Paw-
ła II/Orężna. Z naszych informacji, 
że jego otwarcie nastąpi już dziś. 
Ostatniej nocy miały być usunię-
te kolizje słupów oświetleniowych 
i drągów zapór przejazdowych z li-
nią energetyczną PGE. – Pozwoli to 
na szybsze otwarcie tego przejaz-
du kolejowego – poinformował nas 
Marcin Kania, radny gminy Lesz-
nowola. – Dziękuję PGE za szybkie 
umożliwienie wykonawcy robót 
usunięcia tej kolizji – uzupełnia rad-
ny. – Godzinę temu był u mnie za-
stępca dyrektora Regionu Central-
nego PKP PLK SA Krzysztof Pietras 
i zapowiedział, że w piątek prze-
jazd na Jana Pawła II będzie otwar-
ty – potwierdza starosta Wojciech 
Ołdakowski. Jak dodaje, o godz. 10 
ma być dokonany odbiór, a zaraz po 
nim zostanie puszczony ruch.

AB

KONSTANCIN-JEZIORNA

Baśniowa podróż 

z Patagonii na Alaskę
 Konstanciński Dom Kultury (ul. 
Mostowa 15) zaprasza na pierwsze 
po wakacyjnej przerwie spotkanie 
Klubu Podróżnika. W czwartek 12 
października o godz. 19 gościem KP 
będzie znany globtroter Piotr Strze-
żysz, który opowie o swojej niesa-
mowitej wyprawie rowerem z Pa-
tagonii (w Ameryce Południowej) 
na Alaskę. Nie zabraknie imponu-
jących zdjęć oraz fi lmu z podró-
ży. Piotr Strzeżysz od ponad 20 lat 
zwiedza świat na rowerze i jest au-
torem czterech książek – relacji z 
wypraw. Wstęp wolny.

PC

Zatopiony parking
LESZNOWOLA Po każdych większych opadach deszczu woda zalewa parking 

przy stacji PKP w Nowej Iwicznej. Kiedy problem zostanie rozwiązany?

 O podtapianych miejscach po-
stojowych powiadomiła nas jedna z 
czytelniczek. –  Mieszkańcy parku-
jący przy stacji PKP w Nowej Iwicz-
nej brodzą w błocie i kałużach, a 
woda wlewa im się do butów – in-
formuje Izabela Chrzanowska. – A 
przecież osoby podróżujące do War-
szawy nie jadą do pracy w polu, tyl-

ko w biurze. Gmina nie dba o dobry 
dojazd mieszkańców do stolicy. Od-
dała do użytku ładny parking, ale 
bez odwodnienia. Nie wiem, kto od-
powiada za taki stan rzeczy...
 Jak udało się nam ustalić, doraź-
ne wypompowywanie wody z zala-
nego parkingu będzie możliwe do-
piero po zakończeniu prac związa-

nych z przebudową linii kolejowej nr 
8. – Prace na parkingu będą moż-
liwe po wybudowaniu kanalizacji 
deszczowej w ul. Torowej, przy któ-

rej znajduje się parking – informuje 
Agnieszka Adamus z gminnego wy-
działu promocji.

TW


