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Śmiertelnie 
przygwoździła 
mężczyznę do słupa
TARCZYN Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę we wsi Ruda 

na drodze z Piaseczna do Tarczyna. Zginął 48-letni kierowca skutera

Kolejarze, dajcie żyć!
Wieczór twardej walki
i pięknych wzruszeń
PIASECZNO Za nami niezwykle emocjonująca gala Piasecz-

no Fight Night. W sobotę w hali GOSiR-u zobaczyliśmy 

walki na światowym poziomie. Nie zabrakło też chwil 

wzruszeń towarzyszących pożegnaniu Doroty Godziny, 

która stoczyła ostatnią walkę w Piasecznie
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Przyłapani z marihuaną

Odpowie za alkohol i narkotyki

Areszt dla damskiego boksera

Nielegalny alkohol i papierosy

Zatrzymali pięciu poszukiwanych

Rozbój w Dobrzenicy

Zniszczono zniczomat

Rok odsiadki za znęcanie się nad rodziną

 We wtorek przed południem w rejonie ul. Głównej w Żabieńcu funkcjo-
nariusze z wydziału kryminalnego zatrzymali na gorącym uczynku dwóch 
mężczyzn, z których jeden sprzedawał drugiemu marihuanę. 21-latek odpo-
wie za udzielanie środków odurzających, a 39-latek za ich posiadanie. O dal-
szym losie zatrzymanych zdecyduje sąd.

 Podczas patrolu policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę spożywające-
go alkohol na przystanku komunikacji miejskiej. W trakcie legitymowania 
28-letniego obywatela Republiki Południowej Afryki okazało się, że jest 
on poszukiwany przez jeden z warszawskich sądów w celu odbycia kary 
pozbawienia wolności. Mężczyzna został przewieziony do komisariatu i 
poddany kontroli osobistej, która wykazała, że w jednej ze skarpet ukry-
wa porcję amfetaminy. 28-latek, oprócz odbycia zasądzonej wcześniej 
kary, odpowie za spożywanie  alkoholu w miejscu publicznym i posia-
danie środków odurzających.

 59-letni mieszkaniec gminy Prażmów był doskonale znany funkcjonariu-
szom, ponieważ już wcześniej znęcał się nad swoją rodziną. Najczęściej by-
wał agresywny w stosunku do małżonki. Nie pomogło założenie mężczyź-
nie Niebieskiej Karty, jak również objęcie go policyjnym dozorem z zakazem 
zbliżania się do żony. Kilka dni temu znów ją zaatakował, ciągnął kobietę za 
włosy i grożąc jej śmiercią. Tym razem sąd stracił cierpliwość i zdecydował o 
zamknięciu 59-latka na trzy miesiące w areszcie tymczasowym. Za czyn, któ-
rego się dopuścił grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Kilka dni temu w rejonie miejskiego targowiska nieopodal Jeziorki po-
licjanci znaleźli porzucone cztery butelki alkoholu niewiadomego pocho-
dzenia oraz 290 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. 
Trwają poszukiwania osoby handlującej przemycanymi towarami. 

 Policjanci z ursynowskiego wydziału do walki z przestępczością przeciw-
ko życiu i zdrowiu tylko jednej doby zatrzymali 5 osób poszukiwanych lista-
mi gończymi oraz nakazami doprowadzenia, wydanymi przez warszawskie 
sądy. Zatrzymani to 37-letnia Izabela K. i 26-letnia Anna S., a także 61-letni 
Andrzej P., 39-letni Radosław R. i 42-letni Piotr K. Cała piątka odpowie za wy-
kroczenia oraz przestępstwa i spędzi w zakładach karnych od kilkunastu dni 
do roku. 

 Nocą na jeden z placów budowy w Dobrzenicy wtargnęli czterej zama-
skowani mężczyźni. Napastnicy poturbowali dwóch ochroniarzy, zabrali im 
telefon komórkowy, a następnie ukradli z placu agregat prądotwórczy, spa-
warkę, szlifi erkę i inne urządzenia o łącznej wartości około 35 tys. zł. Policja 
poszukuje sprawców rozboju oraz świadków, którzy mogli widzieć moment 
zdarzenia. 

 W poniedziałek nad ranem nieznany sprawca podpalił automat ze zni-
czami stojący przy cmentarzu w Prażmowie. Zarówno maszyna, jak i jej za-
wartość uległy zniszczeniu, a straty oszacowano na 12 tys. zł. Policja szuka 
świadków zdarzenia oraz osób, znających personalia sprawcy podpalenia.

 Ursynowscy policjanci zatrzymali kobietę, skazaną na karę roku i miesią-
ca pozbawienia wolności za znęcanie się psychiczne i fi zyczne nad własny-
mi dziećmi oraz mężem. 44-letnia Edyta D., mimo wydanego przez sąd wy-
roku, nie stawiła się w wyznaczonym terminie w zakładzie karnym. Teraz od-
będzie zasądzoną karę. 

Ryzykowali wiedząc, że mogą zginąć
GÓRA KALWARIA We wtorek w Baniosze Aleksander Tarnawski, ostatni żyjący cichociem-

ny spadochroniarz Armii Krajowej, odsłonił tablicę upamiętniającą zrzut, w którym 73 

lata temu uczestniczył
 – Jestem naprawdę poruszony 
tym, co mnie tutaj spotkało. Zorga-
nizowaliście uroczystość dla mnie, 
mimo że nic specjalnego nie zro-

biłem. Takie rzeczy podczas woj-
ny robiło wielu ludzi na wszystkich 
frontach świata – mówił wzruszony 
96-latek. – To najpiękniejszy dzień 
mojego życia – dodał. Kombatant 
kilkukrotnie dziękował organiza-
torom, a także setkom osób, które 
przyszły, aby wziąć udział w uroczy-
stości. Robił to także w imieniu po-
zostałych, nieżyjących już 315 cicho-
ciemnych. Tuż po odsłonięciu tabli-
cy, do kpt. Aleksandra Tarnawskie-
go podeszła kobieta w średnim wie-
ku. – Przyjechałam tu specjalnie dla 
pana z Mokotowa – mówiła z załza-
wionymi oczami ściskając jego dłoń.

Ludzie godni pamięci

 Do zrzutu w Baniosze do-
szło z 16 na 17 kwietnia 1944 roku. 
Ogromny, czterosilnikowy brytyj-
ski bombowiec wystartował z bazy 
aliantów we włoskim Brindisi, aby 
dostarczyć w okolice Góry Kalwa-
rii trzy zasobniki ze sprzętem oraz 
czterech dobrze przeszkolonych na 
Zachodzie polskich żołnierzy. Sied-
mioosobową załogę stanowili sami 
Polacy, dowodził nimi kpt. Edward 
Bohdanowicz. Ich nazwiska również 
znalazły się na tablicy ustawionej na 
skraju lasu przy ul. Wiejskiej w Ba-
niosze. Cichociemni wylądowali na 
placówkę mającą kryptonim „Ka-
napa” bez przeszkód, mieli ze sobą 
ponad 400 tys. dolarów dla Polskie-
go Państwa Podziemnego. Nieste-
ty, zrzucone zasobniki i ich zawar-
tość uległy zniszczeniu. Samolot bez 
problemów powrócił do Brindisi. 
 – Cichociemni po zaprzysiężeniu 
na lewej piersi nosili znak spado-
chronowy. Po wewnętrznej stronie 
miał on wybity numer i napis „Tobie 
Ojczyzno” – przypominał Bogdan 
Rowiński z Fundacji im. Cichociem-
nych Spadochroniarzy Armii Krajo-
wej, która była inicjatorem wtorko-
wej uroczystości. – Chciałbym ży-
czyć młodym ludziom, których tu 
dziś widzę, aby ten napis cały czas 
mieli symbolicznie w swoich ser-
cach, ale przede wszystkim byli 
wierni wartościom, które cichociem-
ni wyznawali. Takim wartościom jak 
zdobywanie wiedzy, wytrwałość, ko-
leżeńskość, a przede wszystkim pa-
triotyzm. To byli absolutnie niezwy-
kli mężczyźni i bohaterowie, godni 
pamięci – przekonywał.

Gdzie są chłopcy z tamtych lat 

 Do postawy Aleksandra Tar-
nawskiego i jego nieżyjących kole-
gów odnosił się również minister 
Wojciech Kolarski z Kancelarii Pre-
zydenta RP. – Gdyby nie pan Alek-
sander nie byłoby nas dziś tutaj, nie 
byłoby naszej uroczystości. Chciał-
bym również wyrazić wdzięczność  
wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego wydarzenia. To przykład jak 
mała lokalna historia jest częścią 
wielkiej historii Polski i dziejów na-
szej wolności – przemawiał. 

 Do młodych zwracał się również 
starosta Wojciech Ołdakowski. – Oto 
mamy przed sobą człowieka, którego 
droga do lądowania w Baniosze roz-
poczęła się w jego wczesnej młodo-
ści, gdy uczył się tak samo jak wy dzi-
siaj. Tylko w młodości pana Aleksan-
dra Tarnawskiego wydarzyło się coś 
niezwykłego: pewnego dnia zadano 
mu pytanie, czy jest w stanie zaryzy-
kować wszystko skacząc w sam śro-
dek okupowanej Polski. Zaryzyko-
wał wiedząc, że może zginąć. Zrobił 
to po to, abyście dziś mogli wrócić do 
szkoły i swobodnie mówić do siebie 
po polsku –  mówił.
 Wtorkowe obchody rozpoczęła 
msza św., po której dzieci ze szko-

ły w Baniosze zaprezentowały wzru-
szający słowno-muzyczny program 
„Gdzie są chłopcy z tamtych lat”. Na 
koniec, na miejscu dawnego zrzu-
tu, mieli wylądować skoczkowie ze 
specjalnych jednostek wojskowych 
Grom i Agat. Jednak ze względu na 
bliskość lotniska Okęcie nadzór na 
ruchem powietrznym nie zgodził się 
na przelot samolotu ze spadochro-
niarzami na odpowiednim pułapie. 
Dlatego doszło jedynie do zrzutu za-
sobnika z niższej wysokości. Na za-
kończenie gospodarze uroczystości 
– czyli władze powiatu i gminy – za-
prosili obecnych na wojskową gro-
chówkę i gorącą herbatę.

Piotr Chmielewski

Uczniowie szkoły w Baniosze jako cichociemni 

składają przysięgę        

Zapowiadane na wtorek 

skoki spadochronowe się 

nie odbyły, ze względu 

na bliskość lotniska na 

Okęciu. Pokazowo zrzucono 

tylko zasobnik

K O N D O L E N C J E

W dniu 12 października 2017 r. zmarł

Mieczysław Mróz
były Radny, Członek Zarządu Gminy,  

nauczyciel i Dyrektor Szkoły, 
współzałożyciel Zespołu „Big Band Rondo”.

W imieniu samorządu 
wyrazy współczucia Rodzinie składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej
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Awantury o „dzikie” przejazdy
KONSTANCIN-JEZIORNA – Jeżdżą na oślep, jak kto chce! – narzeka mieszkanka osiedla na kierow-

ców, którzy objeżdżają przez park remontowany od ponad tygodnia odcinek ul. Mirkowskiej

 Długo zapowiadana przez staro-
stwo (zarządcę Mirkowskiej) prze-
budowa arterii rozpoczęła się od 
strony skrzyżowania z al. Wojska 
Polskiego. Na wjeździe na rozko-
paną ulicę stanął znak „zakaz ru-
chu”, jednak na tabliczce poniżej 
napisano, że nie dotyczy on pojaz-
dów budowy oraz osób dojeżdżają-
cych do posesji. Dla tych ostatnich 
został otwarty przejazd przez par-
king przed kościołem oraz uliczka 
prowadząca wzdłuż ogrodzenia pa-
rafii. Miejscowi wiedzą, jak przeje-
chać, ale znak zakazu ignorują inni 
kierowcy i klucząc pokonują trasę 
od kościoła do apteki przy Mirkow-
skiej. – Jeżdżą na oślep, po alejkach 
parkowych, po trawnikach, nawet 
ciężkie samochody. Była taśma za-
gradzająca przejazd, to ją zerwali – 
opowiada nasza czytelniczka obser-
wująca park ze swoich okien. – Czy 
nie można lepiej oznakować objaz-
dów? – pyta. 
 Od innej kobiety usłyszeliśmy, że 
zbulwersowani mieszkańcy osiedla 
blokowali przejazd, kłócili się z kie-
rowcami. Najgorsza sytuacja była w 
poprzedni piątek, kiedy w Konstanci-
nie wzmógł się popołudniowy ruch. – 
Sytuacja jest rzeczywiście kryzysowa, 
zdajemy sobie sprawę, że to nie jest 
tylko ruch lokalny. Niestety, wśród 
kierowców króluje cwaniactwo, wy-
tyczają sobie „dzikie” przejazdy. Ro-
bimy, co możemy, ale straż miejska 
nie ma uprawnień do zatrzymywania 
samochodów w ruchu – mówi Stani-

sław Grudzień, komendant konstan-
cińskiej straży miejskiej.
 Mirosław Michalak, kierownik 
Wydziału Dróg Gminnych wyjaśnia, 
że inwestycję prowadzi starostwo i to 
ono odpowiada za właściwe wyzna-
czenie i oznakowanie objazdów. 
 Wedle wcześniej założonej or-
ganizacji ruchu, mieszkańcy osie-
dla na obecnym etapie przebudo-
wy Mirkowskiej powinni dojeżdżać 
do bloków od strony ul. Bielawskiej, 

tak, jak i busy komunikacji publicz-
nej. Ponieważ po zamknięciu głów-
nej arterii Mirkowa, ruch skupił się 
na ul. Warszawskiej, zdecydowanie 
trudniej ją pokonać. Z tego względu 
– jak można się domyślić – kierowcy 
wszędzie szukają skrótów. 
 Uwagi mieszkańców przekaza-
liśmy staroście Wojciechowi Ołda-
kowskiemu. – Sprawdzę tę sytuację 
– obiecał.    

PC

Po skargach mieszkańców, alejki zostały zagrodzone, ale nie 

wszyscy kierowcy zważali na plastikową taśmę

Awantura o „prawko”
Piotra Najsztuba
KONSTANCIN-JEZIORNA Piotr Najsztub nie ma prawa jazdy od 2009 roku, kie-

dy to stracił je za przekroczenie limitu punktów karnych. - Temu panu zo-

stał odebrany wówczas dokument, ale starostwo nie poczyniło odpowied-

niej adnotacji w centralnej ewidencji kierowców – mówi Maciej Michalski, 

sekretarz powiatu. - Doszło do zaniedbania, które teraz wyjaśniamy

 Do wypadku spowodowanego przez dziennikarza doszło tydzień temu na 
skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Piasta w Konstancinie-Jeziornie. Jadący che-
vroletem Najsztub potrącił na pasach 77-letnią kobietę. Był trzeźwy i do czasu 
przyjazdu karetki otoczył poszkodowaną opieką, jednak podczas kontroli oka-
zało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ stracił pra-
wo jazdy 8 lat wcześniej za przekroczenie limitu punktów karnych. 
 Cofnięcia uprawnień do kierowania samochodami osobowymi powinien 
dokonać organ, który je wydał. W tym wypadku jest to starostwo powiatowe 
w Piasecznie. - W 2009 roku nie została dokończona procedura – wyjaśnia Ma-
ciej Michalski, obecny sekretarz powiatu. - Kierowcy został odebrany doku-
ment, ale w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów nadal widniał, jako 
posiadający uprawnienia. W ubiegłym roku staraliśmy się naprawić ten błąd 
i uprawnienia do kierowania pojazdami zostały temu panu cofnięte (stało się 
to po tym, jak Piotr Najsztub poprosił w starostwie o wydanie swojego profi -
lu kierowcy, żeby podejść do egzaminu na prawo jazdy – przyp. red.). Aby pro-
cedura była jednak przeprowadzona do końca, powinien on otrzymać od nas 
stosowną decyzję. Ta decyzja została wysłana, ale wróciła do nas, bo dzienni-
karz zmienił adres zamieszkania. Przez to, oczywiście teoretycznie, mógł nie 
mieć świadomości, że zostały mu odebrane uprawnienia. Bez wątpienia ktoś 
dopuścił się zaniedbania, bo był rok na ustalenie nowego miejsca pobytu tego 
pana. Będziemy dalej badać tę sprawę -  kończy sekretarz powiatu.

TW

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZORNA

Bezsenna noc z Ryanem Goslingiem
 Konstanciński Dom Kultury (ul. Mostowa 15) na piątek 20 października 
zaprasza na maraton fi lmów z udziałem kanadyjskiego gwiazdora. Maraton 
rozpocznie się o godz. 19. Wstęp wolny. Informacje pod nr tel. (22) 484 20 20 
bądź mailowo: biuro@konstancinskidomkultury.pl.

PC



4 nr 38 (690)/2017/W1PROMOCJA

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Podwójne święto „Wcześniej Urodzonych”
W naszej gminie istnieje i Gminna Rada Seniorów, i Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale oso-
by starsze znacznie wcześniej połączył oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów (PZERiI). Organizacja z siedzibą w Górze Kalwarii działa już 55 lat. Zrzesza aż 
568 mieszkańców.
 Są młodzi duchem, nie pasuje 
do nich powiedzenie „Starość nie 
radość”. Mówią o sobie: młodzież 
trzeciego wieku. – Ja nie jestem 
starsza, tylko po prostu wcześniej 
urodzona – mawia z uśmiechem 
jedna z członkiń kalwaryjskiego 
związku, Apolonia Michalak.

 Organizacja jubilatka świętowa-
ła 55-lecie (a jednocześnie Dzień Se-
niora) 7 października. – Niewiele 

mamy na Mazowszu oddziałów, które 
działają ponad pół wieku i które legi-
tymują się tak znaczącym dorobkiem 
– podkreślał w Ośrodku Kultury Ja-
nusz Czyż, wiceprzewodniczący Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów.

 Na uroczystości gościły też wła-
dze samorządowe. – To nie my je-
steśmy wam potrzebni. To wy jeste-
ście potrzebni nam – mówił do se-

niorów burmistrz Dariusz Zieliń-
ski, dodając, że „nie ma piękniejszej 
i większej mądrości od mądrości ży-
ciowej”. Dziękował także za wkład 
w rozwój gminy. – Budowaliście jej 
potencjał poprzez pracę zawodową, 
ale ten wkład to również wychowy-
wanie dzieci, wnuków, prawnuków – 
zaznaczał. Szczególne wyrazy uzna-
nia złożył Genowefie Rutkowskiej, 
przewodniczącej oddziału PZERiI, 
oraz pozostałym członkom zarządu.

 Podczas jubileuszu przedsta-
wiciele samorządu gminy uhono-
rowali 25 byłych i obecnych człon-
ków oddziału (75-latków, oso-
by 90-letnie i starsze oraz nie-
pełnosprawnych), a także człon-
ków zarządu. Działacze otrzy-
mali pisemne gratulacje, kwiaty i 
statuetkę, a pozostali nagrodze-
ni – upominki (również od pry-
watnych sponsorów) oraz dyplomy.

 Wyróżnienia wręczył też wiceprze-
wodniczący PZERiI. Złotą Odznakę 
Honorową przyznano – za wspieranie 
seniorów – m.in. burmistrzowi Dariu-
szowi Zielińskiemu, wiceburmistrzowi 
Janowi Wysokińskiemu i skarbnik gmi-
ny Ewie Sobiepanek. Dla wszystkich 
zgromadzonych prezentem były wy-

stępy artystyczne: na pianinie grała 
Dominika Szewczyk z Góry Kalwa-
rii, śpiewały chór Coniew, zespół Le-
śne Echo z Chojnowa oraz kolejna 
mieszkanka miasta Agnieszka Czaj-
kowska, której koncert wprawił pu-
bliczność w zachwyt.

 Kalwaryjski PZERiI zajmuje się 
przede wszystkim integracją środo-
wiska 60+. Urządza spotkania to-
warzyskie, wycieczki, członkowie 
biorą też udział w różnych warszta-
tach. Siedzibą jest dawny klub oficer-
ski (ul. Dominikańska 9). – Pełnimy 
tam dyżury we wtorki i piątki od go-
dziny 9 do 13, serdecznie zaprasza-
my – mówi przewodnicząca Genowe-
fa Rutkowska. Oddział ma stronę in-
ternetową: www.emerycigk.pl.

Genowefie Rutkowskiej, przewodniczącej oddziału PZERiI, kwia-

ty wręcza burmistrz Dariusz Zieliński. Pierwszy od prawej prze-

wodniczący rady miejskiej Zenon Nadstawny

Odznaczeni przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Złotą Odznakę Honorową 

przyznano także burmistrzowi Dariuszowi Zielińskiemu)
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PIASECZNO

Seans plus spotkanie z wybitnym perkusistą
 W najbliższą środę o godz. 19 w sali Domu Kultury w Piasecznie wyemi-
towany zostanie fi lm „Whiplash” (2014) w reżyserii i według scenariusza Da-
miena Chazelle’a, który opowiada historię młodego perkusisty Andrew Ne-
imanna. Andrew pod okiem surowego nauczyciela, pragnie za wszelką cenę 
dążyć do doskonałości. Gościem specjalnym tego wieczoru będzie Jan Mły-
narski - muzyk, kompozytor, wokalista i multiinstrumentalista, ale przede 
wszystkim wybitny perkusista. Wstęp wolny.

Tyl.

Ukraińcy obcięli sobie palce!
TARCZYN W poniedziałek w jednym z zakładów na terenie Tarczyna 

doszło do dwóch nieszczęśliwych wypadków z udziałem pracowników 

zza wschodniej granicy

 Do pierwszego wypadku doszło rano. Na hali produkcyjnej młody, pracu-
jący przy maszynie Ukrainiec przez nieuwagę obciął sobie palec wskazujący 
prawej ręki. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jedenaście godzin 
później, na tej samej maszynie, drugi obywatel Ukrainy stracił dwa opuszki 
palców. – Sprawą zajęła się Państwowa Inspekcja Pracy – informuje kom. Ja-
rosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. PIP sprawdzi wa-
runki panujące w zakładzie oraz czy pracownicy zza wschodniej granicy prze-
szli niezbędne szkolenia.

TW

Obawy przed dwoma kierunkami
PIASECZNO/POWIAT Opóźniona przebudowa skrzyżowania ul. Chyliczkowskiej z obwodni-

cą ma rozpocząć się pod koniec października. Wiele wskazuje, że już pod koniec grud-

nia Chyliczkowska stanie się dwukierunkowa

 Zgodnie z umową podpisa-
ną przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA)  
z firmą, która ma poszerzyć krzy-
żówkę na obwodnicy, roboty już po-
winny trwać. – Jeszcze się one nie 
rozpoczęły, ponieważ wykonaw-
ca jest na etapie finiszowania z do-
kumentacją projektową. Trwają jej 
uzgodnienia – wyjaśnia opóźnienia 
Małgorzata Tarnowska, rzecznicz-
ka warszawskiego oddziału GDD-
KiA. – Planowany termin rozpo-
częcia robót budowlanych to około 
25 października, a zakończenia 15 
grudnia. Oczywiście wszystko uza-
leżnione jest od warunków atmosfe-
rycznych – uzupełnia. 
 Projekt rozbudowy skrzyżowa-
nia zakłada, że na ul. Chyliczkow-
skiej, od obwodnicy do centrum 
miasta, zostanie wprowadzony ruch 
dwukierunkowy. Tak, aby kierow-
cy jadący od strony Warszawy mogli 
w nią swobodnie skręcić. Jak usta-
liliśmy w starostwie, obecnie trwają 
w nim prace nad nową organizacją 
ruchu na Chyliczkowskiej. Jej osta-
teczny kształt nie jest jeszcze zna-
ny, ponieważ będzie uzależniony od 
tego, czy gmina zdąży z przebudo-
wą sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic Chyliczkowskiej, Jana 
Pawła II i Puławskiej. – Na najbliż-
szej sesji rady miejskiej na przebu-
dowę tej sygnalizacji mają być za-
bezpieczone pieniądze w budżecie 
gminy – informuje Włodzimierz Ra-

siński, kierownik Wydziału Infra-
struktury i Transportu Publicznego 
urzędu gminy. – Analizujemy jesz-
cze, czy nie należałoby wprowadzić 
świateł także na skrzyżowaniu Chy-
liczkowskiej i Warszawskiej, ponie-
waż zmiana organizacji ruchu może 
doprowadzić do zablokowania ru-
chu na tej drugiej ulicy – dodaje.
 W magistracie rewolucja na głów-
nej arterii wyjazdowej z centrum mia-
sta nie budzi zachwytu. Wprowadze-
nia ruchu dwukierunkowego na ul. 
Chyliczkowskiej poważnie obawia się 
Artur Maicki, radny gminy Piasecz-
no. Od maja próbuje dowiedzieć się 
więcej na ten temat, jednak do tej pory 
GDDKiA odsyłała go do starostwa, a 
urząd powiatowy do GDDKiA. – Za-
dałem wiele pytań, na które w więk-
szości wciąż nie uzyskałem odpowie-

dzi, albo były one wymijające. Wska-
zuję, że przede wszystkim nie ma prze-
prowadzonych badań ruchu określają-
cych, jak dwukierunkowy ruch wpły-
nie na wyjazd z ulic prostopadłych do 
Chyliczkowskiej – tłumaczy Artur Ma-
icki. – Na osiedlach przy ul. Młynar-
skiej i Warszawskiej jest ponad tysiąc 
mieszkań. Codziennie rano kilkuset 
mieszkańców w samochodach kieruje 
się z tych osiedli w stronę Chyliczkow-
skiej, by następnie pojechać do stoli-
cy. Dwa kierunki jazdy na głównej uli-
cy wyjazdowej z centrum miasta ozna-
czają nie tylko więcej kolizji, ale rów-
nież ogromne korki. Obawy te wyni-
kają z faktu, iż nikt nie zna planowa-
nej organizacji ruchu. Może być para-
liż – spodziewa się radny.

Piotr Chmielewski

Czy wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na 

ul. Chyliczkowskiej poważnie zakłóci wyjazd z centrum Piaseczna? 

R E K L A M A
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Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czekamy cały 

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

wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-
Crystal fi rmy Estel jest to 
nowoczesny zabieg rege-
neracji oraz pielęgnacji 
włosów, dzięki któremu 
na powierzchni włosa po-
wstaje specjalna warstwa 
pochodzenia naturalne-
go. Włosy nabierają obję-
tości, gładkości, elastycz-
ności oraz blasku.
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i 
puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywra-
ca blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, 
łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania koloru 
włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po far-
bowaniu. Efekt zabiegu, zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 
4 do 5 tygodni.

przed laminacją

po laminacji

P R O M O C J A

Czas na kwasy
Jesień to idealny moment na zabiegi z użyciem kwasów, które złuszczą, wygładzą 

i ujednolicą koloryt, wyciszają zmiany trądzikowe, oczyszczają i odmładzają skórę

 Peeling kwasowy zwany inaczej 
eksfoliacją to zabieg, podczas któ-
rego dochodzi przede wszystkim  do 
złuszczania naskórka, ale również 
innych procesów niwelujących pro-
blemy skórne.

Jaki kwas

 Aby dobrać odpowiedni rodzaj 
kwasu do rodzaju skóry najlepiej 
wybrać się do doświadczonej ko-
smetyczki. Na każdy problem pole-
ci nam inny kwas. 
 Na przebarwienia stosuje się na 
przykład kwas migdałowy, mlekowy, 
kojowy czy azelainowy. Kwasy te 
złuszczają naskórek i przeciwdziała-
ją nadmiernej melanogenezie.
Dla osób zmagających się z zaczer-
wienioną, płytko unaczynioną skórą 
poleca się kwas azelainowy i gluko-
nolakton, które wzmacniają naczy-
nia krwionośne , redukują zaczer-
wienienia i nawilżają.
 Zmagającym się z cera trądzi-
kową dobrze zrobi kwas salicylowy, 
który złuszcza zrogowaciały naskó-
rek oraz oczyszcza pory. Kwas piro-
gronowy odblokuje ujście gruczołów 
łojowych i wyhamuje namnażanie się 

bakterii  P. Agnes- m.in. odpowie-
dzialnych za występowanie trądzika. 

Zatrzymać czas

 Wśród kwasów o działaniu 
przeciwstarzeniowym wymienimy 
na przykład kwas glikolowy, który  
stymuluje fibroblasty do syntezy 
kolagenu i elastyny.  Kwas mleko-
wy rozjaśnia przebarwienia, spły-
ca zmarszczki, również pobudza pro-
dukcję kolagenu i elastyny. Kwas cy-
trynowy o działaniu odkażającym i 
rozjaśniającym. Kwas jabłkowy na-
wilżający, rozjaśniający a jednocze-
śnie w wyższych stężeniach zmięk-
czający i peelingujący.
 Bardzo wszechstronnym kwasem 
jest kwas migdałowy. Wyrównuje nie-
regularne przebarwienia powierzch-
niowe. Wzmacnia barierę ochronną 
skóry, wycisza stany zapalne, ujedno-
lica koloryt i natychmiast rozświetlić 
skórę. Poprawia nawilżenie i napięcie, 
wyraźnie odmładza i regeneruje. 

Jak często

 Dobór odpowiedniego kwasu, czę-
stotliwości i liczby zabiegów należy do 
kosmetyczki. Przestrzegamy przed in-
ternetowymi zakupami i samodziel-
nym stosowaniem specjalistycznych 
kwasów w warunkach domowych. 
Eksperymenty z tego typu zabiega-
mi w domu są niebezpieczne. Dostęp-
ność kwasów na rynku jest ogromna, 
ale korzystanie z nich wymaga ogrom-
nej wiedzy, doświadczenia i szkoleń.

BZ

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, 

Tel. 22 401 1234
R E K L A M A

R E K L A M A
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Joga dla początkujących
Joga jest jednym z systemów filozofii indyjskiej, który zajmuje się związkami pomiędzy ciałem a 

umysłem. I choć obejmuje takie dziedziny jak samodoskonalenie, medytację czy ascezę, to w świe-

cie zachodnim postrzegana jest przede wszystkim jako jedna z metod współczesnego fitnessu

 Dla osób chcących rozpocząć 
swoją przygodę z jogą niezwykle 
ważny będzie odpowiedni instruk-
tor. W pierwszej kolejności prowa-
dzący powinien zwrócić uwagę na 
aktualną sprawność fizyczną ćwi-
czących. Najważniejsze są w tym 
przypadku sprawy bezpieczeństwa. 
Biorący udział w zajęciach powin-
ni najpierw zgłosić instruktorowi 
swoje aktualne problemy zdrowot-
ne (np. zbyt wysokie ciśnienie może 
powodować, że ćwiczenia związa-
ne z pochyleniem ciała skończą się 
zawrotami głowy). Jeśli ktoś ma z 
kolei problemy ze stawami kolano-
wymi, powinien wykonywać głów-
nie pozycje stojące. 
  Zajęcia prowadzone są naj-
częściej w stosunkowo niewiel-
kich grupach. Podstawową zasadą 
jest to, by wszystkie ruchy wykony-
wać spokojnie i powoli, zwracając 
– zwłaszcza na początku – większą 
uwagę na ich precyzję niż dynami-
kę. Jogę ćwiczy się również bez bu-
tów, a w samych ćwiczeniach istot-
ne jest dążenie do zwiększenia 

świadomości własnego ciała. Uzy-
skuje się to nie tylko poprzez wy-
konywanie określonych ruchów, 

ale również przez odpowiednią 
koncentrację i oddech.

Grzegorz Tylec

Joga jest praktyką duchową
Z Renatą Szewczyk, instruktorką jogi rozmawia Grzegorz Tylec

Dla kogo jest joga?

 Dla wszystkich. Trzeba tylko do-
brać dla siebie odpowiednie zajęcia. 
Nie ma przeciwwskazań zdrowot-
nych, by ćwiczyć jogę, natomiast są 
co do konkretnych pozycji. Gdy ktoś 
ma np. nadciśnienie, można zastąpić 
jedno ćwiczenie innym, które ma po-
dobne korzyści. 

Jakie są zalety jogi?

 Jest ich mnóstwo. Na poziomie 
fi zycznym ćwiczenia wzmacniają i 
rozluźniają mięśnie (także głębokie), 
rozciągają stawy, a – zwłaszcza dla 
starszych osób – pomagają na do-
legliwości kręgosłupa. Na poziomie 
psychicznym skutecznie ograniczają 
z kolei stres, pomagają zredukować 
napięcia, uspokajają i ćwiczą kon-
centrację.

Jakie są różnice między jogą 

a pilatesem?

 System pilates opiera się na jo-
dze. Na pilatesie oddycha się ina-
czej – przez usta. W jodze przy pra-
wie wszystkich ćwiczeniach oddy-

cha się przez nos. Co jest lepsze? 
To zależy już od konkretnej osoby. 
Jako nauczyciel jogi uważam, że 
oddychanie przez nos daje większą 
kontrolę oddechu i energii. Przez 
usta powietrze jest nieoczyszczone 
i jeśli jest zimno, to wchodzi do or-
ganizmu zimne.

Czy w Polsce joga cieszy się 

obecnie dużym zainteresowaniem?

 Myślę, że coraz większym. Przez 
dwa lata mieszkałam w Tajlandii 
oraz Malezji i tam uczyłam. Jest tam 
większe zainteresowanie ducho-
wym aspektem jogi i preferowa-
na jest raczej bardziej mocna prak-
tyka. W Polsce joga jest z kolei bar-
dziej fi zyczna i terapeutyczna. Uczę 
również dzieci w szkole brytyjskiej, 
które traktują ćwiczenia nie jako 
obowiązek, a formę zabawy. Ludzie 
za zachodzie obawiają się czasem 
innej religii i kultury, np. ze wzglę-
du na medytację, ale to nie ma nic 
wspólnego. Joga nie jest religią, to 
praktyka duchowa. 

P R O M O C J A

Nowotwory jelita grubego 
– nie czekaj, przebadaj się

 Nowotwory jelita grubego są jednymi z najczęstszych chorób nowotworowych u 
ludzi. Zachorowalność stale wzrasta i na raka jelita grubego umiera ok. 11 000 osób 
rocznie. Choroba we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów i można ją skutecz-
nie wyleczyć.
 Badaniem diagnostycznym, które pozwala wcześnie wykryć nowotwór w jelicie 
grubym jest kolonoskopia, co znacznie zwiększa szansę na jego wyleczenie! Jest to en-
doskopowe badanie całego jelita grubego, z możliwością pobierania wycinków i usu-
wania polipów jelita grubego. Badanie jest wykonywane w krótkim dożylnym znieczu-
leniu, pod nadzorem anestezjologa.
 Kolonoskopia w medycynie jest jedynym badaniem,  które jest nie tylko diagno-
styką ale też profi laktyką przeciwnowotworową ponieważ podczas badania można 
usunąć polipy, z których często powstają nowotwory złośliwe – mówi dr n. med. Woj-
ciech Gackowski, ordynator oddziału chirurgii. Pacjenci, którzy ukończyli 40 rok życia 
powinni profi laktycznie wykonywać badanie kolonoskopii, a potem powtarzać je w 
zależności od wyniku – dodaje dr Gackowski. 
 W szpitalu św. Anny w Piasecznie wykonujemy kolonoskopię w znieczuleniu i jest 
ona całkowicie  bezbolesna. Posiadamy wykwalifi kowany personel odpowiedzialny za 
samo badanie oraz za znieczulenie pacjenta. 

Umów się na badanie

dr n.med. Wojciech Gackowski oraz pielęgniarka Monika Pasik

Informacja i rejestracja

Przychodnia Szpitala św. Anny, 

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

Umawianie wizyt on-line www.emc-sa.pl

R E K L A M A
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Szkoła w Nowej Iwicznej urośnie
LESZNOWOLA Jak wszystko dobrze pójdzie, w przyszłym roku rozpocznie się rozbudowa szkoły w Nowej 

Iwicznej. Nowa część kompleksu ma pełnić także funkcję Centrum Integracji Społecznej

 O planach gminy dotyczących 
rozbudowy przepełnionej podsta-
wówki pisaliśmy już w październiku 
ubiegłego roku. Teraz jednak nabra-
ły one realnego kształtu, a kilkana-
ście dni temu o inwestycji oficjalnie 
poinformowano mieszkańców.

Nietypowe rozwiązania

 Aby rozbudowa placówki w ogó-
le była możliwa, gmina musia-
ła najpierw nabyć działkę o po-
wierzchni 0,48 ha, znajdującą się 
po drugiej stronie ul. Szkolnej, 
za skate parkiem. Nieruchomość 
kosztowała 2,3 mln zł. Następnie 
trzeba było zmienić plan zagospo-
darowania przestrzennego, co na-
stąpiło w maju tego roku. W pla-
nie maksymalną powierzchnię za-
budowy działki określono na 70 
proc., a maksymalna wysokość za-
budowy nie może przekroczyć 14 
m. W dobudowanej części szkoły 
ma znaleźć się 3-sektorowa hala 
sportowa z zapleczem i szatnia-
mi, część świetlicowa dla potrzeb 
sołectwa Nowa Iwiczna (Centrum 
Integracji Społecznej wraz z za-
pleczem), 12 sal dydaktycznych, 
nowe pomieszczenia dla logope-
dów i psychologów, pokój nauczy-
cielski oraz biblioteka (świetlica i 
biblioteka w starej części mają zo-

stać zlikwidowane). Ponadto ist-
niejąca stołówka szkolna będzie 
powiększona, a kuchnia zmoder-
nizowana. Dla bezpieczeństwa sta-
rą i nową część szkoły scali łącznik 
„przerzucony” nad ul. Szkolną.

Inwestycja za 15 mln zł

 Przygotowanie dokumentacji in-
westycji pochłonęło ponad 115 tys. 
zł. Rozbudowa szkoły ma koszto-
wać 12 mln zł, a wyposażenie no-
wej części – dodatkowo 800 tys. zł. 
Prace projektowe mają potrwać do 
końca tego roku, a w styczniu gmi-

na planuje złożyć do starostwa do-
kumentację, na podstawie której zo-
stanie wydane pozwolenie na budo-
wę. – Liczymy, że pozwolenie uda 
nam się uzyskać na przełomie mar-
ca i kwietnia przyszłego roku – in-
formuje Rafał Suwała, główny spe-
cjalista ds. inwestycji w gminie Lesz-
nowola. W maju gmina planuje na-
tomiast ogłosić przetarg na wyko-
nawcę robót. Założono, że rozbudo-
wa szkoły, od momentu rozpoczęcia 
prac, ma potrwać 14 miesięcy. 

Tomasz Wojciuk

 Wedle planów nowa część 

szkoły zostanie otwarta 

we wrześniu 2019 roku

Opłata za parkowanie
coraz bliżej
PIASECZNO Wkrótce w centrum miasta zostanie uruchomiony system 

płatnego parkowania

 Zainstalowano już 8 parkomatów, a rada miejska przyjęła stawki za par-
kowanie: pierwsze 45 minut ma być bezpłatne, a za 1 zł będzie można zosta-
wić samochód aż na 69 min. – Naszą intencją nie jest obciążanie mieszkańców 
dodatkowymi opłatami, ale chęć rozwiązania problemów z zaparkowaniem 
samochodu poprzez stworzenie systemu rotacyjnego – mówi burmistrz Zdzi-
sław Lis. – Dziś obserwujemy, że większość miejsc postojowych wzdłuż ul. Ko-
ściuszki jest zajmowana w dni powszednie przez samochody osób dojeżdża-
jących do pracy, które zostawiają swoje auta na 8 godzin, blokując dojazd 
do lokali użytkowych i punktów handlowych – dodaje burmistrz. Z myślą o 
tych osobach przygotowywane są alternatywne, darmowe miejsca postojo-
we. Trwa procedura przetargowa na wykonanie ok. 100 takich tymczasowych 
miejsc przy ul. Nadarzyńskiej, które zostaną udostępnione mieszkańcom już 
w listopadzie. 
 – Następnie przygotujemy miejsce na kolejne 100 samochodów na gmin-
nej działce przy ul. Kilińskiego – uzupełnia wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. 
– W pierwszym etapie będziemy mieli więc łącznie z parkingiem przy ul. Sie-
rakowskiego trzy miejsca, w których będzie można bez opłat na dłużej zo-
stawić samochód. Docelowo planujemy budowę parkingów wielopoziomo-
wych – dodaje wiceburmistrz.

TW

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
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Pamiątka po mrocznych
czasach zdjęta
GÓRA KALWARIA Kamieniarze zdemontowali z podcieni ratusza 

tablicę zawierająca 83 nazwiska żołnierzy Korpusu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 Zgodnie z treścią zawartą na płycie, wszyscy wymienieni na niej polegli po 
1945 r. w boju ze zbrojnym podziemiem, czyli także tzw. Żołnierzami Wyklętymi.   
 Pamiątka po jednostce stacjonującej w Górze Kalwarii tuż po wojnie, kil-
ka lat temu zaczęła budzić krytykę części mieszkańców. Domagali się usunię-
cia jej z tak widocznego miejsca. Władze miasta zwlekały z decyzją na te-
mat tablicy aż do końca minionego roku. Po tym jak sejm uchwalił usta-
wę nakazującą usuwanie z przestrzeni publicznej wszelkich pamiątek po 
bohaterach czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gmina zapytała In-
stytut Pamięci Narodowej o opinię na temat miejsca pamięci poświęco-
nego KBW. Jarosław Szarek, prezes IPN, bez cienia wątpliwości orzekł, że 
tablica powinna być usunięta. W swoim piśmie nazwał sformowany pod 
koniec 1944 roku KBW „krajowym odpowiednikiem sowieckich Wojsk 
Wewnętrznych NKWD”, formacją „współodpowiedzialną za najbardziej 
krwawe przejawy masowego terroru i represji wymierzonych w obywate-
li RP”. W następstwie tej opinii, w kwietniu rada miejska uchwaliła, że za-
wieszona 52 lata temu tablica będzie zdjęta.
 Demontażu, do którego doszło pod koniec września, podjęła się fi rma 
kamieniarska. Dobrze przymocowana płyta podczas odkuwania popękała. 
Zgodnie z wolą IPN tablica trafi  do magazynu Instytutu jako „pozostałość po 
propagandzie okresu komunizmu”.

PC

Park miejski prawie gotowy
PIASECZNO Zakończył się pierwszy etap modernizacji parku miejskiego. Gmina zastanawia się jeszcze 

nad odwodnieniem terenu i przestawieniem ławek, o co wnioskowali mieszkańcy

 Rewitalizacja parku przy ul. Chy-
liczkowskiej jest jedną z flagowych 
gminnych inwestycji. Przygotowa-
nia do niej ciągnęły się latami, a pra-
ce ruszyły równo rok temu. Trzeba 

przyznać, że przez ten czas zrobiono 
naprawdę sporo. Inwestycja ma za-
kończyć się w przyszłym roku.

Nowe ciągi i latarnie

 W parku powstały nowe ścieżki 
(ich historyczny układ nie do koń-
ca odpowiadał wielu mieszkańcom) 
o takiej samej nawierzchni, jak na 
Górkach Szymona. Pojawiło się tak-
że ponad 100 nowych lamp w stylu 
retro i monitoring, w skład którego 
wchodzi aż 40 kamer. – System nie 
został jeszcze podłączony do prądu, 
ale ma to nastąpić w najbliższym 
czasie – informuje Mariusz Łody-
ga, komendant straży miejskiej w 
Piasecznie. Założenie zyskało także 
nową zieleń: pojawiły się nowe drze-
wa (część starych zostało usunię-
tych), a także mnóstwo krzewów i 
bylin. Od strony zachodniej uwagę 
zwracają ogromne połacie róż. Jed-
nak efekt tych prac najbardziej wi-
doczny będzie pewnie wiosną. Spo-

re zmiany zaszły także w obrębie 
dawnego stadionu. Tu zmodernizo-
wano nie tylko lubiane przez mło-
dzież schodki, ale wybudowano tak-
że wielofunkcyjne boisko z tarta-
nową nawierzchnią (inwestycja po-
wiatu, kosztowała około 400 tys. 
zł), siłownię pod chmurką i ogrom-
ny, drewniany plac zabaw dla dzieci. 
Całość została otoczona alejką, po 
której można nie tylko spacerować, 
ale również biegać.

W przyszłym roku staw i mostek

 W parku pojawiły się także kosze 
na śmieci oraz ławki. Część z tych 

ostatnich, zgodnie z sugestią miesz-
kańców, ma zostać przestawionych, 
ponieważ odpoczywające na nich 
osoby siedzą tyłem do parku. Proble-
mem są także położone niżej miej-
sca, w których zbiera się woda. – Je-
steśmy świeżo po zakończeniu robót 
– mówi wiceburmistrz Daniel Put-
kiewicz. – Podczas prac został na-
ruszony grunt i zmienione natural-
ne ujścia wody. Nowa trawa też nie 
zdążyła się jeszcze ukorzenić. Cały 
teren musi się na nowo ułożyć, choć 
nie wykluczam, że będziemy musieli 
mu trochę pomóc i w pewnych miej-
scach zrobić odprowadzenia wody. 
Nie chcemy też, żeby do parku spły-
wała woda z sąsiednich działek.
 Jak się dowiedzieliśmy, komplek-
sowe odwodnienie parku nie wchodzi 
w grę, bo wiązałoby się to z koniecz-
nością... zainstalowania systemu po-
lewania. Cały czas gmina przymie-
rza się także do drugiego etapu re-
witalizacji parku. Prace związane z 
przebudową stawu i koryta Perełki bę-
dzie można przeprowadzić po uzyska-
niu pozwoleń wodno-prawnych. – Być 
może uda nam się tę inwestycję rozpo-
cząć jeszcze zimą, przed okresem lę-
gowym ptaków – mówi wiceburmistrz 
Putkiewicz. Kropką nad „i” będzie na-
tomiast budowa mostka nad Perełką 
od strony południowej. Mostek zosta-
nie wykonany w przyszłym roku. 

Tomasz Wojciuk

W parku mają zostać przestawione te ławki, które stoją tyłem 

do jego części centralnej

Drugi etap rewitalizacji 

obejmie renowację stawu 

oraz budowę mostka od 

strony ul. Żeromskiego

www.rajskaosada.pl

tel. 697 626 322
lub 609 859 899

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

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

CENA OD 380 tys

PIASECZNO

LESZNOWOLA

Bieg Złotych Liści

Muzyczne opowieści i zabawy babuni

 W najbliższą niedzielę w godz. od 11 do 13 na Górkach Szymona w Zalesiu 
Dolnym odbędzie się Bieg Złotych Liści - kolejna impreza z cyklu Rozbiegajmy 
Piaseczno. Zapisy na stronie internetowej www.kondycja.com.pl/startmeta/.

Tyl.

 Dziś w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2) odbędzie się 
koncert dla maluszków „Muzyczne opowieści i zabawy babuni” w Klubie Ro-
dziców. Początek o godz. 10.

Tyl.
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Wkrótce otwarcie
miejskiego szaletu
PIASECZNO Przy ulicy Sierakowskiego, obok parkingu, została wybu-

dowana pierwsza w mieście publiczna toaleta. Szalet nie przeszedł 

jeszcze odbiorów technicznych, jednak wszystkie formalności mają 

zostać dopełnione jeszcze w tym miesiącu

 Nowy, dwustanowiskowy szalet dobrze wtopił się w miejski krajobraz. 
Choć budyneczek jest już gotowy i mógłby służyć mieszkańcom, wejście do 
niego zostało zagrodzone taśmą. Dlaczego? - Obiekt nie przeszedł jeszcze 
odbiorów i nie jest dopuszczony do użytkowania – informuje Anna Grzejsz-
czyk z gminnego biura promocji. - Wynika to z faktu, iż wykonawca robót nie 
dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej. Obecnie oczekujemy 
na stanowisko sanepidu i straży pożarnej.
 Gmina chce, aby toaleta została udostępniona mieszkańcom pod koniec 
października. Korzystanie z niej ma być bezpłatne.

TW

Gmina wydała na publiczną toaletę prawie 280 tys. zł

Piracka Tataspartakiada
LESZNOWOLA Już po raz dwunasty w szkole w Łazach odbył się piknik integracyjno-spor-

towy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Tym razem rywalizacja przebiegała w 

konwencji „Piratów z Karaibów”, a tytuł supertaty po raz pierwszy trafi ł w ręce... mamy

 Tataspartakiada ma już 12 lat, a 
mimo to każdego roku nie tylko ro-
śnie w siłę, ale też zaskakuje. Pik-
nik, którego organizatorem jest Sto-
warzyszenie Dobra Wola, tradycyj-
nie już poprowadzili były koszykarz 
Leszek Karwowski oraz lokalny spo-
łecznik Piotr Kandyba, którzy tym 
razem przebrali się za filmowych pi-
ratów z Karaibów.

Ponad 1000 uczestników

 W ubiegłą sobotę już od same-
go rana do Łazów zaczęli zjeżdżać 
się uczestnicy zawodów. Przyby-
ło w sumie 300 niepełnospraw-
nych (17 drużyn) z tak odległych 
miejsc Polski jak Białystok, Haj-
nówka, Sierpc czy Olszynka. Były 
też oczywiście zespoły z Warsza-
wy oraz powiatu piaseczyńskie-
go. – Wraz z opiekunami i wolon-
tariuszami przyjechało do nas po-
nad 1000 osób – cieszy się Jacek 
Zalewski, prezes stowarzyszenia 
Dobra Wola. – Wśród zawodników 
była też jedyna w Europie druży-
na pożarnicza złożona z niepeł-
nosprawnych, która funkcjonuje w 
OSP Zamienie.
 Tegoroczną imprezę, w imie-
niu gospodarza, otworzyła Bożenna 
Korlak, przewodnicząca rady gminy 
Lesznowola, która życzyła wszystkim 
wspaniałej zabawy. Następnie Jacek 
Arendarski z  Mazowieckiego Związ-
ku Pracodawców założył Jackowi Za-
lewskiemu szarą koszulkę, która była 
opatrzona napisem „I want to be in 
Europe”. Jak się dowiedzieliśmy cho-
dzi o to, że w Europie wiele osób po-

dobno myśli, że Polska nie chce na-
leżeć do Unii Europejskiej. – Chcieli-
śmy zamanifestować, że jest odwrot-
nie – mówi Jacek Zalewski. 
 Kiedyś podczas ceremonii otwar-
cia Tataspartakiady jeden z niepełno-
sprawnych śpiewał piosenkę „Dziw-
ny jest ten świat” Czesława Niemena. 
W tym roku można było wysłuchać 
hymnu imprezy, skomponowane-
go przez zespół Specjaliści z Łazów. 
Zaraz potem rozpoczęły się zwycza-
jowe tańce i ruszył barwny korowód.

Mama została supertatą

 Co roku sportowa rywalizacja 
przeplatana jest różnego rodzaju 
atrakcjami. W sobotę sporym zain-
teresowaniem cieszyli się animato-
rzy i wolontariusze przebrani za po-
stacie z „Piratów z Karaibów”. Kon-
kurencje sportowe zostały podzielo-
ne na trzy bloki: biegi, rzuty (m.in. 
beretem) oraz rywalizację druży-
nową (m.in. przenoszenie dyni na 
materacu). Niepełnosprawni wzię-
li udział w kilkunastu zadaniach 
zręcznościowych, które dostarczyły 
sporo dobrej zabawy, z kolei rodzice 

(w tym roku mogły to być także pa-
nie) powalczyli o miano Supertaty. 
Wygrała Bogumiła Tyburska ze wsi 
Jeżowe w pow. sierpeckim, samotna 
mama wychowująca pięcioro dzieci. 
Do Łaz przyjechała ze swoim nie-
pełnosprawnym synem, 24-letnim 
Adamem. 
 O dobrą atmosferę pikniku 
dbali bębniarze z grupy L’ombe-
lico del Mondo, którzy przyjecha-
li z Sochaczewa oraz szczudla-
rze z teatru Act. Cały czas na te-
renie szkoły działała także sto-
łówka, w której można było spró-
bować pysznej zupy z dyni, przy-
gotowanej przez Danutę Mro-
czek. Podczas imprezy odbywa-
ło się wiele pokazów sztuk walki, 
przygotowanych przez Bąkowski 
Fight Club oraz jiu-jitsu w wyko-
naniu uczniów mistrza Jacka Chę-
cińskiego. Na koniec rozdano pu-
chary, wjechali motocykliści, a w 
powietrze wystrzeliły złote confet-
ti. Kolejna impreza sportowa dla 
niepełnosprawnych już za rok.

Tomasz Wojciuk

Supertatą została 

w tym roku... 

Bogumiła Tyburska 

z powiatu sierpeckiego

1. Nieruchomość położona jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie z uchwałą nr 110/IV/8/2003 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 2003 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej, 
działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą 
oraz zabudowę letniskową jako przeznaczenie podstawowe (z wyłączeniem za-
budowy bliźniaczej i szeregowej). Dopuszcza się również na tym terenie usługi 
nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty 
mieszkalne. Sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowi zabudowa mieszkanio-
wa, usługowa i szpital. 

2. Nieruchomość jest niezabudowana. Użytek działki zgodnie z danymi z ewi-
dencji gruntów stanowią Lasy V klasy (LsV). Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 
28 września 1991r. o lasach (Dz. U z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), w przypadku 
sprzedaży m.in. przez osobę prawną gruntu oznaczonego jako las w ewidencji 
gruntów i budynków, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Pań-
stwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

3. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości ustala się na kwotę 
492.000,00 zł zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości  
23 % (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście zł). 
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nie jest zwolniona od podatku od 
towarów i usług VAT. 

4. Cena nabycia powinna być wpłacona przez nabywcę przed zawarciem umo-
wy sprzedaży. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pienią-
dzach w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. w kwocie 98.400,00 zł w ter-
minie do dnia 12 grudnia 2017 r. (data wpływu środków pieniężnych na ra-
chunek bankowy organizatora przetargu) na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 w Banku 
Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 13oo w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetlicowej 
1 w Konstancinie- Jeziornie. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25.08.2017 r.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami, pokój nr 15 budynek Lima ul. Warszawska 31, 05-520 Konstancin-Jezior-
na – tel. 22 756-44-51 bądź 22 756-44-91, oraz w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego  
ul. Mirkowska 39A, 05-520 Konstancin-Jeziorna – tel. 22 717-53-67, 22 717-53-98.

8. Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej organiza-
tora przetargu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.konstancinjeziorna.pl

Konstancin-Jeziorna, dnia 5 października 2017 r.

 Burmistrz  Kazimierz Jańczuk

R E K L A M A

R E K L A M A



11nr 38 (690)/2017/W1 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Gęsta atmosfera wokół tężni
KONSTANCIN-JEZIORNA Włodarze gminy dążą do przejęcia terenu pod tężnią, jednak w spra-

wie panuje impas. Starosta czeka na ofertę gminy, a ta odpowiada: Już ją złożyliśmy

 Tężnia stoi na terenie należącym 
do Skarbu Państwa, który do tej 
pory dzierżawi spółka Uzdrowisko 
Konstancin-Zdrój. W marcu tego 
roku jej zarząd ujawnił, że przed-
siębiorstwo jest mocno zadłużone i 
w związku z tym będzie pozbywa-
ło się niepotrzebnych firmie budyn-

ków i gruntów. Informacja ta wzbu-
dziła niepokój konstancińskich rad-
nych gminnych oraz powiatowych. 
Zaapelowali do burmistrza Kon-
stancina-Jeziorny, aby podjął pró-
bę przejęcia działki pod tężnią na 
stan gminy.  – Dla mnie sprawa tęż-
ni, a przede wszystkim ujęcia solan-
kowego jest kluczowa dla istnienia 
uzdrowiska. Trzeba mieć świado-
mość, że to jedyne medium leczni-
cze, dzięki któremu Konstancin ma 
status uzdrowiska – tłumaczy An-
drzej Cieślawski, szef rady miejskiej. 
Zdaniem przewodniczącego przeję-
cie działki z tężnią dałoby gwaran-
cję, że jeden z symboli Konstanci-
na będzie nadal istniał i nikomu nie 
przyjdzie do głowy zmiana przezna-
czenia tego gruntu. 
 Wiosną burmistrz zwrócił się 
do starosty, który jest lokalnym 
przedstawicielem Skarbu Pań-
stwa, o przekazanie gminie rze-
czonej nieruchomości. – Nie okre-
śliłem we wniosku, na jakiej zasa-
dzie mielibyśmy otrzymać tę dział-
kę, czy powinniśmy ją dostać nie-
odpłatnie, czy kupić – argumentu-

je burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
Włodarz gminy przyznaje, że ocze-
kiwał, iż sprawa przyszłości tężni 
stanie się tematem jego spotkania 
ze starostą i wojewodą. 
 Starosta Wojciech Ołdakowski 
poparł pomysł przekazania dział-
ki w Parku Zdrojowym lokalnemu 
samorządowi. Jednak – jak tłuma-
czy – na przeszkodzie temu stanę-
li urzędnicy wojewody. Zrozumie-
li, że gmina chciałaby otrzymać te-
ren pod tężnią bezpłatnie i orzekli, 
że nie są tym zainteresowani. Po-
nieważ czas naglił, Wojciech Ołda-
kowski zdecydował się przedłużyć 
umowę z Uzdrowiskiem Konstan-
cin-Zdrój o kolejny rok (spółka za-
biegała o trzy lata), aby – jak wyja-
śnia – władze Konstancina-Jeziorny 
mogły przemyśleć spokojnie i skon-
kretyzować swoją ofertę. 
 Decyzja starosty zaskoczyła Ka-
zimierza Jańczuka. – Nie rozumiem, 
dlaczego do tego doszło – mówi. 
– Na pewno nie zrezygnujemy z na-
szych dążeń do przejęcia terenu pod 
tężnią – mówi z naciskiem. 

 Kolejne miesiące upływają, dla-
czego zatem rozmowy pomiędzy 
burmistrzem a starostą na temat 
przyszłości tężni nie są wznawia-
ne? – Czekam teraz na ruch ze stro-
ny pana burmistrza, nie będę pro-
sił o ofertę, ponieważ to gmina jest 
stroną zainteresowaną i to ona po-
winna zainicjować temat – tłumaczy 
starosta Wojciech Ołdakowski. – Je-
żeli będzie zainteresowana zakupem 
tej działki nawet na preferencyjnych 
warunkach, uważam, że taką ofertę 
jestem w stanie skonsultować z wo-
jewodą – dodaje. 
 – Ja już ofertę przedstawiłem i 
poczułem się zignorowany – odpo-
wiada burmistrz Jańczuk. 
 – Jeżeli mamy kupić tę nierucho-
mość, to właściciel powinien przed-
stawić warunki – mówi z kolei prze-
wodniczący Cieślawski.
 Tężnia ma kluczowe znaczenie 
także dla spółki uzdrowiskowej. Czy 
właścicielem gruntu pod obiektem bę-
dzie nadal Skarb Państwa, czy gmina 
i tak zwróci się o jego dzierżawę.

Piotr Chmielewski 

Tężnia solankowa to ogromna atrakcja Konstancina-Jeziorny 

– Czekam na ruch ze strony 

pana burmistrza, nie będę 

prosił o ofertę, ponieważ to 

gmina jest stroną zaintereso-

waną i to ona powinna zaini-

cjować temat – tłumaczy sta-

rosta Wojciech Ołdakowski

KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881
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Młodzi sportowcy 
błysnęli na igrzyskach
PIASECZNO Gimnazjum nr 1 w Piasecznie zajęło drugie 

miejsce w końcowej klasyfi kacji szkół XIX Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

 Ranking opublikował niedawno zarząd wojewódzki Szkolne-
go Związku Sportowego w Warszawie. Trzy lata temu Gimnazjum nr 
1  zajęło w podobnej klasyfikacji pierwsze miejsce na Mazowszu, w 
tym roku udało mu się wskoczyć na drugi stopień podium. Zawodni-
cy, aby dostać się do finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej (MIMS), muszą przejść przez trzystopniowe eliminacje. Pierwszym 
etapem są mistrzostwa gminy. Zwycięzcy tych zawodów startują w 
mistrzostwach powiatu. Mistrzowie powiatów zaś rywalizują w zawo-
dach rejonowych, w których biorą udział powiaty: legionowski, no-
wodworski, otwocki, wołomiński oraz piaseczyński. Dopiero mistrz  
zawodów międzypowiatowych ma prawo startu w finałach MIMS, 
które co roku są organizowane na przełomie maja i czerwca. 
 W ostatnich igrzyskach rywalizowały 322 gimnazja z całego woje-
wództwa, łącznie ze szkołami sportowymi. Na końcową klasyfikację zło-
żyła się suma punktów zdobyta przez szkołę w finałach w 10 dyscypli-
nach sportowych. Młodzież z piaseczyńskiej „Jedynki” wystartowała w 
6 konkurencjach: indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi prze-
łajowe, lekkoatletyka, tenis stołowy dziewcząt, koszykówka chłopców, 
pływanie. Jednocześnie prowadzona była klasyfikacja  powiatów.  Dzię-
ki bardzo dobrym wynikom uczniów z Piaseczna nasz powiat  zajął w tym 
roku najwyższą lokatę w historii (6. miejsce na 41 powiatów). Wyżej były 
tylko Warszawa, Radom, Płock, Siedlce i Ostrołęka. 

TW
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Wieczór z piosenkami Grechuty
PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie odbyło się kolejne spotkanie z twórczością le-

gendarnych polskich artystów, tym razem nieodżałowanego Marka Grechuty

 Taki a nie inny wybór bohate-
ra wieczoru okazał się, przynaj-
mniej z kilku powodów, przysłowio-
wym strzałem w dziesiątkę. Nie każ-
dy wie bowiem, że Marek Grechuta, 
urodzony w Zamościu a kojarzony 
później głównie z Krakowem, dzie-
ciństwo spędził... w Chylicach, gdzie 
uczył się grać na pianinie u miejsco-
wego organisty. Do tego piaseczyń-
ski Dom Kultury od wielu lat sta-
wia, w dużej mierze, na pokrewną 
artyście piosenkę poetycką, a i nie-
jeden lokalny wykonawca gustuje w 
podobnych muzycznych klimatach. 
Wszystko to sprawiło, że ośrodko-
wa sala dosłownie pękała w szwach. 
Zainteresowanie koncertem piose-
nek Grechuty było tak duże, że orga-
nizatorzy musieli odmówić wejścia 
na salę wielu chętnym.
 Publiczność ciepło przyjęła 
wszystkich wykonawców, choć – 
trzeba to uczciwie podkreślić – zda-
rzały im się tego wieczoru pewne 
potknięcia – zarówno wokalne, jak 
i instrumentalne. Muzyka Grechuty 
jest bowiem trudna nie tylko w sen-
sie wykonawczym, ale i interpreta-
cyjnym, a sceniczne zmierzenie się z 
jego repertuarem stanowi dla więk-
szości muzyków spore wyzwanie ar-
tystycznie. 
 – Twórczość Marka Grechuty 
jest niewątpliwie jedną z obowiąz-
kowych pozycji na liście najbardziej 
wybitnych polskich artystów – mówi 
Adrian Zduńczyk, jeden z wykonaw-
ców. – Starałem się wybrać utwory 
ciekawe tekstowo i muzycznie. Nie 
uniknąłem pomyłek podczas wystę-
pów, ale mam nadzieję, że śp. Marek 
Grechuta nie obrazi się za to. Udało 
się jednak wybrnąć z uśmiechem na 
twarzy - swojej oraz publiki. 
 W Domu Kultury w Piasecznie 
usłyszeć można było zarówno Gre-
chutę „młodego” z piosenkami o mi-
łości w rodzaju „Będziesz moją pa-

nią”, jak i „późnego”, bardziej re-
fleksyjnego i filozoficznego – łącz-
nie z jednym z jego ostatnich na-
grań – piosenką „Kraków”, nagraną 
wspólnie z grupą Myslovitz. Oprócz 
tradycyjnych instrumentów klawi-
szowych i gitar nie zabrakło rów-
nież – tak charakterystycznych dla 
muzyki legendarnego piosenkarza 
– skrzypiec i wiolonczeli. Na zakoń-
czenie, we wspólnym finale, wyko-
nano – ciągle niezwykle popularne 
- „Dni których jeszcze nie znamy”. 
 – Marek Grechuta to jeden z naj-
wybitniejszych kompozytorów w 
polskiej muzyce, dlatego myślę, że 
warto cały czas tę muzykę przypo-
minać, jak również zapoznawać z 
nią kolejnych, młodszych słuchaczy 
– podkreśla pianista Norbert Sato-

ra. – Występ na koncercie poświę-
conym takiemu twórcy był wielkim 
zaszczytem, a ponieważ to, co cenię 
najbardziej w jego twórczości, to ele-
menty muzyki klasycznej, która jest 
mi bardzo bliska, tym bardziej było 
to dla mnie wielkim przeżyciem.
 Koncert miał również swój wy-
miar charytatywny. W trakcie jego 
trwania prowadzący i jednocześnie 
organizator imprezy Grzegorz Ro-
wiński poprowadził licytację pla-
katu z podpisami wszystkich wyko-
nawców. Wylicytowana kwota (260 
zł) została przekazana na rehabili-
tację 13-letniej Zuzanny Orzelskiej – 
koszykarki MUKS Piaseczno, która 
walczy o powrót do zdrowia po kon-
tuzji kolana.

Grzegorz Tylec

  

 

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

2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej,
(dz. ew. nr 33/7 z obrębu 01-06).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie tel. (22) 756-44-91 lub 
na stronie bip.konstancinjeziorna.pl
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Jak być słuchaną i zrozumianą
 W najbliższy poniedziałek o godz. 18 w Konstancińskim Domu Kultury 
(ul. Mostowa 15) odbędzie się spotkanie Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręco-
nych. Prowadzące, psycholożki i trenerki Alicja Stankiewicz i Krystyna Stań-
do postarają się odpowiedzieć na pytanie jak „być wysłuchaną i zrozumianą, 
czyli jak komunikować się w relacjach damsko-męskich i nie tylko?”. Uczest-
niczki poznają kilka metod komunikacji oraz techniki ułatwiające porozu-
mienie. Wstęp wolny.

PC

Latawcowe szaleństwo
KONSTANCIN-JEZIORNA Mimo słabego wiatru, w sobotę nad Łąkami 

Oborskimi uniosło się ku niebu ponad 80 kolorowych latawców. Naj-

lepsi konstruktorzy stanęli na podium

 Mieszkańców Konstancina od lat do budowania latawców przekonuje szef 
miejscowej modelarni Zbigniew Ciećwierz. Tym razem wraz z nim papierowe 
ptaki budowali m.in. uczniowie szkoły „Dwójki” przy ul. Żeromskiego. W so-
botę, podczas dorocznego Święta Latawca pan Zbigniew pełnił rolę szybkie-
go serwisu latawcowego – naprawiał szybko konstrukcje, którym chociażby 
urwała się linka. – Pierwszego latawca zbudowałem, kiedy miałem 13 lat, w 
1963 roku. Puszczałem go na polach w Klarysewie. Wtedy nie było listewek, 
cięło się je nożem z deski – wspomina modelarz.
 Na tle innych latawców wyróżniał się ten zbudowany przez 8-letniego An-
toniego Łuckiego, z biało-czerwoną szachownicą. – Lubię barwy wojskowe. 
Razem z tatą sklejamy modele samolotów bojowych – tłumaczył zdobywca 
jednej z głównych nagród. Z kolei Filip Uśniacki namalował na latawcu ro-
bota, statek kosmiczny i Saturna. – Syn potrafi  zagiąć niejednego dorosłego, 
jeśli chodzi  o wiedzę o Saturnie – przyznała mama 9-latka. Największy, bo 
mający ponad metr długości latawiec powstał w pracowni szkoły „Dwójki” 
pod okiem Zbigniewa Ciećwierza i Doroty Raczkowskiej, nauczycielki tech-
niki i geografi i. Natomiast jednym z najbardziej kolorowych był ten przygo-
towany przez Zosię Chiszko z Piaseczna i jej rodziców. Utalentowany tata po-
mógł dziewczynce namalować biedronkowe Świeżaki. – Pomysł z budową la-
tawców jest rewelacyjny, angażuje całe rodziny. Robiłam to po raz pierwszy 
– przyznała Katarzyna Chiszko, mama Zosi i dyrektor szkoły na Żeromskiego. 
 W sobotę pogoda nie rozpieszczała uczestników, wiatru było jak na lekar-
stwo. Dlatego, żeby latawce się uniosły, musieli pobiegać po podmokłej łące. 
Okazało się, że najlepiej unosiły się konstrukcje uwięzione na długiej lince. 
Jury uznało, że najlepiej zaprezentowały się latawce (podajemy nazwiska 
zdobywców pierwszych miejsc w kategoriach): Alana Mąkosy, Juli Wrotek, 
Antka Łuckiego, Zosi Soboty, Mateusza Kobylińskiego, Bartosza Goliszewskie-
go oraz zespołu: Maja Sobota, Ola Batorowska i Kasia Mądra. Świętu Latawca 
patronował Kurier Południowy.

Piotr Chmielewski

– Budowa latawców to świetna zabawa dla całej rodziny

– uważają państwo Chiszko

Śmiertelnie przygwoździła 
mężczyznę do słupa
TARCZYN Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę we wsi Ruda na 

drodze z Piaseczna do Tarczyna. Zginął 48-letni mężczyzna

 Do zdarzenia doszło ok. 
godziny 12.50. Od strony Tar-
czyna peugeotem podróżo-
wała kobieta. Z dotąd niewy-
jaśnionych przyczyn odbiła 
na przeciwległy pas ruchu i 
uderzyła w 48-letniego męż-
czyznę, który jechał skute-
rem. Siłą rozpędu wbiła moto-
rower wraz z jego kierowcą w 
przydrożny słup energetycz-
ny. Na miejsce przyjechała ka-
retka pogotowia, na pobliskim polu wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować.
 Dlaczego kobieta nieoczekiwanie zjechała ze swojego pasa ruchu? Na 
to pytanie policja nie odpowiada. Wiemy natomiast, że była trzeźwa, co po-
twierdziło badanie przeprowadzone po wypadku.

Adam Braciszewski
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Kara stopniała, bo zima była zimą?
GÓRA KALWARIA Wykonawca pierwszego etapu przebudowy skarpy na park wymigał się 

od zapłacenia ponad 210 tys. zł kar za ukończenie inwestycji ponad pół roku po termi-

nie. Temat budzi kontrowersje

 – Gmina darowała wykonawcy 
tak dużą kwotę tylko dlatego, że zima 
była zimą? A przecież prace miały 
być zrealizowane do końca listopada 
zeszłego roku – komentuje Arkadiusz 
Strzyżewski. Wicestarosta jest jed-
nocześnie prezesem lokalnego sto-
warzyszenia Nowa Kalwaria, które 
zainicjowało przebudowę skarpy na 
park miejski (zgłosiło projekty, któ-
re następnie wygrały w ramach tzw. 
budżetu obywatelskiego) i teraz – jak 
mówi, często ze zdumieniem – przy-
gląda się realizacji inwestycji.

Skończyli 194 dni później 

 W ramach pierwszego etapu 
przedsięwzięcia wykonawca miał za 
zadanie wybudowanie oświetlonej tra-
sy spacerowej od kina po ulicę Wiśla-
ną wraz z punktami widokowymi oraz 
wymianę  schodów w dół skarpy. Za-
oferował, że zrobi to za 644,6 tys. zł, 
taniej niż szacowała gmina. Druga za-
interesowana kontraktem firma za te 
same prace chciała ponad dwa razy 
więcej pieniędzy. 
 Roboty miały potrwać raptem 
nieco ponad 3 miesiące. Jednak za-
miast 30 listopada 2016 roku, wy-
konawca zgłosił ich zakończenie... 
20 czerwca 2017 roku, czyli 194 dni 
później. Zgodnie z umową, magi-
strat naliczył firmie za opóźnienie 
250,1 tys. zł kary. 
 Zleceniobiorca, w oparciu o prze-
pisy wystąpił jednak o nienalicza-
nie tych kar. Twierdził, że opóźnie-
nie nie powstało z jego winy, a przede 
wszystkim spowodowała je zła pogo-
da. Powołał się przy tym na dane me-
teorologiczne dla Góry Kalwarii wy-
dane przez Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej. Argumentację 
firmy potwierdziła Anna Utrata, in-
spektor nadzoru działająca na zlece-
nie gminy. 
 Gmina „po dokładnej analizie sy-
tuacji” uznała wyjaśnienia wyko-
nawcy i obciążyła go karą w wysoko-
ści niespełna 40 tys. zł. Kwota ta zo-
stała potrącona z ostatniej płatno-
ści dla przedsiębiorstwa. – Argu-
mentem przemawiającym na ko-
rzyść wykonawcy był również fakt, że 
zadanie zostało wykonane w całości i 
gmina nie poniosła żadnej szkody fi-

nansowej – przekonuje Katarzyna Ko-
chańska, kierownik Referatu Inwesty-
cji i Remontów. – Wykonawca, pomi-
mo problemów z zakończeniem zada-
nia wynikających z zaniżenia przez sie-
bie wyceny przedmiotu zamówienia, 
zmian cen na rynku, problemów z ma-
teriałami i pracownikami, nie zszedł z 
budowy i nie odstąpił od umowy. Gdy-
by tak zrobił, gmina musiałaby zle-
cić inwentaryzację wykonanych robót, 
przygotować dokumenty do kolejne-
go przetargu i wybrać kolejnego wyko-
nawcę – argumentuje pani kierownik.

Zabrakło na drugi etap

 Wyjaśnienia urzędników gminy 
zaskakują Arkadiusza Strzyżewskie-
go. – Nie rozumiem czemu karę nali-
czono jedynie za 31 dni, skoro opóź-
nienie wyniosło 194 dni. Pomija-
jąc już okres zimy, była jeszcze cała 
wiosna na dokończenie prac. Wie-

le razy w kwietniu i maju widziałem 
na skarpie, jak pracuje maksymalnie 
pięciu ludzi. Mamy rezygnować z 
publicznych pieniędzy tylko dlatego, 
że firma nie potrafiła się zorganizo-
wać? Ta sprawa budzi poważne wąt-
pliwości i wymaga głębszego spraw-
dzenia – uważa oburzony.
 Prezes stowarzyszenia dodaje, że 
darowanie wykonawcy lwiej części 
kary umownej ma swoje konsekwen-
cje. Latem tego roku gmina ogłosiła 
przetarg na drugi etap przebudowy 
skarpy. Przetarg został unieważnio-
ny, ponieważ oferent wycenił roboty 
o około 210 tys. zł drożej niż oczeki-
wała gmina. – Gdyby nie zrezygno-
wano z kary dla wykonawcy pierw-
szego etapu, byłoby teraz z czego do-
łożyć i inwestycja byłaby kontynu-
owana – wskazuje Strzyżewski. 

Piotr Chmielewski

– Na skarpie często pracowało ledwo pięciu ludzi. Z powodu 

niezorganizowania firmy, mamy rezygnować z pieniędzy pu-

blicznych? – pyta Arkadiusz Strzyżewski

Figura bez głowy znaleziona
w parku miejskim
PIASECZNO Kilka dni temu Sebastian Bryciński znalazł nieopodal Ponia-

tówki w parku miejskim zabytkową, uszkodzoną fi gurę kobiety. Posąg 

natychmiast został zabezpieczony. - Zacząłem szukać  brakującej głowy 

niewiasty, niestety bezskutecznie... - martwi się mieszkaniec

 Sebastian Bryciński, lokalny społecznik i miłośnik historii, na leżący nie-
opodal dworku posąg (pierwotnie stał we wnęce zabytku) natknął się przy-
padkiem, spacerując po parku. - Z relacji spotkanych na miejscu osób wynika-
ło, że posąg leżał w tym miejscu od dwóch tygodni, aż wierzyć się nie chce, że 
przez ten czas nikt się nim nie zainteresował... - dziwi się Bryciński. - Podejrze-
wam, że fi gura straciła głowę, gdy spadła z postumentu. Na pewno ktoś pró-
bował ją też ciągnąć po ziemi, ale widocznie była za ciężka.
 Wykonany z piaskowca posąg pochodzi prawdopodobnie z końca XVIII 
wieku i wcześniej znajdował się w nieistniejącym już pałacu króla Augusta III 
Sasa, który do 1794 roku stał na terenie parku w Piasecznie. - Długo szukałem 
głowy fi gury – mówi Bryciński. - Niestety, mimo że przetrząsnąłem wszyst-
kie okoliczne krzaki, nie udało mi się jej odnaleźć. Cieszę się, że po mojej in-
terwencji u wiceburmistrza Daniela Putkiewicza uszkodzona rzeźba szybko 
została zabezpieczona. Mam nadzieję, że głowa się jednak znajdzie i będzie 
można poddać rzeźbę kompletnej renowacji.

TW

PIASECZNO

Bajkowa niedziela
 W najbliższą niedzielę w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się impre-
za dla dzieci od 3. roku życia. Wystąpi Teatr Małe Mi ze spektaklem „Księżyco-
wa opowieść”. Bilety w cenie 10 zł dostępne będą na dwa spektakle, o godz. 
14.30 i 16. Kontakt: katarzyna.resiak@kulturalni.pl, tel. 519 388 690 , 22-756-
76-00 wew. 18. Bilety do nabycia w godzinach pracy kasy DK (ul. Kościusz-
ki 49) oraz w dniu imprezy na godzinę przed jej rozpoczęciem. Poduszki za-
miast tradycyjnych foteli. Ilość miejsc ograniczona.

Tyl.

LESZNOWOLA

Troskliwe Misie
 Za dwa dni w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2) odbędzie się 
Bajkowa Niedziela. Bilet: 10 zł/dziecko, opiekunowie bezpłatnie. Zniżki z Lesz-
nowolską Kartą Dużej Rodziny. Po przedstawieniu będzie miało miejsce spo-
tkanie z dietetykiem na temat zdrowego żywienia dzieci. Początek o godz. 16.

Tyl.

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

120 lat to dopiero początek...
 Z okazji 120-lecia Konstancina Konstanciński Dom Kultury zachęca 
wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 12 lat, do wzięcia udziału w 
konkursie „120 lat to dopiero początek”. Szczegóły i rejestracja uczestni-
ków na stronie internetowej http://grygminne.pl/konstancin120/. Kon-
kurs odnosić się będzie do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Kon-
stancina. Gry gminne zostaną rozstrzygnięte w grudniu. Dla  zwycięzców 
wartościowe nagrody.

PC
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Kolejarze, dajcie żyć!
PRAŻMÓW/GÓRA KALWARIA Mieszkańcy ul. Kolejowej w Gabryelinie od przeszło miesiąca są 

skazani na dojazd do posesji objazdem usłanym dołami, wyrwami i kałużami. Ich skar-

gi trafi ają w próżnię

 Kolejowa przebiega wzdłuż stacji 
Czachówek Południowy, której prze-
budowa jest elementem moderniza-
cji linii kolejowej od stacji Warszawa 
Okęcie. Od miesięcy tutejsi miesz-
kańcy muszą znosić hałas i duże za-
pylenie, teraz zostali niemalże odcię-
ci od świata. – Na początku września 
wjazd w naszą ulicę od strony ul. Po-

lnej (przejazdu kolejowego – przyp. 
red.) został zamknięty i przez kilka 
tygodni kompletnie nic się nie dzia-
ło, nie prowadzono żadnych prac – 
narzeka pani Urszula, właścicielka 
domu przy ul. Kolejowej. 

Obiecanki cacanki 

 Mieszkańcy wskazują, że odci-
nając Kolejową, wykonawca przebu-
dowy uniemożliwił całkowicie wjazd 
na dwie posesje, a reszta mieszkań-
ców została skazana na dojazd do 
domów wąską i krętą ul. Szkolną, 
do tego usłaną wyrwami, a następ-
nie zniszczonym w trakcie robót, peł-
nym dołów i ogromnych kałuż odcin-
kiem Kolejowej. Osoby zmuszone do 
korzystania z tego toru przeszkód pi-
szą apele do wójta gminy, próbują też 
dotrzeć do kierownictwa odpowie-
dzialnego za inwestycję w firmie wy-
konawczej. Do tej pory udało się wy-
móc jedynie... zasypanie tłuczniem 
kilku dziur na ul. Szkolnej.  
 – Około dwa tygodnie temu fir-

ma wykonawcza obiecała mi, że na-
prawi fragment ul. Kolejowej, aby 
był on przejezdny. Do tej pory nic 
nie zrobili – zauważa Łukasz Żywek, 
sołtys Gabryelina. 
 Niewiele na tym etapie prac – jak 
sam przekonuje – może poradzić wójt 
Sylwester Puchała. – Roboty kolejo-
we na terenie naszej gminy wykonu-
je kilku podwykonawców, nieste-
ty ich działania są źle skoordynowa-
ne. Piszemy skargi, próbujemy kon-
taktować się z dyrektorem kontrak-
tu (główną osobą odpowiedzialną za 
inwestycję w PKP PLK – przyp. red.), 
ale to często nie przynosi oczekiwa-
nego skutku. Potwierdza się powie-
dzenie, że kolej to państwo w pań-
stwie – tłumaczy wójt. Jak dodaje, 
obecnie gmina dąży do spotkania z 
decydentami w terenie, aby przeka-
zać  im swoje uwagi związane nie tyl-
ko z problemami na ul. Kolejowej. 
 Kolejarze nie wiedzą nawet, kie-
dy zakończą prace. – Mówią, że po-
winni skończyć je w kwietniu tego 
roku – przekazuje Sylwester Pucha-
ła. Włodarz gminy zapowiada, że 
na pewno podejmie wszelkie dzia-
łania, aby wyegzekwować od PKP 
Polskich Linii Kolejowych , by wy-

konawca przebudowy – zgodnie 
z umową – doprowadził stan ulic 
przy modernizowanej trasie żelaznej 
do poprzedniego stanu. – Na gło-
wie staniemy, żeby ułożyli nową na-
wierzchnię tam, gdzie została znisz-
czona – zapowiada.

Ta rozmowa nic nie da 

 Mieszkańcy na razie z obawa-
mi patrzą, jak fragmenty Kolejowej 
„są przywracane do stanu poprzed-
niego”. – Po przebudowie torów uli-
ca praktycznie nie ma pobocza, a to-
rowisko jest zdecydowanie niżej niż 
jezdnia. Powinna być bariera – uwa-
ża pani Urszula.
 W sprawie uwag mieszkańców 
Kolejowej próbowaliśmy skontak-
tować się bezpośrednio z kierow-
nikiem kontraktu w spółce Trakcja 
PRKiI. Od sekretarki usłyszeliśmy 
jednak, że „rozmowa z kierowni-
kiem nic nie da”. 
 O informacje, kiedy sąsiadom 
placu budowy zostanie ułatwio-
ne życie zwróciliśmy się również do 
zleceniodawcy robót, czyli Polskich 
Linii Kolejowych PKP. Wciąż czeka-
my na odpowiedź.

Piotr Chmielewski

Droga została zniszczona w czasie robót przy budowie peronów, 

kolejarze nie spieszą się z naprawą

– Około dwa tygodnie temu 

firma wykonawcza obiecała 

mi, że naprawi fragment 

ul. Kolejowej, aby był on 

przejezdny. Do tej pory nic 

nie zrobili – zauważa Łukasz 

Żywek, sołtys Gabryelina.

1. Teren, na którym położona jest nieruchomość ob-
jęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 
179/IV/13/2004 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gruntów 
terenu „Chylice – Letnisko”.  Przedmiotowa nieru-
chomość w przeważającej części leży na obszarze 
oznaczonym na rysunku planu symbolem–MNLs 
– zabudowa mieszkaniowa na działkach leśnych. 
Pozostała część nieruchomości przeznaczona jest 
pod poszerzenie ul. Długiej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KZ oraz pod poszerzenie ul. Grodz-
kiej (pod tzw. trójkąt widoczności) oznaczonej na  
rysunku planu symbolem KD.
2. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jed-
norodzinny, który został wybudowany w okresie mię-
dzywojennym, prawdopodobnie w 1937 r. Budynek 
jest murowany parterowy z poddaszem użytkowym 
w części podpiwniczony. Na parterze znajdują się  
3 wejścia do budynku. Komunikacja w budynku re-
alizowana poprzez klatkę schodową zamkniętą.
3. Nieruchomość położona jest na terenie Konstan-
cina-Jeziornej przy ul. Grodzkiej róg Długiej, nie-
daleko granicy miasta, za którą położona jest miej-

scowość Chylice w gminie Piaseczno. Odległość do 
centrum miasta wynosi ponad 3 km. Nieruchomość 
oznaczona jest jako działka ew. nr 24 o powierzchni 
3318 m2 z obrębu 03-02, sąsiednie działki są zabu-
dowane budynkami jednorodzinnymi na działkach 
zadrzewionych. Użytek działki zgodnie z danymi 
z ewidencji gruntów stanowią Lasy V klasy (LsV) oraz 
grunty zabudowane (B).
4. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomo-
ści ustala się na kwotę 1.600.000,00 zł (słownie: 
jeden milion sześćset tysięcy zł).  Cena nabycia po-
winna być wpłacona przez nabywcę przed zawar-
ciem umowy sprzedaży. (Sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej zwolniona jest z podatku od towarów 
i usług VAT).
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie wadium w pieniądzach w wysokości 20% ceny 
wywoławczej tj. w kwocie 320.000,00 zł w terminie 
do dnia 12 grudnia 2017 r. (data wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy organizatora 
przetargu) na rachunek bankowy UMiG Konstan-
cin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 
w Banku Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 
2017 r. o godz. 12oo w sali konferencyjnej Urzędu 

Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świe-
tlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie. Pierwszy prze-
targ odbył się w dniu 23.06.2017 r.
7. Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), 
w przypadku sprzedaży m.in. przez osobę prawną 
gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów 
i budynków, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu 
przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa 
prawo pierwokupu tego gruntu.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15 bu-
dynek Lima ul. Warszawska 31, 05-520 Konstancin- 
-Jeziorna – tel. 22 756-44-51 bądź 22 756-44-91, 
oraz w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Wydziale Planowa-
nia Przestrzennego UMiG Konstancin-Jeziorna  
ul. Mirkowska 39A, 05-520 Konstancin-Jeziorna – tel. 
22 717-53-67.
9. Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń 
i na stronie internetowej organizatora prze-
targu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  
– bip.konstancinjeziorna.pl.

Konstancin-Jeziorna, dnia 5 października 2017 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

Zmarł wybitny trener
PIASECZNO 29 września zmarł w wieku 66 lat, po ciężkiej chorobie, 

Sławomir Rosłon – trener lekkoatletyki, wychowawca wielu pokoleń 

znakomitych biegaczy. Pożegnano go tłumnie mszą świętą w kościele 

św. Anny w Piasecznie, po czym pochowano  na cmentarzu we wsi Per-

lejewo koło Ciechanowca

 Sławomir Rosłon był wieloletnim działaczem sportowym, trenerem i wy-
chowawcą bezgranicznie kochającym pracę z młodzieżą, a także inicjatorem 
wielu imprez sportowych w gminie Piaseczno i nie tyko.  
 - Dla wielu młodych ludzi był prawdziwym autorytetem – wspomina 
zmarłego jego była zawodniczka Katarzyna Kondraciuk z Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Piasecznie. - To był człowiek, dla którego nie było rzeczy 
niemożliwych w dziedzinie sportu. Oddany sprawie, uparty i konsekwentny 
w realizacji celów służących rozwojowi sportu dzieci i młodzieży. Był wizjone-
rem potrafi ącym niesamowicie zmobilizować środowisko sportowe swą po-
zytywną prowokacją.
 Jego działalność spotykała się z wielkim uznaniem ze strony środowiska 
sportowego - wielokrotnie był odznaczany przez Polski Związek Lekkiej Atle-
tyki  tytułem „Trener roku”. 
 Jako człowiek Sławomir Rosłon miał niewątpliwie wiele twarzy. Z jednej 
strony był bardzo wesoły i często opowiadał dowcipy, ale z drugiej dał się 
poznać jako osoba niezwykle wymagająca, konsekwentna i rygorystyczna – 
dzięki czemu prowadzeni przez niego zawodnicy zdobywali liczne medale 
mistrzostw Polski. W trakcie kariery trenerskiej związany był, między innymi, z 
AKL-em Ursynów oraz Erisem Piaseczno. Dział również w Nowej Zelandii.
 - Był inicjatorem lekkiej atletyki w Piasecznie – mówi Wiesław Paradowski 
ze Stowarzyszenia Kondycja. - Nie miał może łatwego charakteru, ale dawał lu-
dziom bardzo wiele z siebie.  

Grzegorz Tylec
R E K L A M A
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KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881

Mniej uciążliwe Lotnisko Chopina?
LESZNOWOLA/POWIAT Warszawskie lotnisko z roku na rok odprawia coraz więcej podróż-

nych, a latające przez całą dobę samoloty drażnią okolicznych mieszkańców. Od wio-

sny port zamierza wprowadzić jednak ciszę nocną. Innym czynnikiem, który zminima-

lizuje być może w przyszłości znaczenie Okęcia, jest planowana budowa Centralnego 

Portu Komunikacyjnego

 Lotnisko Chopina w Warszawie 
jest największym portem lotniczym w 
Polsce. W 2016 r. obsłużyło 12,8 mln 
pasażerów, a w tym roku – w związ-
ku z wprowadzeniem nowych po-
łączeń – ma ich być aż 14 mln. Se-
zon wakacyjny, choć właśnie dobiegł 
końca, wiązał się z licznymi uciążli-
wościami dla osób mieszkających w 
sąsiedztwie lotniska. Startujące sa-
moloty przez letnie miesiące zakłóca-
ły spokój nie tylko mieszkańców My-
siadła, Starej Iwicznej, Nowej Woli, 
Łozisk, Bobrowca, czy Piaseczna, ale 
także dzielnic Warszawy. 

Mieszkańcy narzekają na hałas...

 Jedną z osób, które od lat prowa-
dzą walkę z Lotniskiem Chopina jest 
lesznowolski radny Mirosław Wi-
lusz. Radny od dłuższego czasu sta-
ra się, aby na mapach akustycznych 
dla obszarów, na których odbywa się 
ruch samolotów, uwzględniono tak-
że miejscowości w gminie Leszno-
wola. Naniesienie ich na mapę skut-
kowałoby tym, że mieszkańcy mo-
gliby ubiegać się od lotniska o pie-
niądze, przeznaczone np. na zakup 
dźwiękoszczelnych okien. Opera-
tor lotniska ma ustawowy obowią-
zek  wykonywania map akustycz-
nych co 5 lat. Ostatnia została przy-
gotowana w 2012 roku. Wyraźnie wi-
dać na niej, że obszar gmin Leszno-
wola i Piaseczno znajduję się poza 
strefą zagrożoną hałasem powyżej 
55 dB. Jest to o tyle dziwne, że sa-
moloty startują nad tymi miejscowo-
ściami regularnie, a ryk pracujących 
na pełnych obrotach silników bywa 
niekiedy nie do zniesienia. – W tym 
roku ma zostać wykonana kolejna 
mapa akustyczna – mówi Mirosław 
Wilusz. – Kilka tygodni temu intere-

sowałem się sprawą i otrzymałem in-
formację, że nie jest jeszcze gotowa.
 Wielu mieszkańców powiatu pia-
seczyńskiego irytuje także fakt, że 
część lotów odbywa się nocą. Decy-
zją sejmiku województwa mazowiec-
kiego w godz. 23-6 powinna obowią-
zywać cisza nocna. – Niestety, nie 
jest ona przestrzegana – dodaje rad-
ny Wilusz.

...lotnisko obiecuje wprowadzić 

ciszę nocną

 Kilka tygodni temu dla osób 
mieszkających w sąsiedztwie lotni-
ska pojawiło się jednak światełko w 
tunelu. A właściwie dwa światełka. 
W połowie września doszło do spo-
tkania przedstawicieli portów lot-
niczych z samorządowcami z ota-
czających Lotnisko Chopina gmin 
(wśród nich był także przedstawi-
ciel Lesznowoli). Podczas spotkania 
poinformowano o planach wprowa-
dzenia na przełomie marca i kwietnia 
przyszłego roku ciszy nocnej. Zakaz 
latania samolotów miałby obowią-
zywać we wszystkie dni tygodnia w 
godz. 23.30-5.30. Wyjątkiem byłyby 
loty państwowe, wojskowe, ratowni-
cze oraz sytuacje kryzysowe. 
 Proponowane zmiany na pewno 
zwiększą komfort snu okolicznych 
mieszkańców, przy okazji zachowu-
jąc przepustowość naszego portu 

lotniczego – uważa Hubert Wojcie-
chowski, dyrektor Biura Marketingu 
i PR Lotniska Chopina. Pomysł nie 
jest nowy, bowiem ciszę nocną wpro-
wadziły już m.in. lotniska we Frank-
furcie, Monachium, Paryżu, Brukse-
li, Hamburgu czy Zurichu. Propozy-
cja jest obecnie konsultowana z prze-
woźnikami, jednak ostateczną decy-
zję w tej sprawie podejmie Urząd 
Lotnictwa Cywilnego.
 Podczas spotkania z samo-
rządowcami władze portów pod-
kreśliły, że decyzja o wprowadze-
niu ciszy nocnej jest skutkiem du-
żych nacisków okolicznych gmin i 
dzielnic, w tym gminy Lesznowo-
la – mówi Mirosław Wilusz. – Jest 
to może niewielki krok, ale we wła-
ściwym kierunku. I chociaż osta-
teczna decyzja nie została jeszcze 
podjęta, wydaje się że jest ona tyl-
ko formalnością. 
 Inną dobrą informacją jest obiet-
nica wybudowania w gminie Bara-
nów (powiat grodziski) Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, który miał-
by być największym lotniskiem w Pol-
sce. Wicepremier Mateusz Morawiec-
ki oświadczył, że rozmawia z chiński-
mi i zachodnimi inwestorami o ich 
ewentualnym zaangażowaniu się w 
ten skomplikowany projekt. –  To in-
westycja porównywalna z budową 
Gdyni w czasach II Rzeczpospolitej. 
Ten port powstanie i to szybciej, niż się 
wielu przeciwnikom tej inwestycji wy-
daje – oznajmił wicepremier w lipcu.
 Obecnie trwają intensywne prace 
nad specustwą, która miałaby przy-
spieszyć budowę CPK. Nowe lotni-
sko miałoby przede wszystkim od-
ciążyć warszawskie Okęcie.

Tomasz Wojciuk

Wprowadzenie na Okęciu 

ciszy nocnej i budowa 

Centralnego Portu Komunika-

cyjnego – te dwie decyzje po-

winny zmniejszyć uciążliwo-

ści osób, mieszkających w są-

siedztwie Lotniska Chopina

1. Teren, na którym położona jest nieruchomość 
objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr  
110/IV/8/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 
z dnia 22 września 2003 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
Cegielni Chylickiej z późniejszymi zmianami, działka 
leży na obszarze oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 2MN – obszar zabudowy mieszkaniowej. 
2. Nieruchomość położona jest w Konstancinie- 
-Jeziornie przy ulicy Letniej 14 na osiedlu Chylice 
Letnisko. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się 
w odległości około 100 m od ul. Długiej. W odległo-
ści około 400 m przepływa rzeka Jeziorka, w pobliżu 
której posadowiony jest plac sportowy. Działka po-
łożona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
niezabudowanych w niedalekiej odległości znajduje 
się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzdro-
wiskowa oraz tereny leśne. W odległości około 200 m 
jest umiejscowiony Szpital Dziecięcy. Od południowej 
strony nieruchomości w odległości około 300 m po-
łożone są tereny pocegielniane oraz glinianki. W ulicy 
Letniej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
W dalszej odległości od nieruchomości w ulicy Letniej 

znajduje się sieć gazowa. W pobliżu nieruchomości 
ulicą Długą kursuje komunikacja publiczna. Użytki 
gruntowe działki zgodnie z danymi z ewidencji grun-
tów stanowią Lasy V klasy (LsV) oraz grunty niezabu-
dowane (Bp).
3. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości 
ustala się na kwotę netto 814.000,00 zł (słownie: 
osiemset czternaście tysięcy zł). Cena wywoławcza 
brutto: 1.001.220,00 zł. 
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 
podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowią-
zującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku 
VAT wynosi 23%. Cena nabycia powinna być wpłacona 
przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży. 
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-
sienie wadium w pieniądzach w wysokości 20% ceny 
wywoławczej tj. w kwocie 180.000,00 zł w terminie 
do dnia 12 grudnia 2017 r. (data wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy organizatora prze-
targu) na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 
0067 w Banku Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 
2017 r. o godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu 

Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świe-
tlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie. Pierwszy prze-
targ odbył się w dniu 23.06.2017 r.
6. Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U z 2015 r. poz. 2100 ze zm.), w przypad-
ku sprzedaży m.in. przez osobę prawną gruntu ozna-
czonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, 
Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy 
Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwo-
kupu tego gruntu.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15 budynek 
Lima ul. Warszawska 31, 05-520 Konstancin-Jeziorna 
– tel. 22 756-44-51 bądź 22 756-44-91, oraz w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Mirkowska 
39A, 05-520 Konstancin-Jeziorna – tel. 22 717-53-67.
8. Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń 
i na stronie internetowej organizatora prze-
targu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  
– bip.konstancinjeziorna.pl.

Konstancin-Jeziorna, dnia 5 października 2017 r.

 Burmistrz  
/-/ Kazimierz Jańczuk

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

PRAŻMÓW

KONSTANCIN-JEZORNA

Ziemia odsłania tajemnice przeszłości

Stawką jest 250 książek dla biblioteki

XI Bieg Papieski już w niedzielę

 Prawdopodobnie na pozostałość osady pochodzącej z okresu od XV 
do XIX wieku natrafi li w Kątach drogowcy przygotowujący pas gruntu pod 
obwodnicę Góry Kalwarii. Zabytkowy charakter odkrytych obiektów po-
twierdziła wizja lokalna z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków. – Powierzchnia tego stanowiska archeologicznego to ponad 38 arów 
– informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka prasowa warszawskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Archeolodzy 
przeprowadzą badania wykopaliskowe, potrwają około 30 dni. Mają nie 
wpłynąć na termin realizacji obwodnicy.

PC

 Biblioteka Publiczna bierze udział w konkursie „Kinder mleczna kanap-
ka – Przerwa na wspólne czytanie”, w którym może wygrać 250 atrakcyjnych 
książek, które wzbogacą jej zasób (w sumie rozdanych zostanie 50 tys. ksią-
żek), a także pufy do czytania. Aby pomóc książnicy, należy wejść na stro-
nę www.wspolneczytanie.pl, wyszukać bibliotekę w Prażmowie na liście 
uczestników i codziennie (do 30 października) oddawać na nią jeden głos. 

PC

 Już po raz 11. mieszkańcy Habdzina zapraszają na wydarzenie sportowe 
poświęcone Papieżowi-Polakowi. W najbliższą niedzielę zawodowcy i ama-
torzy pobiegną na dystansie 4,4 km. Tradycyjnie zawody poprzedzi msza św. 
o godz. 13. Uczestnicy wystartują o godz. 14.30 (zapisy do biegu potrwają 
od godz. 12 do 14). Dekoracja zwycięzców odbędzie się około godz. 15.30. 
Biegowi towarzyszyć będzie m.in. występ artystyczny pt. „Melodie warszaw-
skie”. Imprezę o godz. 16 zakończy Apel Papieski, po którym zostanie od-
śpiewana „Barka”, ulubiona piosenka św. Jana Pawła II. Szczegóły oraz regu-
lamin na stronie internetowej: www.gosir-konstancin.pl. Patronem wyda-
rzenia jest Kurier Południowy. 

PC
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Bieg po Dynię i nie tylko
LESZNOWOLA Już w najbliższą sobotę w Lesznowoli odbędzie się wiel-

kie dyniowe święto, promujące zdrowy styl życia i zachęcające do 

uprawiania sportu. Kulminacyjnym punktem wydarzenia, o godz. 12, 

będzie doroczny Bieg po Dynię na dystansie 5 km

 Bez przesady można powiedzieć, że Lesznowola dyniami stoi, a produ-
cenci tego jesiennego warzywa przypominają o sobie zwłaszcza o tej po-
rze roku, wystawiając barwne stragany wzdłuż ul. Słonecznej. Aby podkre-
ślić specyfi kę gminy i promować wśród mieszkańców prozdrowotne nawy-
ki, władze samorządowe od kilku lat organizują w połowie października dy-
niowe święto, którego najważniejszą częścią jest popularna impreza biego-
wa. W tym roku Święto Dyni, 14 października, będzie połączone z inaugu-
racją Pierwszego Dnia Walki z Niedożywieniem, organizowanego w ramach 
programu „Dzwonek na obiad”, a część każdego wpisowego na bieg główny 
(10 zł) zostanie przekazana na fi nansowanie obiadów dzieci w szkołach. Biu-
ro zawodów na stadionie w Lesznowoli (przy ul. Szkolnej) będzie czynne już 
od godz. 9.30, aby ostatni spóźnialscy mogli zapisać się jeszcze na bieg. Uro-
czyste otwarcie imprezy nastąpi o godz. 10.30. Następnie rozpoczną się bie-
gi dzieci na różnych dystansach. Bieg główny zaplanowano na godz. 12, a o 
godz. 13 odbędzie się dekoracja zwycięzców i laureatów konkursów. 
 Obok stadionu będzie cały czas działało miasteczko dyniowe, w którym 
będą odbywały się konkursy dla dzieci i pokazy kulinarne. Będzie można 
spróbować też oczywiście potraw z dyni oraz zrobić zakupy na stoiskach z rę-
kodziełem i zdrową żywnością.

TW

PIASECZNO

Trzech panów z gitarami
 W najbliższą niedzielę w kościele pw. Św. Rocha w Jazgarzewie (ul. Głów-
na 2) wystąpi trio gitarowe w składzie: Leszek Potasiński, Aleksander Wilgos 
i Andrzej Olewiński. Początek koncertu o godz. 19. Wstęp wolny.

Tyl.

Wybuch, strzały i ewakuacja
PIASECZNO Strzały z karabinu maszynowego, eksplozja bomby, pożar, ewakuacja pra-

cowników i petentów, neutralizacja ładunku wybuchowego oraz pomoc siedmiu po-

szkodowanym osobom – to elementy scenariusza ćwiczeń obronnych, które odbyły 

się w środę w starostwie powiatowym w Piasecznie

 Po godz. 14 budynek starostwa 
spowił gęsty pomarańczowy dym. 
Chwilę wcześniej doszło do wybu-
chu, a następnie oddano kilka strza-
łów z broni automatycznej. W urzę-
dzie wybuchł pożar (w rzeczywisto-
ści zadymiono jego wnętrze). Pod-
jęto błyskawiczną decyzję o ewa-
kuacji. Uśmiechnięci urzędnicy 
opuszczający miejsce swojej pra-
cy nieśpiesznym krokiem nie bu-
dzili wątpliwości, że to tylko szko-
lenie, a sytuacja pozbawiona jest 
dramatyzmu, który towarzyszyłby 
rzeczywistej próbie zamachu. Sy-
tuacja zmieniła się, gdy na miej-
sce przyjechały służby ratownicze. 
Głośne wycie syren alarmowych i 
sprawne działania strażaków ro-
biły duże wrażenie. Służby mun-
durowe udowodniły swoją spraw-
ność i dobrą organizację, a pot na 
twarzach strażaków wdzierających 
się do zadymionych pomieszczeń 
był autentyczny. Powagę zachowa-

ły również osoby udające rannych. 
Mimo, że obrażenia imitował ma-
kijaż to na ich twarzach malowało 
się skupienie i byli w swoich rolach 
bardzo przekonujący.
 Urzędników ewakuowano na 
pobliski stadion, gdzie stanął tak-

że namiot, do którego na noszach 
transportowano „rannych”. Na 
miejsce przyjechali też policyjnie 
pirotechnicy by zneutralizować 
materiał wybuchowy, odnaleziony 
wewnątrz budynku.

AB
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Wieczór twardej walki
i pięknych wzruszeń
PIASECZNO Za nami niezwykle emocjonująca gala Piaseczno Fight Night. W sobotę w hali 

GOSiR-u zobaczyliśmy walki na światowym poziomie. Nie zabrakło też chwil wzruszeń 

towarzyszących pożegnaniu Doroty Godziny, która stoczyła ostatnią walkę w Piasecznie

 Najwięcej emocji wśród publicz-
ności wzbudziły starcia piaseczyń-
skich zawodników. Kamil Połosak 
z X Fight Piaseczno niesiony do-
pingiem kibiców nie dał rady poko-
nać Edgarasa Banikonisa z Litwy. 
Triumfowała Joanna Różańska, nie 
dając szans Białorusince Weroni-
ce Drobiasko. Lepiej boksowała, le-
piej kopała, miała przewagę fizycz-
ną i taktyczną. Po raz ostatni na pia-
seczyńskim ringu w sobotę zoba-
czyliśmy utytułowaną kickbokserkę 
Dorotę Godzinę. Stoczyła niezwy-
kle emocjonującą i niełatwą walkę z 
Anetą Kopeć z Samuraja Sanok, któ-
ra wyszła na ring bez żadnych kom-
pleksów i tanio skóry nie sprzedała.
 – Kiedyś trzeba powiedzieć so-
bie dość – wyznała po zakończonej 
walce Godzina. – Chcę zejść z ringu 
jako zdrowa i niepoobijana kobietka. 
Myślę, że mam jeszcze dużo do zro-
bienia dla kickboxingu, przekazania 
mnóstwo wiedzy młodzieży, któ-
ra ćwiczy w naszym klubie – doda-
ła zawodniczka i zaprosiła na swo-
ją ostatnią, pożegnalną walkę, która 
odbędzie się w hali Arena Ursynów 
27 października.
 Piaseczyńska publiczność na-
grodziła zawodniczkę gromkimi 
oklaskami i chóralnym odśpiewa-
niem „100 lat!”. Nie zabrakło kwia-
tów wręczonych przez wicebur-
mistrz Hannę Kułakowską-Micha-
lak, przewodniczącego rady miej-
skiej Piotra Obłozę oraz dyrektora 
GOSiR-u Marka Frącza.
 W głównych walkach wieczoru 
Eliasz Jankowski (Legnica) pewnie 
pokonał Kamila Dychałę (UKS Ko-
rio Zgorzelec), a Łukasz Wichow-
ski (X Fight Piaseczno) udowodnił 
swoją wyższość nad Evgenim Ma-
tiuszonokiem z Białorusi.
 W przerwach między walkami 
odbył się pokaz młodych wycho-

wanków X Fight Piaseczno, licytacje 
pucharu Doroty Godziny oraz ręka-
wic podpisanych przez Krzysztofa 
„Diablo” Włodarczyka. Dochód z li-
cytacji zostanie przeznaczony na re-
habilitację Zuzi, utalentowanej pia-
seczyńskiej koszykarki, która uległa 
kontuzji.

 Organizatorami imprezy byli 
Polski Związek Kickboxingu, Urząd 
Miasta i Gminy Piaseczno, GOSiR, 
KS Piaseczno oraz Klub Sportowy 
X-Fight Piaseczno. Patronem me-
dialnym był Kurier Południowy.

Kamil Staniszek

KONSTANCIN-JEZORNA

Wrzosowiska w Hugonówce
 Przegląd twórczości seniorów „Wrzosowiska” będzie niepowtarzalną 
okazją nie tylko do integracji rożnych środowisk seniorskich, wspólnej za-
bawy i wymiany doświadczeń, lecz także do poznania niezwykle kreatyw-
nych i aktywnych ludzi, których twórczość może być inspiracją dla innych. 
W przeglądzie, do którego dojdzie w najbliższą niedzielę o godz. 16, we-
zmą udział zarówno zespoły artystyczne, przedstawiciele lokalnych kół i sto-
warzyszeń skupiających najstarszych mieszkańców  gminy, jak i indywidu-
alni wykonawcy lub twórcy, którzy chcieliby się zaprezentować publiczno-
ści. Podczas Wrzosowisk w Hugonówce można będzie zobaczyć różnorodne 
występy taneczne i muzyczne. Organizatorzy zapraszają zarówno twórców, 
jak i publiczność. Wstęp wolny. 

PC
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Jest Kościan, jest awans!
PIŁKA NOŻNA, OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI, MKS II PIASECZNO – ZNICZ II PRUSZKÓW 3:1 W tym sezonie druży-

ny z powiatu piaseczyńskiego nie zawojowały rozgrywek Pucharu Polski. Kilka wstydliwych (bo bardzo wy-

sokich) porażek potwierdza tylko tezę, że nie wszystkie zespoły i nie wszyscy piłkarze podchodzą do nich z 

pełnym zaangażowaniem. Honoru powiatu broni jednak, dość nieoczekiwanie, A-klasowa drużyna rezerw 

z Piaseczna, która dotarła już do półfi nałów
 Zawodnicy prowadzeni przez 
Bartosza Kobzę w Mazowieckim 
Pucharze Polski pokonali kolejno: 
Józefowiankę Józefów (4:3), LKS 
Chlebnię (3:0, goście nie przystąpi-
li do gry), Nadstal Krzaki Czaplin-
kowskie (2:1), KS Raszyn (2:1) i Wil-
gę Garwolin (2:2, po rzutach kar-
nych 3:0). W ćwierćfinale los wyzna-
czył im drugi zespół Znicza Pruszków, 
który w poprzedniej rundzie... rozbił w 
Piasecznie Laurę Chylice aż 8:0. 
 Pierwsza połowa nie była wiel-
kim widowiskiem. Grę, zgodnie z 
przewidywaniami, prowadzili go-
ście, ale nie stworzyli sobie zbyt wie-
lu dogodnych sytuacji do zdobycia 
gola. Najbliżej byli w 19. minucie, 
kiedy to jeden z zawodników gości 
trafił w poprzeczkę. Wcześniej do-
brze w bramce zachował się Konrad 
Drązikowski. Okazji było ogólnie 
jak na lekarstwo i naprawdę trud-
no było spodziewać się, że w drugiej 
połowie padną aż cztery gole.
 A jednak! Prawdziwy popis dał 
tego dnia doświadczony Patryk Ko-
ścianek, który stanowi o sile ofen-
sywnej zespołu MKS II Piaseczno. 

W 52. minucie złożył się do prze-
wrotki, ale nie trafił w bramkę. Sześć 
minut później mógł się już jednak 
cieszyć z pierwszego trafienia. Po 
rzucie z autu Bartosz Wysocki wy-
grał przebitkę, a „Kościan” – nie 
robiąc sobie nic z asysty dwóch 
obrońców – uderzył piłkę tech-
nicznie i na tyle skutecznie, że 
wpadła do siatki. Od tego momen-
tu Znicz ruszył do jeszcze bardziej 
zdecydowanych ataków, co jednak 
zdawało się odpowiadać – nasta-
wionym na kontrataki – gospoda-
rzom. W 65. minucie Filip Kacz-
marski zagrał świetną prostopa-
dłą piłkę, a Kościanek nie zmarno-
wał sytuacji sam na sam z bram-
karzem. Sześć minut później przy-
jezdni złapali jednak kontakt. Po 
zamieszaniu w polu karnym Drą-
zikowskiego pokonał Marcin Po-
pławski. To jednak Piaseczno zada-
ło rywalom decydujący cios. Kościa-
nek odebrał piłkę w środku pola, po-

pędził na bramkę i pewnym strza-
łem ustalił wynik meczu, kompletu-
jąc tym sam hat-trick. Drużyna z A 
klasy pokonała, w pełni zasłużenie, 
czwartoligowca. 
 Mecze półfinałowe zaplanowa-
no na środę, 18 października na 
godzinę 15. 

Grzegorz Tylec

Bartosz Kobza, 

trener 

MKS II Piaseczno

 Patryk Kościanek wy-
konał dzisiaj kawał roboty i 
wykończył akcje, ale to cały 
zespół osiągnął wynik 3:1. 
Cały czas się rozwijamy i każdy kolejny mecz jest 
na naszą korzyść. Ten wynik nie jest przypadko-
wy. Oczywiście, rywale więcej prowadzili grę, 
ale my graliśmy mądrze i nie pozwalaliśmy im 
na wiele. Szukaliśmy kontry i nie graliśmy w ata-
ku pozycyjnym. Gramy dla Piaseczna i to jest dla 
nas najważniejsze, a półfi nał pucharu to na pew-
no sukces. Chyba nigdy w życiu nasza A klasowa 
drużyna nie weszła na taki poziom. Szacunek dla 
tych młodych chłopaków.

Patryk Kościanek, 

zdobywca hat-tricka 

w meczu ze 

Zniczem II 

Pruszków

 Trzeba się cieszyć z tego 
zwycięstwa. Ten zespół zniszczył wcześniej Lau-
rę, więc zależało nam, przede wszystkim, na do-
brej postawie w obronie. Chcieliśmy nie stracić 
gola i wiedzieliśmy, że będziemy mieć swoje sy-
tuacje. Gdy wychodziłem sam na sam przy trze-
cim golu, miałem - nie ukrywam - przed oczami 
sytuację sprzed tygodnia, gdy nie wykorzysta-
łem okazji na 3:1 i to się potem zemściło. Ten gol 
zamknął już mecz. Tak naprawdę to chłopaki ha-
rują w środku pola, a ja spijam śmietankę strze-
lając bramki. Miło, że mam ten zaszczyt z nimi 
grać.

Gwiazdy z Pucharem Piaseczna
PIŁKA NOŻNA W trakcie ostatniego amatorskiego turnieju 

piłkarskiego Piaseczno Cup, który rozegrany został wy-

jątkowo na boisku przy ul. Sikorskiego, najlepszą spo-

śród 16 ekip z całego Mazowsza został zespół Gwiazdy

 Wielki fi nał rozstrzygnął się dopiero po konkursie rzutów karnych. Drugie 
miejsce zajął zespół Abstynenci, a ostatnie miejsce na podium - Rapid. Najlep-
szym bramkarzem imprezy został Piotr Rosłoniec, królem strzelców Michał 
Walczak a tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Mateusz Korniłowicz.
 – Mimo niesprzyjającej pogody grało mi się bardzo dobrze – mówi Michał 
Walczak z Gwiazd. – Wprawdzie nie gram już na co dzień w żadnym klubie, 
ale staram się być w formie. Jeśli chodzi o same turnieje z serii Piaseczno Cup, 
to jest to świetna inicjatywa, szczególnie, gdy pieniądze przeznaczone są na 
jakiś szczytniejszy cel niż tylko nagrody dla drużyn i zawodników. A jeśli cho-
dzi o nasze zwycięstwo, to wygraliśmy dzięki temu, że wszyscy znamy się od 
dzieciaka i jesteśmy zgrani. 
 Grając w turnieju piłkarze wsparli Dom Dziecka w Pęcherach. Kolejna im-
preza z cyklu Piaseczno Cup odbędzie się w listopadzie – tym razem już na 
hali. Zgłoszenia na adres mailowy: zapisy@copafootball.pl.

Grzegorz Tylec

IV liga
Kolejka 10 - 7-8 października

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

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Pilica Białobrzegi 10 22 7 1 2 23-9
2.  Mszczonowianka Mszczonów
  10 22 7 1 2 21-13
3.  Broń Radom 10 21 6 3 1 28-10
4.  Oskar Przysucha 10 20 6 2 2 26-12
5.  Mazur Karczew 10 19 5 4 1 23-11
6.  Sparta Jazgarzew 10 18 6 0 4 22-21
7.  LKS Jedlińsk 10 17 5 2 3 20-13
8.  Energia Kozienice 10 16 5 1 4 17-13
9.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  10 16 5 1 4 21-10
10.  Wilga Garwolin 10 16 5 1 4 13-20
11.  Błonianka Błonie 10 14 4 2 4 20-16
12.  MKS Piaseczno 10 11 3 2 5 14-17
13.  Znicz II Pruszków 10 6 1 3 6 12-20
14.  Naprzód Skórzec 10 4 1 1 8 11-33
15.  Perła Złotokłos 10 4 1 1 8 4-29
16.  LKS Promna 10 1 0 1 9 6-34

Kolejka 10 - 7-8 października

Naprzód Brwinów 1-3 KS Raszyn  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-1 KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna)  
LKS Chlebnia 0-3 Józefovia Józefów  
Sparta II Jazgarzew 2-6 Grom Warszawa  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-4 KS Teresin  
Piast Piastów 3-0 Ursus II Warszawa  
SEMP Ursynów (Warszawa) 4-0 Naprzód Stare Babice

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  SEMP Ursynów (Warszawa)
  10 26 8 2 0 26-8
2.  Józefovia Józefów 10 25 8 1 1 33-8
3.  Grom Warszawa 10 23 7 2 1 29-7
4.  KS Raszyn 10 20 6 2 2 25-18
5.  LKS Chlebnia 9 17 5 2 2 18-10
6.  AP Żyrardów 9 14 4 2 3 29-18
7.  Ursus II Warszawa 10 14 4 2 4 15-14
8.  Piast Piastów 10 13 4 1 5 20-21
9.  KS Teresin 9 13 4 1 4 15-20
10.  Sparta II Jazgarzew 10 13 4 1 5 30-26
11.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  10 9 2 3 5 14-19
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  10 9 2 3 5 14-28

13.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  10 8 2 2 6 11-25
14.  Naprzód Stare Babice 10 6 1 3 6 15-30
15.  Błękitni Korytów 9 5 1 2 6 16-37
16.  Naprzód Brwinów 10 4 1 1 8 8-29

A klasa
Kolejka 8 - 7-8 października

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

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Laura Chylice 8 22 7 1 0 28-16
2.  Okęcie Warszawa 8 18 6 0 2 29-9
3.  MKS II Piaseczno 8 14 4 2 2 27-14
4.  FC Lesznowola 8 14 4 2 2 22-19
5.  Jedność Żabieniec 8 13 4 1 3 31-16
6.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  8 13 4 1 3 27-23
7.  GLKS Nadarzyn 8 13 4 1 3 31-19
8.  UKS Siekierki (Warszawa)
  8 13 4 1 3 20-17
9.  Gwardia Warszawa 8 11 3 2 3 20-22
10.  Rozwój Warszawa 8 10 3 1 4 17-19
11.  Świt Warszawa 8 8 2 2 4 18-27
12.  Anprel Nowa Wieś 8 4 1 1 6 15-29
13.  Grom II Warszawa 8 3 1 0 7 9-28
14.  Tur Jaktorów 8 3 0 3 5 8-44

II liga kobiet
Kolejka 5 - 7-8 października

Loczki Wyszków 2-0 Stomil Olsztyn  
Akademia 2012 Suwałki 2-7 Ząbkovia Ząbki  
Piastovia Piastów 1-0 UMKS Zgierz  
Pogoń Zduńska Wola  2-2 KU-AZS UW Warszawa  
GOSiR Piaseczno 1-3 Jantar Ostrołęka

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Piastovia Piastów 5 13 4 1 0 13-0
2.  Stomil Olsztyn 5 12 4 0 1 12-2
3.  Ząbkovia Ząbki 5 12 4 0 1 21-6
4.  Pogoń Zduńska Wola 5 10 3 1 1 10-5
5.  Loczki Wyszków 5 10 3 1 1 13-7
6.  Jantar Ostrołęka 5 10 3 1 1 8-5
7.  GOSiR Piaseczno 5 6 2 0 3 12-11
8.  Akademia 2012 Suwałki
  5 6 2 0 3 9-13
9.  Wilga Garwolin 4 4 1 1 2 7-10
10.  KU-AZS UW Warszawa 5 1 0 1 4 2-12
11.  UMKS Zgierz 5 0 0 0 5 1-17
12.  KS Teresin 4 0 0 0 4 0-20

Ligowe zapowiedzi

IV liga
Kolejka 11 - 14-15 października

LKS Promna - Wilga Garwolin 
Perła Złotokłos - Sparta Jazgarzew 14 października, g.16 
Naprzód Skórzec - Oskar Przysucha 
MKS Piaseczno - Mazur Karczew 14 października, g.15.30 
Pilica Białobrzegi - LKS Jedlińsk 
Mszczonowianka Mszczonów - Broń Radom 
Energia Kozienice - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
Błonianka Błonie - Znicz II Pruszków

Liga okręgowa
Kolejka 11 - 14-15 października

Naprzód Stare Babice  - Naprzód Brwinów 
AP Żyrardów - SEMP Ursynów (Warszawa) 
Ursus II Warszawa - Błękitni Korytów 
KS Teresin - Piast Piastów 
Grom Warszawa - Przyszłość Włochy (Warszawa) 
Józefovia Józefów - Sparta II Jazgarzew 14 października, g.12 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - LKS Chlebnia 14 
października, g.11 
KS Raszyn - Pogoń II Grodzisk Mazowieck

A klasa
Kolejka 9 - 14-15 października

MKS II Piaseczno - FC Lesznowola 15 października, g.11
Tur Jaktorów - Okęcie Warszawa 
Grom II Warszawa - Rozwój Warszawa 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - UKS Siekierki (Warsza-
wa) 14 października, g.15.30 
Laura Chylice- Gwardia Warszawa 14 października, g.14
Jedność Żabieniec - Świt Warszawa 14 października, 
g.15.30
Anprel Nowa Wieś - GLKS Nadarzyn

Ekstraliga kobiet

Kolejka 6 - 14-15 października

Stomil Olsztyn - Jantar Ostrołęka 
Wilga Garwolin - GOSiR Piaseczno 15 października, g.14
KU-AZS UW Warszawa - KS Teresin 
UMKS Zgierz- Pogoń Zduńska Wola
Ząbkovia Ząbki - Piastovia Piastów 
Loczki Wyszków - Akademia 2012 Suwałki

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Czy gramy 
do jednego kosza?
PIASECZNO W Gimnazjum nr 1 w Piasecznie odbyła się debata poświę-

cona działalności koszykarskiego klubu MUKS Piaseczno. Pretekstem 

do jej zorganizowania były zbliżające się wybory nowego zarządu

 Trwające ponad trzy godziny spotkanie, które poprowadził dziennikarz 
Marek Tronina, miało dotyczyć aktualnej sytuacji klubu po 4-letniej kadencji 
obecnego zarządu, współpracy klubu z gminą oraz pomysłów na przyszłość. 
Tymczasem przez pierwsze pół godziny zastanawiano się wspólnie nad tym... 
jaki w ogóle jest cel tej debaty.
 MUKS Piaseczno, założony w roku 2011, propaguje koszykówkę wśród 
dzieci i młodzieży. Obecnie trenuje w nim ponad 250 zawodniczek i zawodni-
ków w 16 grupach wiekowych. Przez MUKS przechodzi rocznie kwota około 
miliona złotych – z dotacji gminy i z opłat dokonywanych przez rodziców.
 Obok siebie usiedli obecny prezes MUKS Piaseczno Maciej Gładysz i czło-
nek zarządu Robert Szywalski. – Celowo uniknęliśmy konfrontacyjnego usta-
wienia dwóch stolików, choć państwo wiecie lepiej niż ja, że istnieje wiele 
punktów spornych, miejsc zapalnych i różnic poglądów – powiedział na wstę-
pie Marek Tronina. 

Prywatny folwark?

 Inicjatorzy spotkania (skupieni wokół rodziców grupy trenujących dzie-
ci) chcieli się przede wszystkim dowiedzieć, czego będą mogli oczekiwać od 
klubu po wyborach zarządu 12 października. Konkretów było jednak mało. 
Prezes Gładysz zapewnił, że obecni członkowie („może poza jednym”) nie 
będą kandydować do nowego zarządu, który pracuje bezpłatnie.
 Przedstawiciele rodziców podkreślali z kolei, że nie są „celowo” informo-
wani o wszystkim co się dzieje w MUKS i chcieliby mieć większy wpływ na 
jego funkcjonowanie.
– To co mnie uderzyło w tym klubie to sytuacja, która spotkała mnie równo 
dwa lata temu – mówił Robert Szywalski. – To była bardzo mocna informacja 
o tym, że klub i osoby nim zarządzające nie widzą szerszego pola współpracy 
z rodzicami. Dla mnie klub to są zawodnicy, trenerzy i właśnie rodzice. 
 Kilka razy padło w trakcie spotkania określenie „prywatny folwark”, a jako 
problem wymieniono również rozpadanie się drużyn po skończeniu wieku 
gimnazjalnego i stawianie w klubie bardziej na zespoły żeńskie niż męskie. 
Narzekano też na trenerów, którzy nie chcą się doszkalać.

Niepewna przyszłość

 – Jestem zaskoczony atmosferą tego spotkania – powiedział w końcu tre-
ner Andrzej Fusek. – Mówi się o jakichś podziałach, o czym ja nie wiem. Skup-
my się na tym, jaki ten nowy zarząd ma być. W trakcie debaty prezes Gładysz 
wspomniał także o tym, że należy się starać o zwiększenie dofi nansowania z 
gminy, i mówił o problemach z dostępnością do hal sportowych. Nie wszystkie 
wnioski ze spotkania mogły jednak, mimo wszystko, nastrajać negatywnie.
– Ten klub działa parę lat i osiągnął sukcesy sportowe jakich, w grach zespoło-
wych, nie miał żaden klub sportowy w historii Piaseczna i perspektywy na na-
stępny rok (czyli sezon 2017/2018) są bardzo dobre.

Grzegorz Tylec
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KURIER POŁUDNIOWY

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

Lekarz nocą nie tylko w Piasecznie
KONSTANCIN-JEZIORNA/POWIAT Od początku miesiąca mieszkańcy powiatu mogą korzystać z nocnej i świą-

tecznej pomocy nie tylko w piaseczyńskim szpitalu św. Anny, ale i w konstancińskim Stocerze

 Lekarze dyżurują w obydwu 
punktach w godz. 18-8 w dni ro-
bocze oraz całodobowo w sobo-
ty i święta. Ze szpitalem św. Anny 
(ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie) 
skontaktujemy się dzwoniąc na nr 
tel. 22 735 41 08, z kolei do Ma-
zowieckiego Centrum Rehabilita-
cji Stocer w Konstancinie-Jezior-
nie (ul. Długa 40/42), na nr tel. 
888 29 20 (lub 21). Podkreślmy, że 
pomoc w Stocerze udzielana jest 
nie w głównym budynku szpitala 
(przy ul. Wierzejewskiego), ale w 
będącym jego filią Ośrodku Orto-
pedyczno – Rehabilitacyjnym dla 
Dzieci i Młodzieży.
 Punkty świadczące nocną i 
świąteczną pomoc lekarską przy-
pominają, że korzystać z ich usług 
należy w razie nagłego zachoro-
wania lub pogorszenia stanu zdro-
wia, gdy nie ma objawów sugerują-
cych bezpośrednie zagrożenie ży-
cia lub istotny uszczerbek zdro-
wia, a zastosowane środki domo-
we lub leki dostępne bez recepty 
nie przyniosły spodziewanej po-
prawy, albo gdy zachodzi obawa, 

że oczekiwanie na otwarcie ośrod-
ka zdrowia może znacząco nieko-
rzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
 Co ważne, chory ma prawo udać 
się po pomoc do dowolnego punk-
tu NPL niezależnie od miejsca za-
mieszkania.
 Wbrew pogłoskom,  w związku 
z otwarciem drugiego punktu NPL, 

nic nie zmienia się dla mieszkańców 
gminy Góra Kalwaria, w której lo-
kalny samorząd finansuje punkt do-
raźnej pomocy lekarskiej w Domu 
Pomocy Społecznej (ul. Szpitala 1). 
Jest ona niezmiennie czynna w dni 
robocze w godz. 18-23 oraz w dni 
wolne od pracy w godz. od 9 do 19. 

PC

R E K L A M A

Po pomoc należy się zgłaszać do ośrodka przy ul. Długiej 40-42 

– po drodze z Piaseczna do centrum uzdrowiska

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektora ds. drogowych 

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektora ds. budowlanych

 



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
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

R E K L A M A

R E K L A M A

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

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

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

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

DAM PRACĘ

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

Zatrudnię blacharza samochodowego, tel. 501 781 984

Firma Łuksza sp. j. zatrudni Konserwatora Maszyn 
Spożywczych. Pawłowice, tel. 22 201 33 47, 607 118 317 

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

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

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

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

Panią (też emerytkę) potrafiącą gotować do kuchni w ma-
łej szkole w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720

Sprzątanie, Piaseczno, godz.12-20 , umowa o pracę, 
1900zł netto tel. 660 145 202

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

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do pracy, 
Wólka Kosowska tel. 519 112 478

Zatrudnię osoby do sprzątania obiektu, wymagane 
doświadczenie w obsłudze maszyn, dobre warunki, 
Konstancin, tel. 721 228 094

Praca w sklepie spożywczym, Baniocha. 
Dobre warunki, tel. 512 471 248

Praca w sklepie spożywczym, Henryków Urocze. 
Dobre warunki, tel. 505 760 600

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

Pielęgniarki, lekarzy medycyny rodzinnej, medycyny 
pracy, internistę, tel. 605 440 831, 609 373 582

Kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym, mile 
widziane doświadczenie, tel. 606 492 420

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

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

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstanci-
nie poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze 
Opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi z możli-
wością zamieszkania. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nr 607241707 lub adresem 
e-mail:  tabita@luxmed.p

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Zatrudnię ekspedientkę, delikatesy Max Piaseczno, 
Puławska 9, tel. 602 15 35 45, 601 210 318

Zatrudnię hydraulika, tel. 511 659 651

Animatorkę do prowadzenia  zabaw urodzinowych 
z dziećmi, tel. 503 13 05 05

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

Ekspedientkę do sklepu warzywniczego, 
umowa o pracę, Nowa Iwiczna, tel. 503 00 60 27

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

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

Elektromonter, tel. 501 236 987

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

Dynamicznie rozwijająca się w branży recyklingu firma 
z Góry Kalwarii pilnie zatrudni pracowników do obsługi 
maszyn i na linię demontażową. Kontakt: tel. 22 756 96 61 
lub dana@polblume.pl 

Grafika komputerowego, studenta uczelni plastycznej, 
tel. 601 213 555

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

Zatrudnię mężczyzn do pracy przy produkcji opakowań 
z tektury w Piasecznie , tel. 22 737 24 77

Capilli poszukuje fryzjera. Piaseczno. Wyślij CV 
saloncapilli@wp.pl 

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

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

Agencja ochrony zatrudni: pracowników ochrony kwalifi-
kowanych i niekwalifikowanych do 45 lat, oraz przedstawi-
ciela handlowego, tel. 534 354 701

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

Kucharza, bar, Konstancin, tel. 691 666 146

Zatrudnię do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie, 
tel. 504 804 378

Panią do sprzątania na obiekcie handlowym, 
tel. 794 333 692

Stacja paliw Orlen w Konstncinie – Jeziornie zatrudni 
pracownika tel. 602 181 945

Do wykończenia wnętrz, tel. 507 191 295

Sklep spożywczo – przemysłowy „Pod brzozami” w
 Dobieszu zatrudni pracownika, tel. 609 637 584

Zatrudnię pomocnika do prac budowlanych, 
tel. 503 930 600

Pracownika obsługi klienta w barze, Konstancin, 
tel. 691 666 146

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

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

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

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

Zatrudnię pracowników kuchni w Natolinie 
pod Grodziskiem Mazowieckim. 500-229-047

Kierowca C+E, Trasy Międzynarodowe, 
wyjazdy 2-3 tygodniowe, tel. 511 660 754

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie tel. 576 099 025

Sprzątanie, tel. 784 214 079

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

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

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

SPRZEDAM

Piec CO ekogroszek + węgiel, drzewo,
tel. 606 374 967

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

Paletopojemniki zbiorniki 1000 litrów, tel. 602 487 217

Szambiarka 2500 L, kabina MF255, tel. 605 738 735

Opryskiwacz, tel. 515 486 338

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Sprzedam Citroena SAXO tel. 510 444 329

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Segment 125 m kw., z garażem, ogródek. Atrakcyjna 
cena, wysoka jakość. Góra Kalwaria tel. 602 235 319

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 wie-
czysta), WYNOSI ok. 29 900 zł, tel. 698 225 965 

Super działka Łazy/Magdalenka, tel. 698 225 965

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

Sprzedam  trzy działki w Żabieńcu, łączna powierzchnia 
3247m kw, odpowiedni 1274 m kw, 1000 m kw, 972 m kw, 
działki położone w dobrej lokalizacji, przy trasie 79, Pia-
seczno-Góra Kalwaria tel. 601 271 052 

Działka budowlana, najładniejsza, sucha  w Siedliskach 
1737 m kw. Tel. 516 787 739, 22 629 18 37

Działkę budowlaną, malowniczo położoną 5 km od cen-
trum Piaseczna, kierunek Zalesinek, 1299 m kw. Jest 
prąd, woda gaz, kanalizacja w trakcie, tel. 603 406 973

Dwupokojowe, Mysiadło, bezpośrednio, tel. 726 999 007

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

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

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

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

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

Budowlana, 1000-1500 m kw., Robercin, ul. Krótka, 
tel. 722 135 346

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Sympatyczna, pracująca para szuka niedużego miesz-
kania do wynajęcia w Piasecznie, w rozsądnej cenie, 
tel. 883 359 560

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokal, halę, magazyn, o pow. 80 m kw., wszyst-
kie 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

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Nowy, umeblowany apartament 38 m kw., Konstancin 
ul. Królewska 24, tel. 602 552 914

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

Lokal na produkcję spożywczą lub inne, Piaseczno,
tel. 513 261 427

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

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

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

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

Studnie, tel. 601 231 836 

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

Dachy, kominy, rynny, tel. 798 836 860

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Krycie, naprawa dachów, tel. 511 928 895

Tynki maszynowe, tel. 722 139 868

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

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

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

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

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

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

Remonty, wykończenia, malowanie, tel. 722 292 031

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Wysokościowe:Wycinka drzew w terenie zabudowanym. 
Czyszczenie rynien i dachów. Tel. +48 889 105 476

Gładzie, malowanie, tel. 796 682 431

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pranie , czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki 
meblowej tel. 508 652 030 

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Usługi rębakiem, tel. 506 44 05 44

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

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

Budowy domów , docieplenia, tel. 798 836 860 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

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

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

Dachy, podbitka, tel. 530 248 771

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Szafy wnękowe, tel. 501 257 912

 RÓŻNE 

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

NAUKA 

Angielski, tel. 798 48 47 11

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

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

Przyjmę do ciekawej pracy w biurze 
w Piasecznie na atrakcyjnych warunkach. 
CV na e-mail: wojciechlach@wp.pl

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

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

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

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

Budowlańców do remontów,  tel. 602 23 04 52

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

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODO-
WANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZ-
NE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodo-
wanie maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻA-
LENIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Usługi transportowe, przeprowadzki  tel. 516 856 115 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352

Koszenie, niwelacja terenu. Tel. 505 591 721

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

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODO-
WANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZ-
NE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodo-
wanie maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻA-
LENIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

Auto skup, tel. 535 661 903

Skup samochodów, tel. 501 830 898

Starsze Mercedesy i Toyoty, tel. 668 171 639

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

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




