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Z nowym patronem 
i nową halą
PIASECZNO Ofi cjalnie od soboty piaseczyń-

skie IV Liceum Ogólnokształcące będzie 

miało w nazwie rtm. Witolda Pileckiego. 

W nową erę szkoła wkroczy z nowocze-

sną halą sportową, której oddanie plano-

wane jest na połowę września

Wykup gruntów pod S7 
zbliża się wielkimi krokami
POWIAT W ciągu kilku najbliższych miesięcy roz-

pocznie się wycena i wykup terenów pod nową 

trasę ekspresową z Warszawy Okęcie do Grójca, 

aby wiosną wystartowała budowa
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Przyjechali „na zakupy”

Rzuciła się na ratowników z siekierą

Kłótnia zakończona śmiercią

Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku

Odzyskano skradzione suzuki

Nieswoimi płacił za papierosy i alkohol

Zamiast sprzątać, kradli paczki

 Do jednego z centrów handlowych weszli dwaj obywatele Ukrainy. Męż-
czyźni wybrali koszule, spodnie i bluzy, po czym udali się do przebieralni. 
Ubrani w nowe rzeczy, próbowali opuścić sklep bez płacenia. Jednak na 
miejscu była ochrona, która zatrzymała 27- i 36-latka, a następnie przekaza-
ła ich w ręce policji. Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzut  kradzieży, za co gro-
zi im do 5 lat pozbawienia wolności.  

 Wieczorem do jednego z mieszkań na terenie Góry Kalwarii wezwano 
załogę pogotowia ratunkowego. Na miejscu ratownicy zastali agresywnie 
zachowującą się kobietę. Po krótkiej wymianie zdań 45-latka sięgnęła po 
siekierę, grożąc jej użyciem. Kobieta została obezwładniona i przekazana 
policji. Była kompletnie pijana – miała w organizmie ponad 2 promile alko-
holu. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty znieważenia funkcjonariuszy pu-
blicznych oraz kierowania gróźb karalnych pod ich adresem za co grozi do 2 
lat pozbawienia wolności. 

 Kilka dni temu w jednej z niewielkich miejscowości pod Tarczynem przy-
tomność stracił 70-letni mężczyzna. Policjanci oraz przybyli na miejsce ra-
townicy medyczni podjęli próbę reanimacji. Niestety, mężczyzny nie udało 
się uratować. W wyniku przeprowadzonych czynności, policjanci zatrzyma-
li przebywającego na miejscu i spokrewnionego z denatem 46-latka. Podej-
rzewali, że między mężczyznami mogło dojść do kłótni, a nawet bójki. Ciało 
70-latka przewieziono na sekcję zwłok, która wskazała, że przyczyną śmierci 
był rozległy zawał.

 34-letni Artur L. przyjechał do Warszawy z Płocka, zaś 37-letni Mariusz 
Sz. z Kutna. Mężczyźni spotkali się na dworcu z zamiarem dokonania włama-
nia na Ursynowie. Gdy nastała noc weszli do wcześniej upatrzonego domu 
przez okno w kuchni. Z lokalu zabrali posrebrzane sztućce, kilka butelek ko-
niaku oraz pieniądze. Wtem do domu weszła 80-letnia właścicielka, która 
na widok włamywaczy podniosła krzyk. Przejeżdżający w pobliżu rowerem 
przypadkowy świadek zadzwonił po policję, która po kilku minutach zatrzy-
mała obydwu podejrzanych. W pobliżu domu znaleziono porzucony plecak 
z fantami, łom oraz zestaw śrubokrętów. Jako że mężczyźni byli już wcze-
śniej karani, sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Za włamanie 
grozi nawet do 10 lat więzienia.

 Dwa tygodnie temu mieszkanka gminy zgłosiła kradzież suzuki. Kobieta 
zostawiła auto u pewnego przedsiębiorcy, który przywłaszczył sobie jej sa-
mochód. Policjanci ustalili miejsce, w którym znajduje się pojazd i przekaza-
li go prawowitej właścicielce. Sprawa ma charakter rozwojowy.

 Policjanci zatrzymali 25-latka, który ukradł kartę bankomatową, a na-
stępnie dokonał nią ośmiu transakcji na kwotę kilkuset złotych. Mężczyzna 
głównie płacił kartą zbliżeniowo za papierosy i alkohol. Delikwent usłyszał 
łącznie osiem zarzutów kradzieży z włamaniem. O jego dalszym losie zdecy-
duje sąd. 

 W fi rmie zajmującej się sortowaniem przesyłek kurierskich zaczęły gi-
nąć paczki. Po zebraniu i przeanalizowaniu materiałów dowodowych po-
licjanci ustalili, że za przestępczym procederem mogą stać 22- i 34-latek, 
sprzątający teren sortowni. Mężczyźni wynosili wartościowe przedmioty 
do śmietnika, a po pracy je stamtąd zabierali. Wysokość strat oszacowano 
na około 10 tys. zł. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Grozi im 
do 5 lat więzienia.
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Matka: Czujemy się jak żebracy
KONSTANCIN-JEZIORNA Matka ciężko chorego dziecka zarzuca konstancińskiemu Ośrod-

kowi Pomocy Społecznej, że niewystarczająco informuje mieszkańców o przysługują-

cych im prawach

 Ustawa „Za życiem” zaczę-
ła obowiązywać na początku ubie-
głego roku. Dotyczy przede wszyst-
kim matek, które urodziły lub wkrót-
ce urodzą dziecko z ciężkim i nieod-
wracalnym upośledzeniem albo nie-
uleczalną chorobą zagrażającą ży-
ciu. Na mocy przepisów rodzice 
mogą otrzymać 4 tys. zł jednorazo-
wego świadczenia, ale również m.in. 
pomoc asystenta rodziny.
 – To wstyd, o uprawnieniach 
przysługujących rodzicom nieule-
czalnie chorego, małego dziec-
ka dowiedziałam się od innej mat-
ki w szpitalu. Pracownice OPS o ni-
czym mnie nie poinformowały, kie-
dy przyniosłam zaświadczenie o 
niepełnosprawności dziecka. A gdy 
później zapytałam o ustawę, niewie-
le wiedziały na ten temat. Nie było 
też żadnego poradnika na korytarzu 
ośrodka, czego nie można powie-
dzieć o 500 plus, czy 300 plus. Czy 
matki chorych dzieci muszą czuć się 
jak żebracy, wypytując o przysługu-
jące im uprawnienia? – pyta rozżalo-
na mieszkanka Konstancina (prosi-
ła o niepodawanie nazwiska). – Gdy 
rodzice dowiadują się, że ich dziec-
ko jest nieuleczalnie chore, spędza-
ją dużo czasu w szpitalu oraz na re-
habilitacji, naprawdę nie mają gło-
wy i czasu do tego, aby szukać, co 
im przysługuje. Z tą informacją na-
leży do nich wychodzić, chociaż-
by z ludzkiej życzliwości – kontynu-
uje. – A pomoc finansowa czy asy-
stenta jest w takiej sytuacji naprawdę 
potrzebna – dodaje. Nasza rozmów-
czyni wytyka również to, że o usta-
wie próżno szukać danych na stronie 
internetowej konstancińskiego OPS 
(ostatnio w ogóle ona nie działa – 
przyp. red.), czy wśród informacji, 
które ośrodek zamieścił w gminnym 
biuletynie informacji publicznej. Ko-

bieta mówi, że ostatecznie dla „uzy-
skania rzetelnych informacji” skon-
taktowała się z resortem zdrowia. 
 – Znaczenie ma to, że wniosek o 
wypłatę świadczenia należy złożyć 
w ciągu 12 miesięcy od narodzenia 
dziecka. Ja już z tych pieniędzy nie 
skorzystam, ale chodzi mi o innych 
rodziców i dzieci z naszego terenu – 
tłumaczy kobieta. 
 Ewa Michalska, kierownik OPS, 
jest zaskoczona zastrzeżeniami 
mieszkanki. – Jestem przekonana, 

że nasze pracownice informują 
petentów na ten temat. Jednak, 
dobrze, zwrócimy uwagę, aby in-
formacje na temat tych świad-
czeń były bardziej dostępne, a 
także widoczne na naszej tabli-
cy, gdzie być może zostały po 
prostu przykryte czymś innym 
oraz na naszej stronie interneto-
wej, która jest aktualnie w budo-
wie – obiecuje pani kierownik. 

Piotr Chmielewski

Kierownictwo ośrodka zapewnia, że dostępność informacji dla 

rodziców niepełnosprawnych dzieci ulegnie poprawie 

R E K L A M A
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PIASECZNO 

Jana Pawła II nieprzejezdna od 4 września
 W związku z budową ulicy Żytniej, która połączy ulicę Jarząbka z Nada-
rzyńską, od 4 września skrzyżowanie ul. Żytniej i Jana Pawła II (obok miej-
skiego targowiska) będzie wyłączone z ruchu. Objazd zostanie poprowadzo-
ny ulicami: Jana Pawła II, Dworcową, Sienkiewicza, Pomorską i Danuty Siedzi-
kówny „Inki” aż do ulicy Orężnej. Na czas robót zostanie utrzymany natomiast 
ruch pieszy, umożliwiający poruszanie się wzdłuż ul. Jana Pawła II na całej jej 
długości. Utrudnienia dla ruchu kołowego mają potrwać około 3 tygodni.

TW 
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Rowerem na Górki Szymona
i do „Krauzówki”
PIASECZNO W czwartek rozpoczęła się budowa trasy pieszo-rowerowej 

wzdłuż alei Brzóz, na odcinku od alei Kalin do ul. Modrzewiowej

 – To kolejny krok do rowerowego spięcia Piaseczna z Górkami Szymona 
– mówi radna Magdalena Woźniak. Wzdłuż al. Kalin do al. Kasztanów jest już 
ścieżka pieszo-rowerowa, więc budowany obecnie odcinek jest jakby drugim 
etapem inwestycji. Ostatni, trzeci odcinek trasy, dochodzący już do samego 
zalewu, ma powstać w przyszłym roku. 
 Niedługo ścieżka rowerowa powstanie także wzdłuż al. Kasztanów, na od-
cinku od ul. Orzechowej do Bukowej. Ścieżka ta ma ułatwić dzieciom bez-
pieczne dotarcie do „Krauzówki” i ma zostać wykonana jesienią tego roku. 

TW

Na pomost w parku jeszcze poczekamy
KONSTANCIN-JEZIORNA Nie udało się i już w tym roku nie uda wybudować dębowej platfor-

my widokowej na Jeziorce. Atrakcja miała powstać naprzeciwko wejścia do Hugonówki

 Powód? Brak wykonawcy. Fir-
my, która będzie gotowa na reali-
zację (za rozsądne pieniądze) pode-
stu rekreacyjno-spacerowego o cał-
kowitej powierzchni 327 m kw. ma-
gistrat usilnie szukał od stycznia. 
Jednak pomimo czterech przetar-
gów, takowa się nie pojawiła. Na po-
czątku wakacji włodarze próbowa-
li zatem negocjować cenę z przed-
siębiorstwem, które złożyło jedną z 
najniższych ofert (koszt budowy po-
mostu w tym roku i tak podskoczył 
do przeszło miliona złotych). – Jed-
nak firma nie złożyła kompletu do-
kumentów, których od niej wyma-
galiśmy. Dlatego zdecydowaliśmy o 
odstąpieniu od negocjacji – informu-
je wiceburmistrz Ryszard Machałek. 
– Oferent, z którym nawiązaliśmy 
kontakt od początku nie ukrywał,  
że ma obecnie cały wachlarz pilnych 
zleceń i na budowie pomostu nieko-
niecznie mu zależy – dodaje.
 Wykonanie dwupoziomowej plat-
formy widokowej na Jeziorce, przy 
ul. Mostowej nie jest prostym zada-
niem. – Aby ją zrealizować, trzeba 
pozyskać kilkaset metrów sześcien-
nych dębiny najwyższej klasy. Jeśli 
chodzi o technologię wykonania po-
mostu, nie podlega ona negocjacjom 
– tłumaczy zastępca burmistrza. 
Zdaniem Ryszarda Machałka w tym 
roku już nikt nie będzie w stanie 
zdobyć drewna odpowiedniej jako-
ści na pomost. – A poza tym budo-
wa takiej platformy przed zimą nie 
jest najlepszym pomysłem – uważa. 

Dlatego z realizacją nowej parkowej 
atrakcji urzędnicy ratusza będą mie-
rzyli się już w przyszłym roku. 
 Pomost został zaprojektowa-
ny tak, aby łagodniejszym z dwóch 
dojść mogli nań wjechać także nie-
pełnosprawni na wózkach oraz ro-

dzice z małymi dziećmi. Na plat-
formie wykonanej na wbitych w dno 
rzeki palach zostaną ustawione ław-
ki, a na środku budowli przewidzia-
no też „specjalną przestrzeń rekre-
acyjną” dla najmłodszych.

PC

Są pieniądze, ale nie ma chętnych do wykonania dębowej

platformy ponad lustrem rzeki

KONSTANCIN-JEZIORNA

Ogrody znów otworzą się dla gości
 8 i 9 września odbędzie się Festiwal Otwarte Ogrody. Po raz 11. miesz-
kańcy Konstancina-Jeziorny udostępnią swoje ogrody oraz wille dla zwiedza-
jących. Przez weekend na 26. posesjach odbędą się liczne wystawy plenerowe, 
koncerty, spotkania autorskie, prelekcje oraz warsztaty kulinarne, artystyczne i 
fotografi czne. Ponadto, będzie można wziąć udział w wycieczkach
historycznych z przewodnikiem. Więcej informacji podamy w następnym 
wydaniu Kuriera Południowego. 

PC 
R E K L A M A
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Kajakowa drużynówka 
w Planecie Zalesie
PIASECZNO W najbliższą niedzielę w Zalesiu Górnym przy ul. Wczaso-

wej odbędą się drugie kajakowe zawody amatorów. Tym razem do ry-

walizacji przystąpią czteroosobowe drużyny mieszane

 Zawodnicy wystartują na specjalnie przygotowanych, 200-metrowych 
torach. Rozegranych zostanie aż siedem konkurencji, w tym wyścigi jedy-
nek żeńskich i męskich oraz duetów w różnych konfi guracjach. Rywalizację 
zwieńczy jak zwykle sztafeta. Każdy członek drużyny musi wystartować w 
przynajmniej dwóch konkurencjach.  Początek zawodów o godz. 11.45.

TW

Parowóz wróci do Piaseczna?
Wszystko wskazuje na to, że tak!
PIASECZNO Radni postanowili przeznaczyć 20 tys. zł na przetransportowanie do Piasecz-

na zabytkowego parowozu Px48, który Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei 

Wąskotorowej chce użyczyć od Stacji Muzeum w Warszawie

 - Dzięki współpracy ze Stacją 
Muzeum (dawne Muzeum Kolej-
nictwa – przyp. red.) pojawiła się 
możliwość zawarcia umowy trój-
stronnej między stacją, towarzy-
stwem i gminą na wydzierżawie-
nie parowozu do 2030 roku – mówi 
Michał Duraj, wiceprezes towarzy-
stwa. - Okres użyczenia będziemy 
mogli potem przedłużyć. Za dzier-
żawę parowozu nie będziemy pła-
cić, pokryjemy natomiast koszty 
jego naprawy i eksploatacji.
 W służbie piaseczyńskiej wą-
skotorówki już kiedyś jeździł pa-
rowóz Px48, który stał się sym-
bolem miasta. Niestety, w 2012 
roku lokomotywa została z Pia-
seczna zabrana i sprzedana, bo 
jak się okazało, była własnością 
nieżyjącego już, dawnego preze-
sa towarzystwa Jerzego Chmie-
lewskiego. Teraz pojawiła się 
szansa, aby identyczna maszy-
na wróciła na szlak między Pia-
secznem, a Tarczynem. - Pa-
rowóz znajduje się w Rewalu i 
jest w naprawdę dobrym stanie 
– mówi Michał Duraj. Chcemy, 
żeby jeszcze w tym roku trafił do 
Piaseczna. Jak wszystko dobrze 
pójdzie, na szlaku mógłby poja-
wić się w przyszłym roku.

Tomasz Wojciuk

GÓRA KALWARIA

Jacek G. stanie przed sądem
 Śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi G., radne-
mu miejskiemu – poinformował nas Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Długoletni samorządowiec jest oskar-
żony o to, że 29 kwietnia tego roku na czerskim rynku  prowadził samo-
chód w stanie nietrzeźwości (miał około 2 promile alkoholu w organizmie). 
O sprawie zrobiło się głośno, ponieważ zgodnie z zeznaniem świadka, nie-
trzeźwy Jacek G. uderzył samochodem w bramę posesji. – Auto na pewno 
prowadził radny – nie ma wątpliwości jej mieszkanka.
 Rajca nie chce komentować sprawy. – Czekam na to, co będzie w sądzie 
– uciął rozmowę z naszym dziennikarzem.

PC 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Nie żyje Pszczelarz Roku 2016
 W środę niespodziewanie zmarł Zbigniew Durajczyk, sołtys Cieciszewa i  
pszczelarz. Dwa lata temu zdobył tytuł Pszczelarza Roku. Podczas lokalnych 
imprez i prelekcji pan Zbigniew bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą na 
temat prowadzonej pasieki i produkcji miodu, z której w ciągu kilku lat uczy-
nił nie tylko swoją pasje, ale i źródło utrzymania. Do tego stopnia, że rzucił 
pracę informatyka w warszawskiej korporacji. 

PC 
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Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

Szukają przyszłych siatkarzy i koszykarzy
 Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci z klas 4-6 do istniejącej już 
Akademii Siatkówki, która rozpocznie sezon 2018/2019 pierwszym trenin-
giem już 3 września w hali przy ul. por. Białka (szczegóły i zapisy: 695 150 
784). Trenerami są byli reprezentanci Polski. OSIR ogłosił również nabór do 
sekcji koszykówki. Treningi rozpoczną się w momencie zapisania się mini-
mum 12 chętnych dziewczyn bądź chłopców z klas 2-3 szkół podstawowych 
(więcej informacji: 535 967 907).

PC 

Poprzedni parowóz opuścił Piaseczno w grudniu 2012 roku
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Ważne są dni, 
których jeszcze nie znamy

 Poznali się 50 lat temu w ich ro-
dzinnej wsi - Gliniany koło Sandomie-
rza. Nie zdawali sobie wówczas  spra-
wy, że jest to ich przeznaczenie. Po 
szkołach średnich ich drogi na krótki 
czas rozeszły się, jednak los ponownie 
ich połączył.
 Zaręczyli się 22 lata temu, 
a 25 sierpnia br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie 
wzięli ślub. Ich córka Aleksandra za-
śpiewała „Ave Maryja” przy akompa-
niamencie młodego artysty, na trąb-
ce. Całą uroczystość zaślubin rozpo-
czął chór „LIRA” do którego dyrygent, 
Romuald Stępniewski zaprosił Młodą 
Parę oznajmiając: „najpierw praca po-
tem przyjemność”.
 Ceremonię zaślubin po mistrzow-
sku poprowadziła  Pani Grażyna 
Giereło zastępca kierownika USC w 
Piasecznie.
 Parę Młodą zaszczycił swoją obec-
nością ich przyjaciel z Kielc, arty-
sta Grzegorz Stec, który zagrał i za-
śpiewał Marsza Mendelsona. W imie-
niu Ośrodka Kultury życzenia zło-
żył Paweł Górski, który zadedyko-
wał im utwór Grechuty, że „ważne są 
tyko te dni, których jeszcze nie znamy”. 
Na sali nie zabrakło rodziny, przyja-
ciół, kolegów, koleżanek oraz znanych 
polityków. Świadkami uroczystości 
była synowa-Justyna Glica oraz brat-
Paweł Czarnecki.
 Członkowie chóru z biało-czerwo-
nych kwiatów utworzyli szpaler, aby 
wyprowadzić Parę Młodą przed budy-
nek, gdzie czekali goście weselni.
 Ich związek, jest przesłaniem dla 
młodych małżeństw, że wspólne życie 
to nie przygoda, którą można z byle 
powodu przerwać, ale trwanie, kom-
promis, wybaczanie, wzajemny szacu-

nek, tolerancja, umiejętność wybacza-
nia, rezygnacja z własnej wygody na 
rzecz drugiej osoby.
 Nowożeńcy - Krystyna Otręba 
i Tadeusz Kurasiewicz bardzo gorą-
co dziękują rodzinie, przyjaciołom, ko-

leżankom i kolegom oraz  wszystkim 
znajomym, którzy zaszczycili ich w tym 
ważnym dla nich dniu. Dziękują także  
Pani  Grażynie Giereło oraz władzom 
miasta za dobrą współpracę przy orga-
nizacji uroczystości.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Żal sosen wycinanych w uzdrowisku
 – Trwa rzeź drzew w uzdrowisku – zaalarmował nas pan Jan, bywalec 
Konstancina. „Po miejskim zgiełku i kurzu wspaniale odpoczywa się w 
ciszy wśród drzew. Niestety, drzew jest coraz mniej. Rozumiem, że nie-
które stare, spróchniałe pnie mogą zagrażać i trzeba je wyciąć, ale usu-
wanie młodych i zdrowych, to barbarzyństwo. Właśnie trwa wycinka so-
sen na działce przy ul. Szpitalnej. Sosny do pewnego czasu były oka-
zami zdrowia, niestety zaledwie w ciągu kilku tygodni igły kilkudzie-
sięciu drzew zaczęły brązowieć i teraz trwa ich wycinka. Nie wiadomo 
co było przyczyną – jeśli to jakaś zaraza, to należy się obawiać o zdro-
wie innych drzew. Może warto, żeby ktoś pobrał próbki i zbadał” – napi-
sał do nas czytelnik. Okolice Szpitalnej są pod nadzorem Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków  i tylko za jego zgodą wolno wycinać tam 
drzewa. – Właściciel posesji przy ul. Szpitalnej 14/16 złożył zgłoszenie 
zamiaru usunięcia czterech drzew. Z przeprowadzonych przez nas oglę-
dzin został sporządzony protokół. W drodze administracyjnej nie wnie-
śliśmy sprzeciwu w sprawie usunięcia, więc po 14 dniach od oględzin 
wnioskodawca mógł usunąć wskazane drzewa – poinformowała nas 
Agnieszka Żukowska, rzecznik prasowy konserwatora zabytków. Gmina 
w żaden sposób nie była zaangażowana w tę procedurę.

PC 

R E K L A M A



6 nr 31 (731)/2018/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Coraz bliżej rozbudowy
szkoły w Gołkowie
PIASECZNO Otwarto przetarg na powiększenie siedziby Szkoły Podstawowej 

nr 3. Kwota zaproponowana przez wykonawcę była jednak o prawie 3 mln zł 

wyższa od zarezerwowanej na ten cel w budżecie gminy

 O konieczności rozbudowy gołkowskiej szkoły mówi się od dawna. W te-
gorocznym budżecie gmina zarezerwowała na ten cel około 4 mln zł. – W 
czerwcu odbył się pierwszy przetarg, do którego przystąpiła tylko jedna fi r-
ma, życząc sobie za wykonanie zadania ponad 12 mln zł – mówi radny Michał 
Rosa. – Przetarg został unieważniony.
 Ogłoszono nowe postępowanie, na które wpłynęło kilka ofert. Dwie z nich 
oscylują wokół 7 mln zł. Brakujące środki – około 2,9 mln zł – zostały dołożo-
ne podczas środowej sesji rady miejskiej. – Dzięki temu będzie można dokoń-
czyć procedurę przetargową i podpisać umowę z wykonawcą – mówi Michał 
Rosa. – Wykonawca powinien wkroczyć na plac budowy jeszcze jesienią.
 Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się w przyszłym roku, ale przez 
opóźnienia wynikające z ciągnącej się procedury przetargowej, może po-
trwać nieco dłużej. W szkole ma zostać powiększona m.in. stołówka (do 150 
miejsc) oraz kuchnia. Powstanie też nowa sala, w której będą organizowane 
zajęcia rozwijające motorykę dzieci.

TW

Wielkie gotowanie gulaszu 
i konkurs na SuperGospodynię
KONSTANCIN-JEZIORNA Bogactwo tradycji, a także wiele atrakcji, zabaw i nagród – w trakcie 

niedzielnego święta plonów w Bielawie nie sposób będzie się nudzić

 Pierwsze konstancińskie dożynki 
odbyły się 40 lat temu właśnie w Bie-
lawie. To z tego względu tegoroczne 
święto plonów będzie miało wyjąt-
kową oprawę i niezwykle uroczysty 
nastrój, o które zadbają organizato-
rzy – samorząd gminy oraz sołectwo 
Bielawa. W trakcie wydarzenia zosta-
nie zaprezentowana wystawa zdjęć z 
dożynek, które odbywały się w gmi-
nie przez cztery dekady. Obecne będą 
również organizatorki pierwszego 
gminnego święta plonów.
 Tradycyjnie ważną rolę podczas 
zwyczajowego fetowania zakończe-
nia zbiorów, będą pełnić starosto-
wie. W tym roku ta zaszczytna funk-
cja przypadła małżeństwu Bogumi-
le i Mariuszowi Molakom, którzy 
prowadzą 17-hektarowe gospodar-
stwo warzywne. To oni 2 września 
przekażą symboliczny bochen chle-
ba na ręce gospodarza gminy - bur-
mistrza Kazimierza Jańczuka. 

 Jednak dożynki o godz. 12.45 
tradycyjnie zainauguruje koloro-
wy korowód i prezentacja wieńców, 
które w gminie Konstancin-Jezior-
na zazwyczaj są wyjątkowo licz-
ne i okazałe. O godz. 13 rozpocznie 
się msza św. polowa, po której ru-
szy wspólne biesiadowanie. Na sce-

nie, która stanie na boisku przy ul. 
Wspólnej, przybyli zobaczą najpierw 
lokalne zespoły: Łurzycanki, Jarzębi-
nę Czerwoną, Barbarę Wiewiórę i Po-
wsinian, Majtki Pana Kapitana oraz 
Cantabile. Swoje umiejętności za-
prezentują też trenujące karate za-
wodnicy IPPON Konstancin i tan-
cerze z Egurrola Dance Studio. Ci 
drudzy nie tylko dadzą pokaz mi-
strzowskiego tańca, ale również za-
proszą do jego nauki. Muzyczny-
mi gwiazdami imprezy będą nato-
miast zespoły disco polo: Top Girls 
i Exelent. Imprezę zakończy o godz. 
20 dyskoteka pod gwiazdami, którą 
poprowadzi DJ Piotr. 
 Nie mniej będzie działo się poza 
sceną. Wśród zaplanowanych atrak-
cji są m.in.: wspólne pichcenie na 
wielkiej patelni o rozmiarach 2,7 na 
1,5 metra. – Będziemy gotowali 1000 
porcji gulaszu wieprzowego z kaszą, 
który następnie wszyscy będą mo-
gli bezpłatnie skosztować. W ocze-
kiwaniu na danie kucharze przepro-
wadzą konkursy kulinarne – zapo-
wiada Joanna Muszyńska-Dziur-

ny – kierownik Wydziału Promocji i 
Współpracy Zagranicznej w konstan-
cińskim ratuszu. Będą także bezpłat-
ne badania profilaktyczne, warszta-
ty artystyczne, park zabaw dla dzieci 
oraz miasteczko ekologiczne. Nie za-
braknie też konkursów z nagrodami. 
Ciekawie zapowiada się również wal-
ka sołectw o tytuł „SuperGospodyń”.  
– Konkurencje będą niespodzianką. 
Zdradzę jedynie, że jedną z nich bę-
dzie ubijanie piany z białek na czas – 
uchyla rąbka tajemnicy Joanna Mu-
szyńska-Dziurny. 
 Nagrody trafią również do „Rol-
ników roku” oraz zwycięzców kon-
kursu na najładniejszy wieniec do-
żynkowy. Goście święta plonów 
mogą spodziewać się także wielu 
stoisk handlowych i specjałów ser-
wowanych na stoiskach gastrono-
micznych. Dożynki poprowadzi 
Aleksandra Kostka, telewizyjna po-
godynka. 
 Patronami medialnymi święta 
plonów są Kurier Południowy i Pia-
secznonews.pl.
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W niedzielę nie zabraknie konkursów. 

W ubiegłym roku m.in. zbierano „plony” na czas

Gaz hamuje przedszkole
GÓRA KALWARIA Choć otoczenie nowo powstałego przedszkola jeszcze na to nie wska-

zuje, włodarze gminy zapewniają, że otwarcie placówki nastąpi około 1 października

 Wykonawca realizowanego od 
czerwca ubiegłego roku obiektu kil-
ka dni temu zwrócił się do gminy 
o zgodę na dokończenie inwesty-
cji o miesiąc później, czyli 30 wrze-
śnia. Włodarze do tej prośby pode-
szli z wyrozumiałością. – General-
nie opóźnienie związane jest z tym, 
że do budynku nie doprowadzono 
jeszcze gazu – mówi wiceburmistrz 
Jan Wysokiński. – Wojewoda późno 
wydał pozwolenie na przyłącze, stąd 
opóźnienie było niezależne od głów-
nego wykonawcy – dodaje.
 Urzędnicy przekonują, że wnę-
trze – przede wszystkim sale dydak-
tyczne – są już ukończone. Z tego 
względu zastępca burmistrza mógł 
w ubiegłym tygodniu podpisać umo-
wę z firmą, która do 10  września 
dostarczy i zamontuje wyposażenie 
placówki.
 Przed otwarciem przedszko-
la gmina stara się także ucywilizo-
wać dojazd do niego. Gruntowa ul. 
Kościelna w suche dni pyli, w mo-
kre jest błotnista. Kilka dni temu 
w magistracie otwarto ofertę jedy-

nego wykonawcy zainteresowanego 
utwardzeniem odcinka arterii. Choć 
na to zadanie gmina zarezerwowa-
ła w budżecie około 530 tys. zł, fir-
ma liczy na zapłatę o prawie 140 tys. 
zł wyższą. – To nie jest duża różnica 
– przyznaje Jan Wysokiński. – Osta-
teczną decyzję, czy dołożymy pienię-
dzy do tego zadania podejmie bur-
mistrz – dodaje. 
 Budowa przedszkola w Banio-

sze, które zastąpi siedzibę placów-
ki mieszczącą się w ciasnym zabyt-
kowym dworku w Wilczynku, była 
przygotowywana przez kilka lat. 
Gdy samorząd zdecydował się na tę 
inwestycję, długo nie było chętnego 
na jej realizację. Do nowego obiektu,  
którego projekt i budowa kosztowały 
prawie 2,5 mln zł, będzie uczęszcza-
ło 75 dzieci. 
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 W ciągu miesiąca przedszkole przy Kościelnej ma być gotowe 

na przyjęcie dzieci

Top Girsl – muzyczne 

gwiazdy święta plonów

LESZNOWOLA

Nowy oddział przedszkolny w Lesznowoli
 Od 3 września dzieci, które w ubiegłym roku szkolnym uczęszczały do 
gminnego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lesznowo-
li przy ul. Szkolnej 6, będą kontynuowały edukację przedszkolną w nowym 
obiekcie znajdującym się  w Lesznowoli przy ul. Czesława Miłosza 5, vis a vis 
budynku „zerówek” przy ul. Szkolnej 16. Do przedszkola w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Lesznowoli od września będzie łącznie uczęszczało 225 
dzieci, o 20 przedszkolaków więcej niż w ubiegłym roku. Szkoła zaś przyjmie 
990 uczniów.

TW 
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Największy w europie 
LIVING LAB w Zamieniu

Od września Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli

wzbogaci się o nowy budynek

 82,5 mln zł z UE zostanie przeznaczone na 
rozwój zaplecza badawczego Politechniki War-
szawskiej i powstanie największego akcelatora 
rozwoju regionu mazowsze w formule LIVING 
LAB.  Przedsięwzięcie integruje współpracę 
trzech kluczowych sektorów: naukowego, bizne-
sowego i samorządowego.
 20 sierpnia 2018r. umowę w tej sprawie 
podpisali Adam Struzik - marszałek i prof. dr 
hab. inż. Jan Szmidt - rektor Politechniki War-
szawskiej. Projekt zostanie zrealizowany przez 
konsorcjum naukowe, którego liderem jest Po-
litechnika Warszawska oraz firmy Pro-Deve-
lopment oraz W&B MOLD-WB.
 Kampus Nowych Technologii będzie wy-
jątkowy ze względu na skalę przedsięwzięcia 
i wynikającą z niej możliwości zintegrowania 
w jednym „żywym laboratorium” komplekso-
wych rozwiązań dedykowanych życiu miesz-
kańca i pracownika nowoczesnego miasta-
smart living. Warszawski Kampus  zaoferu-

je m.in. całkowicie odczujnikowane i nasyco-
ne wysokim technologiami budynki z miesz-
kaniami, biurami, salami co-workingowy-
mi, strefami spotkań nieformalnych, prze-
strzenią publiczną (edukacja, służba zdro-
wia, kultura) i wszystkim tym, co wiąże się 
z codziennym życiem, pracą i odpoczynkiem. 
Wszystko zlokalizowane będzie na terenie 
Politechniki Warszawskiej oraz w Zamieniu 
w podwarszawskiej Gminie Lesznowola. 
 Gmina Lesznowola to w regionie Ma-
zowsza lider zrównoważonego rozwoju. Lo-
kalizując na swoim terenie Kampus Nowych 
Technologii otwiera kolejny rozdział w po-
lityce rozwoju własnego i regionu, budując 
przestrzeń trwałej współpracy z Politechni-
ką Warszawską - najlepszą technologiczną 
uczelnią w Polsce oraz z innowacyjnymi fir-
mami w celu zbudowania wzorcowego zrów-
noważonego przedmieścia.

UG Lesznowola

Wizualizacja Kampusu Nowych Technologii 

Nowy budynek przedszkola przy ul. Czesława Miłosza w Lesznowoli

 Lesznowolski Samorząd Gminy odpo-
wiedział na potrzeby najmłodszych Miesz-
kańców Gminy Lesznowola i ich Rodzi-
ców uruchamiając od 3 września br. nowy 
obiekt przedszkolny wchodzący w skład Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowo-
li.  Wszystkie dzieci, które w ubiegłym roku 
szkolnym uczęszczały do Gminnego Przed-
szkola w Lesznowola, będą kontynuowa-
ły edukację przedszkolną w nowym budyn-
ku zlokalizowanym przy ul. Czesława Mi-
łosza 5, vis a vis budynku oddziałów przed-
szkolnych  ,,0 ”. Samorząd Gminy Lesznowo-
la zadbał, aby do Gminnych Przedszkoli mo-
gła być przyjęta jak największa liczba dzieci.  

 W nowo powstałym przedszkolu dzieci 
będą miały do dyspozycji jasne, przestron-
ne, klimatyzowane sale dydaktyczne, zaple-
cze sanitarne, plac zabaw i ogród. W bu-
dynku przewidziano również pomieszcze-
nie dla specjalistów pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej. Dla bezpieczeństwa te-
ren placówki został ogrodzony, zainstalo-
wano również domofon.  
 Inwestycja w dzieci i ich rozwój jest dla 
Samorządu Gminy Lesznowola najważniej-
sza. Jesteśmy przekonani że otwarcie nowe-
go obiektu przedszkolnego przyczyni się do 
zwiększenia  komfortu nauki i zabawy dzieci. 

UG Lesznowola

Podsumowanie Akcji 
Lato w Gminie Lesznowola

 Wszystko co dobre szybko 
się kończy. Trudno uwierzyć, 
że wakacje powoli się koń-
czą a wraz z nimi także Akcja 
Lato w Gminie Lesznowola. 
 O tym, że wakacje można 
ciekawie i bezpiecznie spę-
dzić nie wyjeżdżając z domu, 
przekonały się dzieci z Gmi-
ny Lesznowola. Przez pra-
wie dwa miesiące dzieci, któ-
re część wakacji spędzały 
w domu, mogły skorzystać 
z oferty przygotowanej przez 
lesznowolski samorząd. 
W pierwszym miesiącu wa-
kacji na letni wypoczynek za-
praszały gminne szkoły. 
 W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Leszno-
woli każdego dnia zorgani-
zowano wycieczkę. Półko-
loniści wybrali się m.in. do 
kina, zoo, na kręgle, basen a 
także ciekawych miejsc stoli-
cy. Poza zajęciami na miej-
scu dzieci same decydowały 
czy chcą uczestniczyć w zaję-
ciach sportowych, plastycz-
nych a może tanecznych.
 Szkoła w Nowej Iwicznej  
wolny czas wypełniła bar-
dzo ciekawymi i kreatywny-
mi zajęciami plastycznymi 
o zróżnicowanej tematyce. 
Ale nie tylko. Poza zajęcia-
mi plastycznymi zorganizo-
wano wiele zajęć sportowych 
oraz wyjazdy do kina i na ba-
sen. Uczniowie, którzy zde-
cydowali się na pobyt w SP 
w Mrokowie pojechali m.in. 
do: zoo, kina, Centrum Na-
uki Kopernik, oraz na prze-
jażdżkę kolejką wąskotoro-
wą do Tarczyna. Na miej-
scu natomiast uczestni-
czyli w ciekawych warszta-
tach z rysunku 3D. Na Akcję 
Lato do Mrokowa organiza-
tor zaprosi również uczniów 
z Łaz. W związku z obcho-
dami 100- lecia Niepodległo-
ści Polski, szkoła w Mysia-
dle postanowiła zaintereso-
wać półkolonistów dziejami 
Polski i Polaków oraz przy-
bliżyć, polskie symbole na-
rodowe. Dzieci uczestniczy-

ły w patriotycznych grach te-
renowych, tworzyły żywą fla-
gę i utrwalały ją na fotografii, 
wspólnie tańczyły poloneza. 
Poza zajęciami w szkole wy-
jeżdżały na wycieczki do: kina, 
sejmu, muzeum Wojska Pol-
skiego, muzeum Geologiczne-
go oraz Centrum Pieniądza. 
 Wraz z ostatnimi dnia-
mi lipca zakończyła się Akcja 
Lato w lesznowolskich szko-
łach, a rozpoczęła przygoda z 
Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry, który co roku oferuje wy-
jątkowe warsztaty artystyczne 
i kulturalną rozrywkę dla naj-
młodszych.
 Przez trzy tygodnie sierp-
nia filie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Lesznowoli 
– w Nowej Iwicznej oraz 
w Mysiadle obfitowały w wy-
jątkowe zajęcia plastyczne, na 
których dzieci uczyły się pod-
staw rysunku, tworzyły wła-
sną biżuterię, malowły torby 
totebag, czy ręcznie rzeźbiły 
drewniane zwierzęta. Dużym 
powodzeniem cieszyła się ce-
ramika, na której uczestni-
cy robili własne cuda z gli-
ny. Jednak największe emocje 
wzbudziły zajęcia filmowe, 
na których wszystkie dzieci 

chciały grać główne role!
 Wyjątkowi goście pół-
kolonii zapewnili mnóstwo 
atrakcji! Nad bezpieczeń-
stwem czuwał Urząd Mar-
szałkowski, który zorganizo-
wał warsztaty na temat bez-
pieczeństwa na drodze. Dzie-
ci spróbowały także swoich 
sił w zajęciach samoobrony. 
Nie zabrakło również śpiewu, 
gier, spacerów oraz wyjazdów 
na ciekawe wycieczki. Dzię-
ki urozmaiconej ofercie i do-
brze zaplanowanym zabawom, 
każdy uczestnik półkolonii zor-
ganizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Lesznowoli 
znalazł coś dla siebie. 
 Miłośnicy ruchu i zdrowe-
go trybu życia mogli skorzy-
stać z zajęć sportowych orga-
nizowanych przez Centrum 
Sportu w Gminie Lesznowo-
la. Oferta była bardzo zróżni-
cowana, można było doszko-
lić się w jeździe na deskorolce i 
rolkach oraz skorzystać z zajęć 
tzw. treningu funkcjonalnego.  
 Mamy nadzieję, że czas 
spędzony wspólnie na lesz-
nowolskich półkoloniach po-
zostawi u dzieci same miłe 
wspomnienia. 

UG Lesznowola

Malowanie toreb na lesznowolskich półkoloniach 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Gmina Lesznowola dołączyła 
do gmin z ratingiem

 17 sierpnia br. Agencja ratingowa INC 
Rating przyznała Gminie Lesznowola dłu-
goterminowy rating krajowy na poziomie „A” 
z perspektywą stabilną, co oznacza niski po-
ziom ryzyka kredytowego. 
 Rating jest oceną wiarygodności finanso-
wej instytucji rządowych, firm i jednostek sa-
morządu terytorialnego, emitujących dłuż-
ne papiery wartościowe bądź pojedynczej emi-
sji tych instrumentów dłużnych. Przy oce-
nie brana jest pod uwagę rzetelność emitenta 
w wywiązywaniu się z zobowiązań a także pro-
gnozy jego sytuacji finansowej w przyszłości 
oraz analizy wszystkich typów ryzyka związane-
go z zakupem tych instrumentów finansowych.
 Rating odzwierciedla wyniki operacyj-
ne gminy Lesznowola, jej wysoką zdolność 
do finansowania inwestycji ze środków wła-
snych, dobrą sytuację płynnościową budże-
tu oraz niski w stosunku do środków opera-
cyjnych poziom obsługi zadłużenia. Polity-

ka zadłużenia jest realizowana w sposób bez-
pieczny i gwarantujący jego terminową spła-
tę w następnych okresach. Planowane przez 
jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco 
wpłynąć na jej zdolność do regulowania dłu-
goterminowych zobowiązań.

Dorota Czajkowska

Główny Specjalista 

Referatu Realizacji Budżetu



Gmina
Piaseczno BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Wybierz logo dla Piaseczna
Mieszkańcy mają okazję sami zdecydować, jakim logo bę-
dzie się posługiwać gmina Piaseczno. Głosowanie interneto-
we i stacjonarne trwa od 27 sierpnia do 21 września.

 Konkurs na opracowanie projektu 
graficznego logo gminy Piaseczno zo-
stał ogłoszony 12 czerwca, a prace moż-
na było składać do 20 lipca do godz. 
16.00. Do konkursu zakwalifikowało 
się aż 347 projektów z całej Polski. – To 
prawdopodobnie efekt naszych działań 
promocyjnych na forach internetowych 
i fanpage’ach skupiających środowisko 
grafików – mówi Łukasz Wyleziński, 
kierownik Biura Promocji i Informacji.
 W pierwszym etapie, spośród setek 
propozycji, wyboru trzech, które zo-
staną poddane pod głosowanie miesz-
kańców, dokonała powołana przez 
burmistrza siedmioosobowa komi-
sja, w skład której weszli przedstawi-
ciele Urzędu Miasta, Centrum Kultu-
ry, Biblioteki Publicznej oraz ciał do-
radczych: Młodzieżowej Rady Gminy 
i Rady Seniorów.

Herb punktem odniesienia

 – Nie było to łatwe zadanie, gdyż 
liczba prac przerosła nasze oczekiwa-
nia, jednak ponad 80 proc. z nich nawią-
zywało wprost do herbu gminy. Osta-
tecznie komisja również przychyliła się 
do trzech propozycji będących różnym 
podejściem do uproszczonej wersji her-
bu, gdyż prace nieodnoszące się do her-

bu były, naszym zdaniem, niestety za 
mało przekonujące – komentuje Kata-
rzyna Krzyszkowska-Sut, przewodni-
cząca komisji konkursowej. – Odnosze-
nie się w logotypie bezpośrednio do her-
bu jest bardzo aktualnym trendem i na 
takie podejście decyduje się obecnie wie-
le miast.
 Piaseczno wzorem większych miast 
chce opracować spójny system iden-
tyfikacji wizualnej, którego głównym 
punktem odniesienia będzie nowe 
logo, w wielu sytuacjach zastępujące 
używany dziś powszechnie herb gmi-
ny. – Przez ostatnie lata zarówno ewa-
luował charakter usług, jakie świadczy 
samorząd, jak i zmieniło się postrze-
ganie gminy, która w realiach wolno-
rynkowych powinna mieć swoją markę, 
rozpoznawalność i charakter, podob-
nie jak podmioty prywatne – mówi Łu-
kasz Wyleziński, kierownik Biura Pro-
mocji i Informacji.
 Nie oznacza to bynajmniej, że sa-
morząd chce zrezygnować z używania 
historycznego herbu. – Herb, jako znak 
urzędowy, jest stałym elementem naszej 
tożsamości, powinien być jednak chro-
niony i wykorzystywany w szczególnych 
sytuacjach. Natomiast do celów stricte 
promocyjnych stosowane powinno być 

logo, które będzie miało bardziej uni-
wersalny charakter – wyjaśnia burmistrz 
Zdzisław Lis.

Nowe logo na nowe czasy

 Zgodnie z przepisami herb miasta 
jest własnością całej wspólnoty, a każda 
jego modyfikacja podlega opinii komisji 
heraldycznej przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych. W przypadku Piaseczna 
jest to herb Junosza, przedstawiający na 
obrysie złotej tarczy baranka na czerwo-
nym tle i zielonych pagórkach.
 I choć herb doskonale prezentu-
je się na pieczęciach, medalach czy 
oficjalnych dokumentach, to proble-
matyczna staje się jego ekspozycja na 
innych materiałach promocyjnych. 
Zarówno ze względów technicznych – 
gdyż grafika wektorowa, wykorzysty-
wana na nowych nośnikach w środo-
wisku multimedialnym, wymaga bar-
dziej oszczędnych form, aby była czy-
telna i wyraźna – jak również odnośnie 

do samej zasady umieszczania herbu 
przy każdej nadarzającej się okazji, bez 
względu na charakter wydarzenia czy 
miejsce ekspozycji.

Głosowanie mieszkańców

 Po przedstawieniu trzech prac wy-
branych przez komisję, to mieszkańcy 
będą mogli wskazać tę, która ich zda-
niem najlepiej się prezentuje i pasu-
je do charakteru naszej gminy. Głoso-
wanie rusza 27 sierpnia i potrwa do 21 
września. Zagłosować może każda oso-
ba pełnoletnia, która jest zameldowana 
w gminie Piaseczno, bądź zamieszku-
jąca na jej terenie i rozliczająca PIT na 
rzecz gminy Piaseczno.
 Zachęcamy do głosowania przez In-
ternet na www.piaseczno.eu/glosowa-
nie-na-logo. To najprostszy sposób, wy-
starczy wybrać swój typ, wpisać swoje 
dane osobowe w formularzu oraz obo-
wiązkowo numer Karty Mieszkańca – to 
pozwoli zweryfikować w bazie danych 

uprawnienia do głosowania.
 Osoby, które nie mają karty, zachę-
camy do jej wyrobienia lub głosowania 
poprzez formularz papierowy – osobiście 
w Referacie ds. Obsługi Karty Mieszkań-
ca przy ul. Puławskiej 5 (pon. w godz. 
8.00–18.00, wt.–pt. w godz. 8.00–16.00). 
Należy mieć przy sobie ważny dokument 
tożsamości.

Projekty finałowe

 Pod głosowanie mieszkańców pod-
dane zostały prace, które otrzymały naj-
wyższą punktację komisji konkursowej.
 Ze zwycięzcą konkursu zostanie 
podpisana umowa na stworzenie peł-
nej identyfikacji wizualnej wraz z księ-
gą znaku. Na etapie głosowania prace są 
zanonimizowane. Laureata i zwycięską 
pracę poznamy 28 września br.

Więcej na stronie: 
www.piaseczno.eu

 Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy  o powierzch-
ni 60,13 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
usługowo-handlowej.
 Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 
1 m2 powierzchni netto wynosi  50,00 zł. + VAT 23%.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 
w wysokości  6 013,00 zł. (słownie: sześć tysięcy trzynaście 
złotych  00/100). 
 Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do kasy 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub 
przelewem na konto:  94 2490 0005 0000 4600 8896 1023 

do dnia  04.10.2018 r. z dopiskiem:  „PRZETARG NA WYNA-

JEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BU-

DYNKU PRZY UL. PUŁAWSKIJ 16  W   PIASECZNIE”. 

 Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega 
zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.
 Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata 
wadium.
 Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być 
równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty za-
wierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niż-
szej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty. 
Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobo-
wiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosz-
tów eksploatacyjnych (energia elektryczna, gaz, zużycie 
wody i odprowadzenie ścieków, itp.). Na najemcy ciąży rów-
nież obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
Najemca przed rozpoczęciem działalności w lokalu własnym 
staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie zaświadczenia, 
zezwolenia lub koncesje niezbędne do prowadzenia swojej 
działalności, dokona zgłoszeń wymaganych prawem i uzyska 
niezbędne opinie.
 Umowa najmu będzie obowiązywała od 15 października 
2018 r. 
Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania 
umowy może ulec zmianie.
 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetar-
gowa będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaofe-
rowaną cenę.
 Komisja przetargowa nie zakwalifi kuje ofert do części nie-
jawnej przetargu, jeżeli:
- nie odpowiadają warunkom przetargu,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
- nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu 
powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,
- do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Oferta powinna zawierać:

• imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub fi rmę 

oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny 
podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypad-
ku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przy-
padku osób rozpoczynających działalność gospodarczą ko-
pię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępo-
wania przetargowego, wzorem umowy najmu oraz stanem 
technicznym lokalu,
• kopię dokumentów: NIP, REGON  
• oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² po-
wierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyra-
żoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i 
słowny oferowanej stawki,  
• proponowany rodzaj działalności - krótki opis,
• aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 
306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,
• aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach skła-
dek ZUS,
• dowód wpłaty wadium.
• czytelny podpis oferenta na każdym składanym doku-
mencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego pod-
pisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty 
spowoduje odrzucenie oferty.
 Oferty podpisane należy składać w zamkniętej koper-
cie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu 
zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie 
przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia  04.10.2018 r. do godz. 
10.30  z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USY-

TUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PUŁAWSKIJ 16 

W   PIASECZNIE ”.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  04.10.2018 r. o godz. 11.00 
w pokoju  nr 62, II piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu 
– w tym celu lokal będzie udostępniony w dniu 05.09.2018 r. 
od godz. 14.00  do godz. 16.00. 
 Dokumenty do przetargu należy pobrać  w budynku przy 
ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
 Szczegółowe informacje można uzyskać w budyn-

ku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie, parter, pokój nr 5 lub 

pod nr tel. 22/726 84 69.

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub 
w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert i bez podania przyczyn.
 O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w for-
mie pisemnej.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennegodla części wsi Żabieniec

   Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1073 ze zm.),  
art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. 
U. z 2017 poz. 1405 ze zm.)  oraz Uchwały  nr 1010/XXXV/2013 Rady Miejskiej 
w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Żabieniec dla obszaru ograniczonego:
• od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą drogi 3KDD;
• od północy północną granicą działek o nr ew. 240/1 i 240/2 ;
• od wschodu zachodnia linią rozgraniczającą drogi 5KDD, ustaloną 
w planie zatwierdzonym uchwałą nr 1310/XLIV/2010 R.M. w Piasecznie 
z dnia 24.02.2010 r. ;
• od południa, południową granicą działek o nr ew. działek 250/1 250/2, 
250/3 i 250/4.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec w dniach  od 

10 września   2018 r.  do 10 października   2018 r.  w pokoju  Nr 31  Wydzia-
łu Urbanistyki i Architektury  na  I piętrze, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. 
Kościuszki  5  w  Piasecznie , w godz. od 9.00 do 15.00 .
  
Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie  planu rozwiązaniami  odbę-
dzie   się  w dniu 18 września  2018 r. od godz. 11.00 do 12.30 w  Urzędzie  Miasta  
i  Gminy  Piaseczno,  w sali konferencyjnej. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowe-
go,  może składać  uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill: 
urzad@piaseczno.eu 

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, któ-
ry jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu,  oznaczenia  nierucho-
mości,  której  dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 31 paź-

dziernika  2018 r. 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, 

usytuowanego w budynku  przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie.
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

Remontujemy powierzchnię 
z kostki brukowej
Po latach użytkowania brukowane powierzchnie mogą pobrudzić się, porysować, 

popękać, pozapadać się lub zarosnąć chwastami. Podpowiadamy w jaki sposób 

przeprowadzić ich renowację tak, aby zawsze cieszyły oko ładnym wyglądem

 Wymiana pobrudzonej lub 
uszkodzonej kostki brukowej jest 
ostatecznością. Na szczęście jest 
wiele sposobów, aby temu zapo-
biec. Podstawowym zabiegiem 
pielęgnacyjnym, który pozwala 
nadać brukowi świeży wygląd, jest 
okresowe spłukiwanie go myjką 
ciśnieniową. Od tego również po-
winniśmy zacząć, gdy planujemy 
wywabić z kostki plamy z oleju sil-
nikowego, tłuszczu, czy inne trudne 
do usunięcia zabrudzenia. Tłuszcz 
i substancje smoliste powinno się 
usuwać specjalnymi, przeznaczo-
nymi do tego preparatami, które 
można nabyć np. w markecie bu-
dowlanym. Środki takie często do-
stępne są w postaci gęstych pianek, 
które po zaschnięciu zmiata się lub 
spłukuje. Gdy plamy są świeże, może-
my spróbować posypać je piaskiem, 
który wchłonie olej lub zmyć gorącą 
wodą z dodatkiem detergentu. 

Pozbywamy się nalotu i wykwitów

 Kostkę brukową często szpecą 
po kilku latach wapienne wykwity. 
Skąd się one biorą? Otóż znajdujące 
się w cemencie związki wapnia roz-
puszczają się w wodzie, odparowują 
i wytrącają na powierzchni kostki w 
postaci białawego nalotu. Nalot ten z 
czasem się ściera lub zmywa, jednak 

można pozbyć się go szybciej, stosu-
jąc preparaty na bazie kwasu solnego. 
 W spoinach między poszczegól-
nymi elementami kostki rosną też 
często nieestetycznie wyglądające 
chwasty. Można usuwać je mecha-
nicznie za pomocą specjalnych no-
żyków bądź szpachelek, albo użyć 

dedykowanych środków chwasto-
bójczych, które można kupić w skle-
pach ogrodniczych. Chwasty dają 
o sobie znać zwłaszcza wiosną i la-
tem, natomiast jesienią kostkę czę-
sto zaczyna porastać mech. Można 
się go pozbyć również stosując od-
powiednie preparaty. Jeśli jednak 
chcemy rozwiązać problem chwa-
stów i mchu raz na zawsze, może-
my usunąć piaskową zasypkę i za-
stosować na jej miejsce syntetyczną 
zaprawę fugową. Zaprawę taką war-
to stosować jednak na niewielkich 
powierzchniach z lekkim spadkiem, 
ponieważ jest ona nieprzepuszczal-
na dla wody.

Jak naprawić porysowaną 

nawierzchnię?

 Po latach użytkowania po-
wierzchnię z kostki brukowej niekie-
dy pokrywają pęknięcia lub rysy, które 
mogą powstać np. na skutek nieumie-
jętnego odśnieżania. Bywa, że nieza-
impregnowana kostka traci też nieco 
kolor pod wpływem promieniowania 
UV. Aby przywrócić nawierzchni daw-
ny blask, można wypiaskować ją lub 
zeszlifować, przy czym pierwsza me-
toda stosowana jest częściej. 
 Zmieszany z wodą lub powietrzem i 
poddany dużemu ciśnieniu piasek ściera 
z kostki zniszczoną lub brudną warstwę. 
Później taką odświeżoną kostkę dobrze 
jest zaimpregnować co sprawi, że zacho-
wa ona intensywny kolor i będzie mniej 
podatna na zabrudzenia.

Naprawiamy nawierzchnię z kostki

 Często po kilku latach użytko-
wania powierzchnia z kostki w nie-
których miejscach się zapada. Przy-
czyny mogą być różne: kostka może 
być podkopywana przez mrów-
ki lub poddawana zbyt dużym na-
ciskom (na podjazd wjeżdżają zbyt 
ciężkie samochody). Od czego za-
tem zacząć naprawę? Na początku 
warto określić wielkość powierzch-
ni, kwalifikującej się do poprawie-
nia. Do wyjęcia zapadniętych ko-

stek można użyć wąskiego, cienkie-
go dłuta oraz specjalnych haczyków. 
Wszystkie elementy, bez względu na 
to czy mamy do czynienia z kostką 
betonową, czy granitową dobrze jest 
porządnie oczyścić. Następnym kro-
kiem jest sprawdzenie stanu podbu-
dowy. Może się okazać, że miała ona 
niedostateczną grubość lub nie zosta-
ła właściwie zagęszczona, co było przy-
czyną zapadnięcia się kostki. O złym 
stanie podbudowy może świadczyć 
duża powierzchnia zapadliska.
 Gdy zapadło się nam kilka kostek, 
nie ma potrzeby wymieniania całej 
warstwy nośnej. Wystarczy spulchnić 

i uzupełnić piaskową podsypkę, wy-
równać ją, ułożyć kostkę, „dobić” ją 
gumowym młotkiem i zasypać kost-
kę piaskiem. Drobne naprawy z po-
wodzeniem można wykonać samemu. 
Nie potrzeba do tego ani specjalistycz-
nej wiedzy, ani ciężkiego sprzętu. 
 Jeśli kostka zapadła się pod ko-
łami ciężkiego samochodu, aby do-
konać naprawy należy wzmocnić 
najpierw warstwę podbudowy, ro-
biąc na gruncie stabilizację cemen-
towo-piaskową. Dopiero na niej 
układa się kruszywo i podsypkę. 

Tomasz Wojciuk

W spoinach między kostkami często rosną chwasty lub mech, 

których można pozbyć się za pomocą dedykowanych środków 

chwastobójczych

Kostka brukowa, choć jest 

niezwykle trwała i odpor-

na na działanie czynników 

atmosferycznych, wymaga 

okresowych zabiegów 

pielęgnacyjnych
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64. warszawska edycja Targów Mieszkaniowych 
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE

Pierwsza po wakacjach, największa i najważniejsza impreza targowa dedykowana szeroko rozumianemu rynkowi nieruchomości odbędzie się w dniach 8 i 9 września na warszawskim 
Torwarze. Swoje oferty przedstawi ponad 120 wystawców: deweloperów, banków i pośredników kredytowych. Promocje, premiery, wyjątkowe oferty i rabaty oraz… blisko 5 tys. miesz-
kań w Warszawie, z czego prawie połowa z rynku pierwotnego, w tym bogata propozycja mieszkań na wynajem. Ofercie wystawców towarzyszyć będzie szereg wydarzeń programowych 

pomagających w podjęciu właściwej decyzji o zakupie nowego lokum z dziedziny m.in.: prawa, fi nansów czy podatków.
 Na targach oferta mieszkań bę-
dzie pokaźna i różnorodna, obfitują-
ca w nowe inwestycje mieszkaniowe, 
w których można bez ograniczeń wy-
brać optymalnie zaprojektowane i najle-
piej położone mieszkanie i takie, w któ-
rych pozostały ostatnie lokale wystawia-
ne na sprzedaż teraz w okazyjnej cenie. 
Tym razem na targowych gości czekać 
będzie blisko 120 wystawców, a wśród 
nich m.in.: APM Development, Arche, 
Atal, Dom Development, LC Corp, Mak 
Dom, Marvipol, Port Praski, Radius 
Projekt, Robyg, Victoria Dom, Yareal 
Polska czy Yuniversal Podlaski.
 Deweloperzy przedstawią nowe inwe-
stycje, w których dominują mieszkania 2- i 
3-pokojowe, do 55 m2, na które jest naj-
większe zapotrzebowanie. Dużą popular-
nością cieszą się lokale posiadające osob-
ną kuchnię – przy czym wiele z targowych 
mieszkań jest tak zaprojektowanych, że 
można je swobodnie przebudować uzy-
skując kosztem kuchni dodatkowy pokój 
z aneksem. Nie zabraknie w targowej ofer-
cie także mieszkań małych - na wynajem. 
 Na zlecenie Murator EXPO, or-
ganizatora Targów Nowy DOM Nowe 
MIESZKANIE, Instytut Badań Pollster 
przeprowadził badanie postaw mieszkań-
ców Warszawy, Trójmiasta i Poznania 
wobec rynku mieszkaniowego. Głównym 
powodem chęci zakupu mieszkania jest 
kwestia tzw. usamodzielnienia się („to 
będzie pierwsze własne mieszkanie”). W 
standardzie lokalowym najczęściej wy-
mieniane są: kuchnia z oknem i odpo-
wiedni dostęp do światła dziennego, duże 

okna w pokojach, posiadanie balkonu/ta-
rasu, kształt pomieszczeń łatwy do ume-
blowania, posiadanie piwnicy oraz połą-
czenie łazienki z WC.
 Bogatej ofercie rynku pierwotne-
go towarzyszyć będzie Centrum Rynku 
Wtórnego. Blisko 20 agencji nierucho-
mości z Warszawskiego Stowarzyszenia 
Pośredników w Obrocie Nieruchomo-
ściami wystawi na sprzedaż mieszkania, 
domy, działki budowlane, apartamenty i 
rezydencje, lokale usługowe oraz nieru-
chomości inwestycyjne z całej Warsza-
wy i okolic. Skupieni w Centrum partne-
rzy i doradcy pomagać będą zarówno w 
zakupie, jak i w sprzedaży, najmie, wy-
najmie lub zamianie każdego typu nieru-
chomości. Ponadto można będzie zgło-
sić do sprzedaży swoje M w licencjono-
wanych agencjach rynku nieruchomości 
obecnych na Targach z gwarancją publi-
kacji oferty na większości portali inter-
netowych oraz w systemach MLS.

Publiczna debata: czy kupowanie miesz-
kania w budowie jest bezpieczne? 
 Od ponad 6 lat klientów firm dewelo-
perskich chroni ustawa o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, zwana powszechnie 
ustawą deweloperską. Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) 
uważa jednak, że finansujący budowę 
nowych mieszkań wciąż sporo ryzykują. 
UOKiK przygotował więc projekt nowe-
lizacji ustawy deweloperskiej, w którym 
proponuje m.in. dodatkowe zabezpiecze-
nie wpłat na poczet budowy mieszkania. 

W czasie debaty podsumowane zostaną 
efekty 6 lat działania ustawy deweloper-
skiej. Jak zmieniła ona rynek mieszka-
niowy? Jak oceniają tę ustawę dewelope-
rzy i ich klienci, a także eksperci? Któ-
re rozwiązania wymagają poprawienia? 
Co proponuje UOKiK w projekcie nowe-
lizacji? Które propozycje Urzędu budzą 
kontrowersje i dlaczego?
 Dyskusja na ten temat, którą popro-
wadzi Marek Wielgo, redaktor naczelny 
serwisu Muratorplus.pl, odbędzie się 8 
września (sobota) w godzinach 12.00-
13.30 na warszawskim Torwarze. W de-
bacie wezmą udział: Izabela Szewczyk-
Krzyżanowska, dyrektor Departamen-
tu Ochrony Interesów Konsumentów w 
Urzędzie Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów; Konrad Płochocki, dyrektor 
Polskiego Związku Firm Deweloperskich 
(PZFD); Katarzyna Kuniewicz, szefowa 
Działu Badań i Analiz Rynku w firmie 
doradczej REAS.

Wykłady, warsztaty, bezpłatne porady 
 W trakcie wykładów nie zabraknie 
dużej porcji wiedzy z wielu dziedzin, 
szczególnej uwadze polecane są: prak-
tyczne porady przy ubieganiu się o kre-
dyt czy omówienie poszczególnych eta-
pów analizy wniosku w bankach. Przed-
stawione zostaną także: bezpieczne ku-
powanie na rynku wtórnym i pierwot-
nym oraz rozliczenia podatkowe przy 
zakupie i sprzedaży nieruchomości. Za-
interesowani poznają podstawy funkcjo-
nowania Wspólnoty Mieszkaniowej, a 
także istotę prawa i projektowane zmia-

ny w użytkowaniu wieczystym. W cza-
sie warsztatów styliści podsuną ładne 
i ekonomiczne rozwiązania aranżacji 
wnętrz,. Dyżurujący architekci pomogą 
w uzyskaniu pozwolenia na przebudo-
wę budynku lub lokalu. Oferować będą 
wsparcie w czytaniu kart katalogowych 
oraz przy wyborze najlepszego miesz-
kania, jak również kompleksowe projek-
ty aranżacji z uwzględnieniem ingeren-
cji w konstrukcję oraz w instalacje we-
wnętrzne. Udzielą wszelkich informacji 
dotyczących możliwości wprowadzania 
zmian lokatorskich.
 W stoisku Warszawskiego Stowa-
rzyszenia Pośredników w Obrocie Nie-
ruchomościami można uzyskać porady 

prawne i poznać zakres czynności po-
średnictwa w obrocie nieruchomościami, 
a także zorientować się w bieżącej sytu-
acji na wtórnym rynku mieszkaniowym.

WSTĘP NA TARGI
8 i 9 września (sobota-niedziela) 

w godzinach: 10.00–17.00

Torwar, ul. Łazienkowska 6a

Wszyscy odwiedzający targi otrzymają czasopisma o 
tematyce wnętrzarskiej oraz mapy inwestycji miesz-
kaniowych, ekskluzywny katalog targowy z obszer-

nym działem prezentującym inwestycje mieszkanio-
we, dokładne informacje o lokalizacji, cenie, metra-
żu, terminie zakończenia budowy, kontakt do biura 

sprzedaży i wizualizację budynku. 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Villa Volare – mieszkania blisko natury
Przy ulicy Jedności w Lesznowoli, w spokojnej, cichej 
okolicy  powstało osiedle komfortowych willi pod-
miejskich, podzielonych na funkcjonalne mieszkania 
o metrażach od 22 do 69 m2

 Magdalena i Marcin Gutaj, wła-
ściciele firmy MOTTON ESTATES, 
od ponad 10 lat tworzą domy i miesz-
kania w podwarszawskiej Lesznowoli. 
Zgodnie uważają, że cisza i spokój to 
najistotniejsze cechy dobrej lokaliza-
cji, na które należy zwrócić uwagę ku-
pując mieszkanie. Kameralne, dwu-
piętrowe domy nie tylko znajdują się 
w zacisznym miejscu, ale także są no-
woczesne i cechują się nietuzinkową 
architekturą. Jest to idealny wybór dla 
osób, które chcą uciec przed głośną 
Warszawą, a jednocześnie mieszkać w 
jej bliskim sąsiedztwie. W każdej klat-
ce znajduje się tylko sześć mieszkań o 
zróżnicowanych metrażach. Wszyst-
kie mają jeden lub dwa balkony, a 
część z nich - także własne ogródki.

Lesznowola – gmina przyjazna

mieszkańcom

 Lesznowola w ciągu ostatniej 
dekady bardzo się rozwinęła, prze-
kształcając się z gminy rolniczej w 
miejscowość o charakterze mieszka-
niowo-usługowym. Samorząd gmi-
ny od lat bardzo dba o odpowied-
ni poziom edukacji - zaledwie 2 km 
od osiedla Villa Volare znajduje się 
uchodząca za jedną z najlepszych 
placówek w województwie mazo-
wieckim Szkoła Podstawowa im. 
Noblistów Polskich oraz publiczne 
przedszkole. Obok inwestycji znaj-
duje się przystanek linii gminnej L1, 
dojeżdżającej do Janek, zaś przy po-
bliskiej ulicy Słonecznej – przysta-
nek autobusu podmiejskiego ZTM. 

Po stronie wschodniej, w odległo-
ści 5 km, zlokalizowana jest sta-
cja kolejki podmiejskiej (w Nowej 
Iwicznej). Mieszkańcy osiedla, któ-
rzy będą dysponowali samochoda-
mi, w ciągu kilku minut dostaną się 
do trasy S7 bądź do południowej ob-
wodnicy Warszawy. 

 Ale Lesznowola to nie tylko 
świetny dojazd do stolicy i dużo 
zieleni. To także miejsce, w którym 
mieszkańcy mogą realizować swoje 

pasje. Wokół osiedla są liczne ośrod-
ki jeździeckie, kluby sportowe i korty 
tenisowe. Lasy i tereny zielone spra-
wiają natomiast, że w okolicy jest 
gdzie spacerować, biegać i jeździć 
na rowerze.

 Inwestycja inna niż wszystkie

 Lesznowola została doceniona 
także przez inwestorów, którzy in-
teresują się tutejszą okolicą i poszu-
kują na terenie gminy gruntów pod 
inwestycje gospodarcze oraz bu-
downictwo mieszkaniowe. Tworze-
nie bardzo dobrych warunków dla 
nowych inwestycji dostrzegł pre-
stiżowy magazyn biznesowy For-
bes, który wielokrotnie umieszczał 
Lesznowolę na pierwszym miejscu 

w rankingu miejscowości najbar-
dziej atrakcyjnych dla biznesu w ka-
tegorii poniżej 50 tysięcy mieszkań-
ców. Był to także jeden z powodów, 
które wpłynęły na zlokalizowanie w 
tym miejscu osiedla Villa Volare. In-
nym powodem była wzniosła histo-
ria Lesznowoli, przypominana przy 
okazji gminnych świąt i pikników. 
To właśnie tu w przeszłości rozpo-
ścierała się królewska wieś Leśna 
Wola, wraz z otaczającymi ją dobra-
mi ziemskimi. Więcej informacji do-
tyczących gotowego do zamieszkania 
osiedla wybudowanego przez firmę 
MOTTON ESTATES można zna-
leźć na stronie: 

www.villavolare.pl

Ceny mieszkań 

zaczynają się już od 

5190 zł za m kw.
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Tanga - Pasja Budowania

Patrzeć w przyszłość

 Firma Tanga Budownictwo powstała 18 lat temu, jej założyciele odwiedzając me-
tropolie Europy zau-ważyli jedną prawidłowość. Z czasem okolice w promieniu 100 km 
od dużych miast zaczynają się rozwijać w bardzo szybkim tempie. 
 Pierwsze inwestycje zostały zrealizowane w Lesznowoli, tam założyciele fi rmy po-
stanowili sami za-mieszkać aby przekonać się o pozytywach i negatywach mieszkania 
poza miastem, zbadać wszystkie czynniki, które wpływają na jakość życia.

Może segment zamiast kawalerki?

 Pierwsze wnioski były oczywiste i są nadal aktualne, za cenę małego mieszka-

nia w Warszawie, w miejscowości oddalonej o 20-40 minut od miasta można ku-

pić dom, segment, albo przestronny apartament.  Dodatkowo wszystkie dzielnice 
miasta stołecznego, w których cena za metr kwadratowy jest w miarę rozsądna mają 
poważny problem komunikacyjny z centrum.
 W rezultacie jeżeli ktoś dojeżdża np: z Tarchomina do jednego z zagłębi biurowych na 
Mokotowie, Woli lub Ochocie prawdopodobnie będzie potrzebować więcej czasu niż gdy-
by pokonywał drogę z Tarczyna, w którym Tanga realizuje swoją najnowszą inwestycję.  
 Po ukończeniu wszystkich odcinków trasy S7 (2021r.) różnica w czasie dojazdu bę-
dzie zasadnicza i zdecydowanie na korzyść tego ostatniego.
 W Tarczynie są szkoły, przedszkola, centrum medyczne, również popularne sklepy 
takie jak Biedron-ka czy Rossmann. W miejscowości działa w sumie 6 klubów sporto-
wych i jeździeckich.
 Przyroda jest na wyciągnięcie ręki, ponieważ  
nieopodal  znajduje się Chojnowski Park Krajobra-
zowy, okolica jest czarująca a powietrze czyste. Je-
żeli ktoś ma ochotę na intensywne zakupy w 15 
minut jest w Centrum Janki,  a jeżeli lubi rozrywkę 
będzie mógł w 2019 roku odwiedzić Suntago naj-
większy Aquapark (m.in 700 prawdziwych palm!), 
w Europie, który buduje się 20 minut od miasta.
 Tanga Budownictwo w październiku odda-
je kolejny etap inwestycji w Tarczynie aby dowie-
dzieć się więcej zeskanuj kod:

R E K L A M A

Od stycznia „Mieszkanie na start”
Nawet o 560 zł miesięcznej dopła-

ty do czynszu będą mogły ubie-

gać się od początku 2019 roku 

rodziny chcące wynająć nowe 

mieszkanie

 Ustawę – tzw. program Mieszka-
nie na start niedawno podpisał pre-
zydent. Powstała ona z myślą o oso-
bach o niezbyt wysokich dochodach, 
które nie mają szansy na kredyt hi-
poteczny na własne mieszkanie i nie 
stać ich na zakup odpowiedniego lo-
kum na rynku komercyjnym, a jed-
nocześnie osiągają zbyt wysokie do-
chody, aby ubiegać się o mieszkanie 
komunalne. Od początku przyszłe-
go roku takie osoby będą mogły ubie-
gać się o dopłaty do czynszu przez 
okres 15 lat. Dopłaty będą przyznawa-
ne najemcom zasiedlającym mieszka-
nia w ciągu 20 lat od momentu ukoń-
czenia inwestycji. Celem „Mieszkania 
na start” jest także zachęcenie firm do 
budowy mieszkań na wynajem. 
 Dużą rolę w programie będą od-
grywały gminy (muszą zadeklaro-
wać udział w nim) – to one będą 
porozumiewały się z inwestorami 
(albo powoływały spółki do budowy 
mieszkań) i przekazywały im listę 

osób chętnych do uzyskania dopłat. 
Jednak wcześniej urzędnicy będą 
mogli przeprowadzić wstępny na-
bór mieszkańców i ustalić kryteria 
pierwszeństwa. Może tak się zda-
rzyć, jeżeli zainteresowanie miesz-
kaniami będzie większe niż ich do-
stępna liczba. Ostateczną decyzję o 
zawarciu umów najmu będzie podej-
mował inwestor i to on dokona oce-
ny zdolności czynszowej.
 Decydującym kryterium o przy-
znaniu dopłaty do najmu będzie wy-
sokość dochodu wnioskodawcy (oraz 
to, że nie posiada on na własność in-
nego mieszkania). Pojedyncze osoby 
będą mogły się o nią starać, gdy ich 
średni miesięczny dochód nie prze-
kroczy 60 proc. przeciętnego wyna-

grodzenia w gospodarce narodowej. 
Każda kolejna osoba w rodzinie przy-
czyni się do tego, że wcześniejszy limit 
będzie zwiększany o 30 pkt. procen-
towych. Tak więc w przypadku dwu-
osobowego gospodarstwa limit wyno-
si 90 proc. przeciętnego wynagrodze-
nia, natomiast w przypadku trzyoso-
bowego – 120 proc. 
 W 2019 rok rząd planuje prze-
znaczyć na dopłaty w ramach pro-
gramu 200 mln zł, w kolejnym - 400 
mln zł i co roku o kolejne 200 mln zł 
więcej. Z wyliczeń Ministerstwa In-
westycji i Rozwoju wynika, że czte-
roosobowa rodzina w naszym regio-
nie ma szansę na około 560 zł mie-
sięcznej dopłaty do czynszu. 

PC
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Kolejny dodatek 23 listopada!



  Stowarzyszenie Pomocy Cho-
rym na Mięsaki „SARCOMA” ser-
decznie zaprasza zwolenników 
spędzania czasu wolnego do ak-
tywnego włączenia się w inicja-
tywę. Onkobieg  odbędzie się 
tradycyjnie na terenie Centrum 
Onkologii-Instytutu im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie przy ul. 

Roentgena 5. Rejestracja na bieg 
odbywać się będzie na dwa spo-
soby: on-line na www.onkobieg.
pl (1700 pakietów) oraz w dniu 
biegu od godz. 11 do 12:30 (250 
pakietów)
 Kamil Dolecki i Szymon Bu-
biłek - organizatorzy Onkobiegu 
ze Stowarzyszenia Pomocy Cho-

rym na Mięsaki „SARCOMA” za-
chęcają do udziału w wydarzeniu. 
– Nieprzerwanie od 11 lat z rado-
ścią tworzymy Onkobieg pamięta-
jąc o wsparciu, które sami kiedyś 
otrzymaliśmy. Onkobieg jest wiel-
kim finałem naszych działań, pod-
czas którego jesteśmy razem z pa-
cjentami i ich rodzinami. Bardzo 

dziękujemy każdemu z osobna za 
dołożenie cegiełki do organizacji 
Onkobiegu – mówi Kamil Dolecki. 
 Zachęceniem społeczeństwa do 
całorocznych badań profilaktycz-
nych zajmie się zespół „Medicover 
Band” złożony z personelu medycz-
nego, który w rockowych brzmie-
niach będzie dopingował również 
pacjentów. Ponadto w „miastecz-
ku” Onkobiegu będzie można zapo-

znać się z materiałami poświęcony-
mi wsparciu w trakcie leczenia on-
kologicznego i profilaktyce. Na naj-
młodszych uczestników Onkobiegu 
czekać będą niespodzianki i anima-
torzy. Wydarzenie współfinansowa-
ne jest ze środków Miasta st. War-
szawy - Dzielnicy Ursynów

Tyl
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R E K L A M A

Razem po zdrowie!
URSYNÓW  Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 11 Onkobieg „Razem po zdrowie!”, który - jak co roku -  dedyko-

wany jest wszystkim osobom zmagającym się z chorobą nowotworową oraz profi laktyce zdrowotnej
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Załatwisz w ratuszu to, 
co w starostwie
KONSTANCIN-JEZIORNA Od października w nowym konstancińskim ra-

tuszu będą funkcjonowały fi lie wydziałów komunikacji i transportu, 

architektoniczno-budowlanego oraz geodezji i katastru

 Porozumienie, które negocjowano przez kilka tygodni, podpisali bur-
mistrz  Kazimierz Jańczuk, wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski i członek za-
rządu powiatu  Ksawery Gut. Zgodnie z umową, gmina przy ul. Piaseczyńskiej 
77 użyczy bezpłatnie starostwu lokal o powierzchni 119 m kw., wyposażo-
ny w sieci teletechniczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną oraz 
meble biurowe. Znajdą się w nim dwa stanowiska obsługi petentów wydzia-
łu komunikacji i transportu i po jednym wydziałów architektoniczno-budow-
lanego oraz geodezji i katastru. Obecnie trwa dostosowywanie pomieszczeń 
do potrzeb fi lii, aby mieszkańcy mogli załatwić swoje sprawy szybko i w miłej 
atmosferze. – Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy gminy Konstancin-Je-
ziorna w jednym miejscu zostaną kompleksowo obsłużeni i nie będą już mu-
sieli tracić czasu na dojazdy do Piaseczna – mówi Kazimierz Jańczuk.
 Ksawery Gut poinformował nas, że fi lie starostwa mają zacząć działać w 
konstancińskim ratuszu od października.

TW

Z nowym patronem i nową halą
PIASECZNO Ofi cjalnie od soboty piaseczyńskie IV Liceum Ogólnokształcące będzie miało 

w nazwie rtm. Witolda Pileckiego. W nową erę szkoła wkroczy z nowoczesną halą spor-

tową, której oddanie planowane jest na połowę września

 Nowy obiekt sportowy, który po-
stawiono w miejsce starej, wysłu-
żonej sali gimnastycznej (oraz są-
siedniego asfaltowego boiska) robi 
ogromne wrażenie. Budynek został 

już ukończony (wykonawca wzniósł 
go i wyposażył w rok!) i rozpoczę-
ły się jego oficjalne odbiory. – Serce 
się raduje – mówi szczęśliwa Barbara 
Chwedczuk, dyrektor LO. – Wszyscy 
w szkole cieszymy się z poprawy wa-
runków pracy. Piękna hala i kilka sal 
lekcyjnych, które powstały obok niej, 
podnoszą rangę szkoły – przyznaje.
 Hala o powierzchni 1500 m kw. 
jest podzielna na trzy sektory, w któ-
rych lekcje będą mogły odbywać 
się równocześnie. Tak dużo miej-
sca bardzo się przyda. Obecnie li-
ceum liczy około 700 uczniów, ale 
już w przyszłym roku, w związku z 
reformą oświaty, placówka przyjmie 
zdwojoną liczbę młodzieży – 200 
absolwentów wygaszanych gimna-
zjów i tyle samo absolwentów klas 
ósmych. W sumie liczba uczniów w 
murach szkoły zwiększy się do 900.  
 Przy okazji kończonej inwesty-
cji nastolatki otrzymają też nowe 
miejsce wytchnienia na przerwach 
z nowo nasadzoną zielenią i ławka-
mi. To patio, które powstało pomię-

dzy starym budynkiem szkolnym, a 
halą. 
 Pierwsze klasy od początku 
września będą ślubowały na nowy, 
ufundowany przez starostwo, sztan-
dar z wizerunkiem rtm. Witolda Pi-
leckiego. Bohater podziemia niepod-
ległościowego, wyhaftowany na pro-
porcu już dumnie spogląda zza szyb 
gabloty. W najbliższy poniedziałek, 
podczas mszy św. o godz. 10.15  w 
kościele św. Anny dojdzie do poświę-
cenia sztandaru. Jak zapowiada Bar-
bara Chwedczuk, oficjalne nadanie 
nowego imienia placówce odbędzie 
się razem z oficjalnym oddaniem no-
wej części szkoły (wszystko wskazu-
je, że uczniowie będą mogli korzy-
stać z niej wcześniej). Uroczystość, 
na którą zaproszono m.in. rodzi-

nę rtm. Pileckiego odbędzie się naj-
prawdopodobniej 12 października. 
 Przypomnijmy, że patrona - bar-
dzo „na czasie” - społeczność szkol-
na wybrała w głosowaniu. Kiedy po-
przednie imię (I Dywizja Kościusz-
kowska) zostało uznane przez Insty-
tut Pamięci Narodowej za niezgod-
ne z obecnymi przepisami dekomu-
nizacyjnymi, pod koniec ubiegłego 
roku w placówce została przepro-
wadzona  debata. W jej efekcie Wi-
told Pilecki zdobył połowę głosów 
uczniów, rodziców i nauczycieli da-
leko zostawiając w tyle tak znamie-
nite postaci jak Andrzej Wajda, Wła-
dysław Bartoszewski, Wanda Rut-
kiewicz czy Wisława Szymborska. 

Piotr Chmielewski

Poświęcenie nowego sztandaru szkoły odbędzie się w najbliż-

szy poniedziałek  podczas mszy św. o godz. 10.15  w kościele św. 

Anny – zapowiada dyrektor Barbara Chwedczuk

Nowy obiekt sportowy, który 

postawiono w miejsce starej, 

wysłużonej sali gimnastycz-

nej (oraz sąsiedniego asfalto-

wego boiska) robi ogromne 

wrażenie

Radości życia nigdy dość
GÓRA KALWARIA Ach, jak miło być seniorem, szczególnie w Cendrowicach! W sobotę najstarsi 

mieszkańcy tej wsi i ich znajomi z okolicy spotkali się przy wspólnym stole i muzyce

 Zanim rozpoczęło się biesiado-
wanie i śpiewy przy akordeonie, a 
także wesołe przejażdżki bryczką, 
dzień seniora uświetnił koncert dę-
tego Air Bandu. Okazało się, że ze-
spół instrumentalistów z Góry Kal-
warii ma w Cendrowicach miłośni-
ków, którzy dopominali się o wyko-
nanie swoich ulubionych utworów 
muzyki rozrywkowej (takich przez 
wielkie „R”). Występ bandu zakoń-
czyły głośne oklaski. 
 Społeczność Cendrowic dłu-
go przygotowywała się do wspólne-
go świętowania dnia poświęcone-
go najstarszym mieszkańcom, któ-
rego pierwsza edycja odbyła się rok 
temu. – Obserwujemy, że ludzie co-
raz bardziej potrzebują wspólnego 
przebywania ze sobą, a takich spo-
tkań jak nasze jest niewiele – pod-
kreśla Grażyna Pieniążek ze Sto-
warzyszenia Cendrowianki. Aby te-
goroczne  święto miało odpowied-
nią rangę organizacja wystarała się 
o 3 tys. zł dofinansowania z progra-
mu „Decydujesz-pomagamy” sieci 
Tesco. I przy tym była zabawa, po-
nieważ trzeba było nie tylko zgło-
sić swój pomysł, ale również zachę-
cić klientów sklepów do głosowania. 
– Konkurencja była silna, ale zawa-
żyło to, że Cendrowianki bardzo się 
postarały i dawały klientom sklepu 
w Górze Kalwarii pokazy artystycz-
ne. Ciesze się, że Tesco wsparło tę 
inicjatywę, bo trzeba dużo mówić o 

seniorach – mówi Agnieszka Wró-
blewska, przedstawicielka sieci mar-
ketów, obecna w sobotę. 
 Ale dotacja z Tesco to nie jedy-
ne pieniądze, jakie pozyskały w tym 
roku bardzo aktywne mieszkanki 
Cendrowic. Zdobyły również fundu-
sze z Narodowego Centrum Kultury 
na poprowadzenie otwartych warsz-
tatów wykonywania koszy dożynko-
wych z warzyw, zboża i kwiatów. W 
sierpniu odbyły się trzy spotkania, 
ale największe będzie zorganizowa-
ne podczas gminnego święta plonów 

w Cendrowicach, 9 września. Cen-
drowianki, co jest już coraz rzadziej 
spotykane, z ogromnym pietyzmem 
przywracają do życia stare zwyczaje 
i przekazują je młodszym mieszkań-
com. – Staramy się kultywować za-
nikające tradycje, z tego względu, że 
w Cendrowicach jest wiele zdolnych 
kobiet. Podczas dożynek trzy nasze 
przodujące panie pokażą, jak wy-
czarować cuda z warzyw, owoców, 
kwiatów i zbóż – zaprasza Bożena 
Molak, sołtys Cendrowic.  

Piotr Chmielewski

Muzyką, wspólnym śpiewem, przejażdżkami bryczką i biesiadą 

w sobotę w Cendrowicach seniorzy przełamali codzienność 

Od rejsów po koncerty.
Wszystko nad Wisłą
GÓRA KALWARIA Mnóstwo bezpłatnych atrakcji związanych z rzeką 

będzie czekało na wszystkich, którzy w najbliższą sobotę po godz. 13 

pojawią się na plaży przy tzw. tamie wojskowej

 Kto jeszcze nie pływał po królowej polskich rzek na drewnianej łodzi, nie 
może tej okazji przepuścić. Tym razem do dyspozycji uczestników imprezy 
będą mniejszy bat Zygmunt, a także  największa tradycyjna łódź drewniana 
w Polsce - Dar Mazowsza. Dla miłośników większych emocji dostępne będą 
też rejsy szybkimi łodziami ratowniczymi. 
 W programie „Święta Wisły na Urzeczu” na 1 września zapowiedziano 
również: zawody wakeboardowe (deska ciągnięta przez motorówkę, zapisy: 
534 867 876), spływ kajakowy z Królewskiego Lasu do Góry Kalwarii (zbiór-
ka na tamie o godz. 13, zapisy: 603 910 490), wyścigi kajakowe na rzece, pły-
wanie na deskach SUP, turniej siatkówki plażowej, fotobudkę, animacje dla 
dzieci, wystawę „Z Biegiem Wisły, z biegiem lat”. W sobotę (od godz. 14) bę-
dzie można także posłuchać wykładów dra Piotra Rytko, dra Łukasza Mary-
cego Stanaszka, Katarzyny Jasińskiej, dra Wojciecha Borkowskiego o nadwi-
ślańskiej przyrodzie, zagospodarowaniu Wisły, szkucie czerskiej czy trady-
cji Urzecza. Po godz. 15.30 na plaży wystąpią zespoły: URZECZEni, Kalwarki, 
SzekstanZ, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, a także Piotr Zarzeczny (śpiewający 
szanty). W trakcie święta (o godz. 16.30) włodarze gmin Góra Kalwaria i Kar-
czew ofi cjalnie odsłonią tablice na przeprawie przez Wisłę z nazwą Most Nad-
wiślańskiego Urzecza. Wydarzenie poleca Kurier Południowy. 

PC

 Jutro będzie okazja wejść na pokład największej 

tradycyjnej łodzi w Polsce – Daru Mazowsza         
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Dzik padł w Zalesiu. Najpierw badania
PIASECZNO Przy ul. Osikowej na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym w sobotę został 

znaleziony martwy dzik. W kolejnych dniach zwierzę nadal leżało wśród zarośli, choć 

zaczęło się już rozkładać

 O sytuacji poinformowała nas 
pani Agnieszka, mieszkanka Zalesia. 
– Tego dzika zauważyłam już kilka 
dni wcześniej, gdy kręcił się w rejo-
nie Osikowej – relacjonuje. – Był ja-
kiś taki osowiały, choć na mój widok 
merdał ogonkiem. Zadzwoniłam 
do straży miejskiej i poinformowa-

łam ich, że dzik jest prawdopodob-
nie chory. Powiedzieli, że zgłoszą to 
do fundacji, która zajmuje się dziki-
mi zwierzętami na terenie gminy.
 W sobotę po południu, spaceru-
jąc z psem, pani Agnieszka znala-
zła zwłoki zwierzęcia na jednej z le-
śnych ścieżek i znów poinformowa-
ła o tym straż miejską. – Chciałam, 
żeby przyjechali i go zabrali – rela-
cjonuje. – Obiecali przekazać infor-
mację do powiatowego sztabu kry-
zysowego. W niedzielny wieczór do 
pani Agnieszki zadzwonił wetery-
narz z prośbą o wskazanie miejsca, 
w którym znajdują się zwłoki zwie-
rzęcia. – Nie pomogłam mu, bo szy-
kowałam się spać – mówi kobieta. 
– Następnego dnia ten pan już się 
nie odezwał.
 W poniedziałek rano odwiedzi-

liśmy Górki Szymona. W rejonie 
wskazanym przez naszą czytelnicz-
kę nadal leżały zwłoki dzika. Zwie-
rzę zaczęło się już rozkładać - wo-
kół latały chmary much i roznosił 
się słodkawy zapach padliny. – Nie 
wiem dlaczego do tej pory nikt tu nie 
przyjechał, nie tak to powinno wy-
glądać – nie kryje swego rozgorycze-
nia mieszkanka.
 Z naszych informacji wynika, 
że zgłoszenie o dziku straż miejska 
od razu przekazała do powiatowe-
go sztabu kryzysowego. – Centrum 
przesyła taką wiadomość dalej, do 

powiatowego lekarza weterynarii – 
wyjaśnia Agnieszka Pindelska, na-
czelnik wydziału bezpieczeństwa, 
zarządzania kryzysowego i spraw 
obronnych w starostwie, który ob-
sługuje Powiatowe Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego. – Weterynarz 
przyjeżdża na miejsce i pobiera prób-
kę do badań, aby sprawdzić czy dzik 
nie cierpiał na afrykański pomór świń. 
Dopiero po tym zwłoki padłego zwie-
rzęcia mogą trafić do utylizacji – do-
daje Agnieszka Pindelska.

Tomasz Wojciuk

Jeszcze w poniedziałek rozkładający się 

dzik leżał w rejonie ulicy Osikowej 

 – Dlaczego w naszej gminie 

procedury związane z uty-

lizacją padłego zwierzęcia 

muszą trwać tak długo 

– zastanawia się mieszkanka

przed laminacją

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

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

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

szych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz 

Zabieg laminowania 

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

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

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

po laminacji

P R O M O C J A

Wykup gruntów pod S7 
zbliża się wielkimi krokami
POWIAT W ciągu kilku najbliższych miesięcy rozpocznie się wycena i wykup terenów pod 

nową trasę ekspresową z Warszawy Okęcie do Grójca, aby wiosną wystartowała budowa

 Minął rok od podpisania 
trzech kontraktów na budowę no-
wego południowego wylotu tra-
sy S7 (nazywanej Puławską-bis).  
Inwestycja, która obejmie łącz-
nie niespełna 30 km drogi zosta-
ła podzielona na trzy zadania: A 
(od węzła Lotnisko do węzła Lesz-
nowola, około 6,6 km, koszt 221,4 
mln zł), B (od węzła Lesznowola 
do węzła Tarczyn Północ, około 
14,8 km plus remont 17 km starej 
DK 7, koszt 388,7 mln zł), C (od 
węzła Tarczyn Północ do począt-
ku obwodnicy Grójca, około 7,9 
km, koszt 203,4 mln zł). W przy-
padku odcinka A postaną dwie 
jezdnie po trzy pasy ruchu, nato-
miast odcinków B i C droga bę-
dzie miała po dwa pasy ruchu w 
obu kierunkach. 
 Przez blisko rok wykonawcy 
wszystkich trzech odcinków prowa-
dzili końcowe prace projektowe, a 
następnie w maju i czerwcu wystą-
pili o wydanie zezwolenia na reali-
zację inwestycji drogowej (ZRID). 
Najbardziej zaawansowane jest 
przygotowanie do realizacji zadania 
C. – W tym przypadku wojewoda 
wszczął postępowanie w sprawie wy-
dania zezwolenia. Dlatego spodzie-
wamy się, że w IV kwartale tego roku 
ZRID zostanie wydany. Jeśli chodzi 
o dwa kolejne zadania, wnioski o ze-
zwolenie zostały złożone, jednak pro-
cedura ich wydawania jeszcze się nie 
rozpoczęła – informuje Małgorzata 
Tarnowska, rzeczniczka prasowa war-

szawskiego oddziału Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
 Gdy decyzje ZRID (mające ry-
gor natychmiastowej wykonalno-
ści) staną się ostateczne, rozpocznie 
się procedura wywłaszczania grun-
tów pod nową S7. Zgodnie z przepi-
sami, na mocy prawomocnego ZRID, 
działki pod inwestycję staną się wła-
snością skarbu państwa. Właścicie-
le wszystkich niezbędnych pod pas 
szosy działek zostaną o tym zawia-
domieni listownie przez wojewodę. 
Bo to on zleci wycenę nieruchomo-
ści. Małgorzata Tarnowska podej-
rzewa, że wywłaszczenia wystartu-
ją na przełomie obecnego i przyszłe-

go roku. – Czasem bywa tak, iż wła-
ściciel działki nie godzi się na zapro-
ponowaną cenę. Zgodnie z przepisa-
mi, wykonawca może wejść na nieru-
chomość, za którą jeszcze nie zostało 
wypłacone odszkodowanie. W skraj-
nych przypadkach ważne dla inwesty-
cji grunty są przejmowane w drodze 
egzekucji – informuje pani rzecznik. 
 Wszystko po to, aby udało się 
utrzymać terminy założone w kon-
traktach. Według umów podpisanych 
w sierpniu ubiegłego roku, w marcu 
2019 roku mają ruszyć prace w tere-
nie i potrwać do wiosny 2021 roku. 

Piotr Chmielewski

Prace przy Puławskiej-bis mają rozpocząć się na wiosnę 

2019 roku i potrwać dwa lata 
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Piosenki pisane miodem
GÓRA KALWARIA Paulina Romaniuk-Jasińska, wokalistka pochodząca z Czerska, nagrała 

swój debiutancki singiel „Oddychaj” i zapowiada kolejne. To pierwsze kroki do autor-

skiej płyty artystki

 Obecnie 25-letnia Paulina stała 
się znana szerszej publiczności, kie-
dy cztery lata temu wystąpiła w po-
pularnym telewizyjnym programie 
„The Voice of Poland”. Swoim wy-
konaniem zwróciła na siebie uwa-
gę Justyny Steczkowskiej, Marii Sa-
dowskiej oraz Tomsona i Barona 
(do których drużyny ostatecznie tra-
fiła). Kiedy odpadała w ćwierćfina-
le, schodząc ze sceny zapowiedziała 
nagranie singla. Dziś zdradza: Pra-
cuję nad debiutancką płytą. 

Rok we Francji pełen inspiracji

 – Potrzebowałam czasu, aby 
dojrzeć i zrozumieć swoją muzycz-
ną wrażliwość oraz rynek muzyczny 
– przyznaje artystka. – Uważam, że 
czas, który minął od mojego udziału 
w „The Voice of Poland” był mi po-
trzebny także na zdobywanie inspi-
racji i edukację muzyczną.
 Wokalistka ukończyła studia o kie-
runku higiena głosu i mowy oraz  uzy-
skała certyfikat trenera emisji głosu. 
–  Te 2 lata nauki sprawiły, iż czuję się 
gotowa tworzyć melodie, pisać teksty, z 
których jestem zadowolona oraz prze-
kazywać moją wiedzę innym – mówi.
 Wcześniej Paulina Romaniuk-
Jasińska ponad rok spędziła we Fran-
cji. Jej zdaniem to właśnie pobyt za 
granicą dał jej najwięcej, jeśli chodzi 
o twórczy zapał, dzięki któremu po-
wstały pierwsze, dojrzałe utwory. 
 Debiutancki „Singiel” Pauliny, 
do którego czarno-biały klip uka-
zał się na YouTube, został obejrzany 
już 158 tys. razy!  – To bardzo oso-
bista piosenka. Jest emocjonalnym 

obnażaniem się i opowieścią o mi-
łości, która rani, ale również potra-
fi wypełnić radością serce po brzegi 
– mówi 25-latka. Krytycy muzyczni 
i słuchacze przyjęli utwór z dużym 
zainteresowaniem. Wielu komple-
mentuje wykonawczynię. 

Jestem perfekcjonistką  

 Wokalistka zapowiada już kolej-
ny utwory „Parisian Home”, a także 
„Za Piętnaście”, których tekst rów-
nież był zainspirowany paryskim ży-
ciem. – Nauczyłam się czerpać z ży-
cia pełnymi garściami i cieszyć się 
każdym dniem, między innymi rów-
nież dzięki muzyce. Podoba mi się to, 
że nie nakładam na siebie żadnej pre-
sji. Sama sobie określiłam termin, 
w którym chciałabym skończyć cały 
debiutancki album i na pewno jest 
to 2018 rok – zdradza czerszczanka. 

– W muzyce najbardziej podoba mi 
się wolność wyrażania słów, emocji, 
uczuć i każdego dźwięku.
 Paulina tłumaczy, że przyjaciele 
znają ją jako perfekcjonistkę. Ta ce-
cha przekłada się na długą pracę nad 
utworami. – Nie lubię ich prezento-
wać dopóki nie są całkowicie skoń-
czone i oszlifowane przez producen-
ta – dodaje. W pracy nad piosen-
kami pomagają jej świetny muzyk i 
producent Grzegorz Stasiuk (współ-
pracownik m.in. Macieja Maleńczuka 
i Jacka Wójcickiego) oraz Krzysztof 
Spychała, kompozytor młodego po-
kolenia, autor muzyki do najbardziej 
znanych polskich seriali. 
 Tworzenie własnej muzyki 25-latka 
dzieli z występami w chórku u popular-
nego artysty – Dawida Kwiatkowskie-
go, gdzie zdobywa obycie ze sceną. 

Piotr Chmielewski

Paulina Romaniuk-Jasińska zdradza: Pracuję 

nad debiutancką płytą (fot. Piotr Wroniewicz) 

Plaża, zabawa i Kękę
GÓRA KALWARIA To ostatnia okazja, by poczuć wakacyjną atmosferę. 

W najbliższą niedzielę w sercu miasta zostanie usypana plaża, a na ko-

niec zakróluje hip-hop

 W programie imprezy na rynku, która będzie trwała w godz. 13-18 są: za-
bawy i konkurencje rodzinne, budowanie zamków z piasku, czytanie książek 
dla dzieci, animacje plastyczne, stoisko Ośrodka Kultury, dmuchańce i turniej 
badmintona. Po południu (od godz. 18.30) „pożegnanie lata” przeniesie się 
na pl. Piechoty na terenie byłej jednostki wojskowej, gdzie odbędzie się kon-
cert przeznaczony dla młodzieży i jeszcze starszych miłośników mocnych bi-
tów. Najpierw zaprezentują się lokalni hip-hopowcy: Sekul, Stolar, Barber, 
Ponti oraz zaproszeni przez nich goście: Defman, Joy, DMP, Skipi oraz Joanna 
& Ero. Na zakończenie wystąpi cieszący się od kilku lat niesłabnącą popular-
nością radomski raper Kękę. Jego kolejne płyty niemal od razu pokrywają się 
złotem i platyną. Imprezę polecają Kurier Południowy i Piasecznonews.pl
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Plaża, która na jeden dzień pojawiła się na rynku rok temu, 

okazała się strzałem w dziesiątkę

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy 
z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze 
zm.) Gmina Konstancin-Jeziorna jest zwolnio-
na od podatku VAT. 

1. Opis nieruchomości: Nieruchomość za-
budowana położona jest na terenie Konstan-
cina-Jeziornej przy ul. Grodzkiej róg Długiej, 
niedaleko granicy miasta, za którą położona 
jest miejscowość 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 ob-
rębu 03-02, sąsiednie działki są zabudowane 
budynkami jednorodzinnymi na działkach 
zadrzewionych. Użytek działki zgodnie z da-
nymi z ewidencji gruntów stanowią Lasy V kla-
sy (LsV) oraz grunty zabudowane (B). Kształt 

działki zbliżony do kwadratu i jest wynikiem 
przedwojennej parcelacji. Dojazd do nieru-
chomości stanowi ul. Grodzka, o nawierzchni 
z kostki betonowej, lokalna o małym natęże-
niu ruchu, natomiast od strony południowej 
nieruchomość przylega do ul. Długiej o znacz-
nym natężeniu ruchu. 

2. Przeznaczanie w planie zagospodaro-
wania przestrzennego: Teren, na którym 
położona jest nieruchomość objęty jest usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 
179/IV/13/2004 Rady Miejskiej Konstancin- 
-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gruntów terenu „Chylice – Letni-
sko”. Przedmiotowa nieruchomość w przewa-
żającej 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. 
Grodzkiej (pod tzw. trójkąt widoczności) ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KD.

3. Przetarg odbędzie się 29.10.2018 r. 
o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy  
ul. Piaseczyńskiej 77.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetar-
gu jest wpłacenie wadium w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 24.10.2018 r. na 
konto Gminy Konstancin-Jeziorna: Bank Spół-
dzielczy O/Konstancin-Jeziorna 15 8002 0004 
0200 1111 2002 0067. Za dokonanie wpłaty 

uważa się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek bankowy. 

5. Dodatkowe informacje na temat warun-
ków przetargu można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel: 22 48 42 385 
oraz na stronie internetowej www.konstan-
cinjeziorna.pl, bip.konstancinjeziorna.pl 

6. Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogło-
szeń Urzędu oraz stronach internetowych 
Gminy Konstancin-Jeziorna www.konstan-
cinjeziorna.pl oraz bip.konstancinjeziorna.pl 

PIASECZNO

Nagrodzono nasze złote biegaczki
 Oliwia Malmon i Aleksandra Płocińska, reprezentantki SRS Kondycja, 
otrzymały z rąk burmistrza Zdzisława Lisa dyplomy i upominki w nagrodę za 
znaczące sukcesy sportowe. Oliwia Malmon to złota medalistka mistrzostw 
Polski z 2017 roku w kategorii do 20 lat na otwartym stadionie na 800 m oraz 
7. zawodniczka mistrzostw Polski na 800 m z tego roku. Ola Płocińska z ko-
lei to m.in. brązowa medalistka przełajowych mistrzostw Polski, które odby-
ły się w tym roku w Żaganiu.

TW

Rocznica wybuchu II wojny światowej
 Jutro w Piasecznie odbędą się uroczystości upamiętniające wybuch II woj-
ny światowej. O godz. 16 przy kwaterze wojennej 1939-1945 na cmentarzu 
parafi alnym rozpocznie się modlitwa za poległych, a godzinę później na ryn-
ku będzie można posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Lira.

Tyl

R E K L A M A

URSYNÓW

Uroczysta sesja dla uczczenia 100-lecia
 Jutro ursynowscy radni spotkają się o godz. 20. na uroczystej sesji z oka-
zji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W sali im. J. U. Niemce-
wicza urzędu dzielnicy m.in. trojgu mieszkańcom Ursynowa zostanie wrę-
czone odznaczenie „Zasłużony dla m.st. Warszawy”. Zaplanowano także pre-
lekcję varsavianisty Jerzego S. Majewskiego pt. „Stolica Wolności”, występ 
chóru Ars Chori oraz prezentację patriotycznej iluminacji na budynku ratu-
sza. Wstęp na sesję jest wolny. Uroczystości na Ursynowie poprzedzi o godz. 
18 msza św. w rocznicę wybuchu II wojny światowej w kościele w Pyrach. A 
po nabożeństwie nastąpi złożenie wieńców na cmentarzu w Pyrach. Trans-
misję z wydarzeń będzie można obejrzeć na stronie Ursynow.pl.

PC 

PIASECZNO

XIV Jarmark 

Piaseczyński
 W sobotę i niedzielę 8 i 9 
września w Piasecznie odbędzie 
się spotkanie z kultura żydow-
ską. W programie muzyka żydow-
ska oraz stoiska prezentujące ży-
dowską kulturę i kuchnię. Więcej 
w kolejnym wydaniu Kuriera Po-
łudniowego.

TW
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Organizatorzy: Partnerzy: Sponsorzy: Patronat  medialny:

Gmina Konstancin-Jeziorna

KP Konstancin-Jeziorna

12.45 Korowód dożynkowy i prezentacja wieńców
13.00 Msza święta polowa
14.00 Uroczyste otwarcie
14.30 Występy artystyczne i pokazy:

17.00 Koncert zespołu Top Girls
19.00 Koncert zespołu Exelent
20.00  Disco pod gwiazdami z DJ-em Piotrem

 • IPPON Konstancin • Egurrola Dance Studio • Łurzycanki  
• Jarzębina Czerwona z Kawęczynka • Barbara Wiewióra • 

 • Powsinianie • Majtki Pana Kapitana • Cantabile • 
oraz

• Turniej „SuperGospodyń” • Wręczenie wyróżnień „Rolnik Roku” •

• Wręczenie nagród za najładniejszy wieniec dożynkowy •

40-lecie  d o ż y n e k w  Bie
la

w
ie

Dodatkowe atrakcje:
 

Prowadzenie  

Bielawa
Boisko przy ul. Wspólnej

D    Ż Y N K I

2 września 2018

Park pełen Szekspira
KONSTANCIN-JEZIORNA Stanisław Soyka, Maciej Orłoś czy Tamara Ar-

ciuch – to tylko część z gwiazd, które w najbliższą sobotę i niedzielę 

wystąpią w spektaklach w ramach projektu „Szekspir w Parku”

 1 i 2 września o godz. 19 w konstancińskim Parku Zdrojowym (w altanie 
przy Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej 15) zostaną wystawio-
ne dwa spektakle, w których wspaniali aktorzy oraz artyści podzielą się z wi-
dzami sonetami, monologami i scenami z wybranych dzieł Williama Szekspira. 
W plenerowym widowisku wyreżyserowanym przez Johna Weisgerberga wy-
stąpi plejada gwiazd, m.in. Stanisław Soyka, Maciej Orłoś, Izabela Zwierzyńska, 
Magdalena Stużyńska,Tamara Arciuch oraz Tomasz Filipczak i Izabela Kopeć. 
 „Szekspir w Parku” to przeniesienie międzynarodowego projektu na pol-
ski grunt. Stanowi nawiązanie do światowej tradycji nowojorskiego Central 
Parku w ramach Nowojorskiego Festiwalu Szekspirowskiego zainicjowanego 
w 1954 roku przez wybitnego reżysera Josepha Pappa, twórcy Public The-
atre. W roku 2016 kanadyjski reżyser John Weisgerber ze sztuką „Jak wam się 
podoba” wprowadził do Polski idee wystawiania dzieł Williama Szekspira w 
przestrzeni publicznej. W tym roku jest to szczególna okazja do świętowania 
szekspirowskich dzieł podczas jednego weekendu w Konstancinie-Jeziornie. 
Wstęp wolny. Wydarzeniu patronują Kurier Południowy i Piasecznonews.pl

PC

Wersety ze sztuk Williama Szekspira będzie recytował 

m.in. Stanisław Soyka (fot. A. Tyszko)

LESZNOWOLA

Pieczenie Ziemniaka w Lesznowoli
 Już jutro o godz. 15 w Lesznowoli przy ul. Dworkowej rozpocznie się fe-
styn sołecki. W programie między innymi: koncert zespołu Pasjonat, prze-
jażdżki bryczką, atrakcje dla dzieci i tańce na dechach do późnej nocy.

Tyl

R E K L A M A

R E K L A M A

Przestrzeń oczami Nicolaia Angelova
PIASECZNO Już w najbliższą sobotę w galerii Lescer w Zalesiu Górnym zostanie otwarta 

druga wystawa z cyklu „Willa: reaktywacja”

 W willi przy ul. Pionierów 11/13 
będzie można oglądać autorską 
ekspozycję Nicolaia Angelova zaty-
tułowaną ,,Flex”. Artysta urodził się 
w 1965 roku w Bułgarii. Studiował 
m.in. na Akademii Sztuk Pięknych 
w Sofii oraz Akademii Sztuk Wizual-
nych w Lipsku. Wystawiał między in-
nymi w Salzburgu, Chemnitz, Berlinie, 
Dreźnie, Lipsku, Moskwie, Budapesz-
cie. W Polsce kilka jego prac można 
było zobaczyć w Elblągu (Galeria El) 
i Warszawie (Centrum Sztuki Współ-
czesnej). Angelov niezwykle rzadko de-
cyduje się na prezentację swojej twór-
czości. Decyzję o realizacji wystawy w 
galerii Lescer poprzedziły dwie wizyty 
artysty w Zalesiu Górnym.
 Nicolai Angelov analizuje prze-
strzeń, bada ją, przekształca jej pro-
porcje i charakter. W ten sposób 
zmienia zastane i kreuje nowe sytu-
acje. Jedną z prac prezentowanych 
na wystawie będzie obiekt oparty na 
pryncypiach funkcjonowania camera 
obscura. W pomieszczeniu, które ar-
tysta przekształci w pierwowzór apa-
ratu fotograficznego, w określonych 
warunkach pogodowych, we wnę-
trzu galerii, odbędzie się projekcja ze-
wnętrznego świata. 

 „Flex” to druga z trzech wy-
staw, które odbędą się w tym 
roku w galerii Lescer. Sezon za-
mknie wystawa zbiorowa skon-
centrowaną wokół twórczości 
Sola LeWitta, wybitnego artysty 
o światowej sławie. Wystawie to-

warzyszyć będą spotkania, wy-
kłady i warsztaty dla dzieci. 
 Wernisaż wystawy „Flex”, któ-
rą będzie można oglądać do końca 
września, odbędzie się w w sobotę o 
godz. 16.

TW

Artysta jest już w Zalesiu Górnym i przygotowuje swoją instalację. 

To od niego zależy, kiedy proces twórczy dobiegnie końca

PIASECZNO 

Przedostatni seans
w kinie letnim

 Dziś (31 sierpnia) na skwerze Kisie-
la będzie można obejrzeć komediodra-
mat „Jutro będziemy szczęśliwi”. Boha-
terem fi lmu jest przystojny Samuel, któ-
ry wiedzie beztroskie życie na Francu-
skiej Riwierze. Pewnego dnia odwiedza 
go dawna znajoma Kristin, która zosta-
wia mu jego córkę, z której istnienia nie 
zdawał sobie sprawy. Od tej pory Samu-
el staje nie pełnoetatowym tatą małej 
Glorii. Kiedy jednak dziewczynka kończy 
8 lat w ich życiu znowu pojawia się Kri-
stin... Początek seansu o godz. 20.30.

TW 

Czytanie „Przedwiośnia” na kolejce
PIASECZNO W sobotę 8 września piaseczyńska biblioteka kolejny raz włączy się w ogólnopolską akcję Naro-

dowego Czytania, która tym razem zostanie zorganizowana przy współpracy z kolejką wąskotorową

 Organizowane od sześciu lat wy-
darzenie ma na celu promocję czy-
telnictwa. Jest też okazją do przypo-
mnienia bądź zapoznania Polaków 
z klasykami narodowej literatury. W 
tym roku czytane będą fragmenty 
„Przedwiośnia”  Stefana Żeromskie-
go. Nie jest to lektura przypadkowa, 
bowiem znajdują się w niej przemy-
ślenia na temat pierwszych lat niepod-

ległości Polski. Opowiada też o chęci 
odbudowy państwa, co wpisuje się w 
tegoroczne uroczystości stulecia odzy-
skania niepodległości.
 W tym roku Narodowe Czytanie 
w Piasecznie odbędzie się w następną 
sobotę o godz. 14.30 na terenie kolej-
ki wąskotorowej przy ul. Sienkiewicza 
14. Po części oficjalnej wszyscy goście 
wsiądą do pociągu, by podczas po-

dróży rozkoszować się lekturą „Przed-
wiośnia”. Trasa przejazdu zakończy 
się w Złotokłosie, gdzie w filii biblio-
teki będzie można obejrzeć fragment 
filmu na podstawie powieści. Będzie 
też okazja do zapoznania się z wysta-
wą skanów rękopisów „Przedwiośnia” 
. Bilety na pociąg w cenie 10 zł dostęp-
ne będą w kasie przed odjazdem.

TW



1. Opis nieruchomości: Nieruchomość poło-
żona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy 
Letniej 14 na osiedlu Chylice Letnisko. Przed-
miotowa nieruchomość znajduje się w odległo-
ści około 100 m od ul. Długiej. W odległości oko-
ło 400 m przepływa rzeka Jeziorka, w pobliżu 
której posadowiony jest plac sportowy. Działka 
położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie tere-
nów niezabudowanych w niedalekiej odległości 
znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna i uzdrowiskowa oraz tereny leśne. W od-
ległości około 200 m jest umiejscowiony Szpital 
Dziecięcy. Od południowej strony nieruchomo-

ści w odległości około 300 m położone są tere-
ny 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 nie-
ruchomości ulicą Długą kursuje komunikacja 
publiczna. 
2. Przeznaczanie w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego: Teren, na którym położona 
jest nieruchomość objęty jest ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie z Uchwałą nr 110/IV/8/2003 Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 września 

2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu Cegielni Chy-
lickiej z późniejszymi zmianami, działka leży na 
obszarze oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 2MN – obszar zabudowy mieszkaniowej.
3. Przetarg odbędzie się 29.10.2018 r. o godz. 
10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest wpłacenie wadium w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 24.10.2018 r. na konto 
Gminy Konstancin-Jeziorna: Bank Spółdzielczy  
O/Konstancin-Jeziorna 15 8002 0004 0200 1111 

2002 0067. Za dokonanie wpłaty uważa się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachu-
nek bankowy. 
5. Dodatkowe informacje na temat warun-
ków przetargu można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 48 42 385 
oraz na stronie internetowej www.konstancinje-
ziorna.pl, bip.konstancinjeziorna.pl 
6. Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogło-
szeń Urzędu oraz stronach internetowych 
Gminy Konstancin-Jeziorna www.konstancin-
jeziorna.pl oraz bip.konstancinjeziorna.pl .
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Kirkut nie całkiem zapomniany
TARCZYN Jak sami przyznają, nie chcieli już dłużej czekać na reakcję władz. Pewnego 

dnia mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego postanowili po prostu wziąć sprawy w swo-

je ręce i od 2016 roku sprzątają cyklicznie zapomniany przez wielu cmentarz żydow-

ski w Tarczynie przy ul. Długiej, który przez wiele lat znajdował się w opłakanym stanie

 – Społeczność żydowska w Tar-
czynie przed wojną stanowiła po-
łowę mieszkańców – napisał Ma-
rek Jezierski-Tratkiewicz, prowa-
dzący internetowe forum Tarczyna. 
– Niewiele zostało śladów po nich. 
Nie ma już mykwy czy tutejszej sy-
nagogi. Lecz czy oznacza to, że po-
winniśmy o nich nie pamiętać, wy-
mazać to, że tutaj żyli wśród nas i 
tworzyli tę społeczność? Nie, nie 
musi tak być.

Zaczęli wielkie sprzątanie

 Do ogłoszonej, głównie za po-
mocą portali społecznościowych, 
akcji sprzątania kirkutu włączy-
ła się grupa okolicznych mieszkań-
ców. Pierwsza z nich miała miej-
sce w kwietniu 2016 roku.  Jak się 
okazało, do zrobienia było napraw-
dę wiele, gdyż – według informacji 
organizacji żydowskich – cmentarz 
w Tarczynie, wskutek wieloletniej 
dewastacji, należał do najbardziej 
zaniedbanych w całej aglomeracji 
warszawskiej. Do tego stopnia, że 
trudno było w ogóle na niego wejść.
 – To było dziko zarośnięte miej-
sce – wspomina Piotr Prawucki, 
mieszkaniec Henrykowa-Urocza, 
który zaangażował się w akcję. 
– Zastaliśmy drzewa z kolcami, 
pod którymi trudno było się prze-
dostać i pełno różnego rodzaju 
śmieci. Nie było żadnej naturalnie 
stojącej macewy (żydowskiej płyty 
nagrobnej – przyp red.). Wszystkie 
były zarośnięte i pokryte mchem.
 Przez kilka godzin grupa po-
nad 20 ochotników pracowała cięż-
ko z pomocą zabranych przez sie-
bie narzędzi - grabi, nożyc do ga-
łęzi, siekier czy motyk. W wyniku 
sprzątania udało się, między inny-
mi, odsłonić kilka zupełnie niewi-
docznych do tej pory nagrobków, 
a wśród nich macewę Jechiela Mi-
chela, syna Jechoszuy Eliego Tobe-
ra. Organizatorzy, z pomocą gminy 
Tarczyn, zapewnili worki na śmie-
ci, rękawiczki i odbiór śmieci, a po 
akcji – na terenie jednej z sąsied-
nich działek - odbyło się wspólne 
ognisko.

„Gmina pomogła symbolicznie”

 Następnie postanowiono po-
wołać nieformalną grupę, która ma 
na celu przywrócenie cmentarza do 
godnego stanu. – Stanu, który nale-
ży się każdemu pochówkowi i każ-
demu człowiekowi w naszej kulturze 
łacińskiej – podkreśla Piotr Prawuc-
ki. – Warto by pamiętała o tym bur-
mistrz gminy Barbara Galicz, któ-

ra startuje w obecnych wyborach z 
poparciem struktur partii rządzą-
cej. Dotychczasowa pomoc ze stro-
ny gminy była bowiem symboliczna.
Specjalnego zainteresowania spra-
wą nie wykazały różne organizacje 
żydowskie, do których pisali organi-
zatorzy akcji. – Spotkaliśmy się z Fi-
lipem Szczepańskim z komisji rabi-
nicznej ds. cmentarzy – mówi Piotr 
Prawucki. – Dali nam trochę wska-
zówek, ale też powiedzieli, że cmen-
tarzy w Polsce w podobnym stanie 
jest tysiące i na duże wsparcie z ich 
strony nie możemy liczyć.
 W dalszej kolejności wolonta-
riusze na własny koszt wynaję-
li firmę, która wycięła zarośla. 
– Mieliśmy też pierwsze spotka-
nie w gminie, na którym pani se-
kretarz twierdziła, że była na tej 
działce i nie widziała tam żad-
nych macew – wspomina miesz-
kaniec Henrykowa-Urocza. – Jak 
się później okazało, w ich doku-
mentach są informacje potwier-
dzające istnienie cmentarza. Cho-
ciażby miejscowy plany zagospo-
darowania przestrzennego mówi, 
że to jest cmentarz żydowski. W 
czasie spotkania dla urzędników 
najważniejsze było kim jesteśmy, 
gdzie mieszkamy i kto ma pod-
stawę prawną do reprezentowania 
środowiska żydowskiego.
 Ostatecznie nie wynikło z nie-
go wiele konkretów. Gmina zobo-
wiązała się wówczas do wystąpie-
nia z odpowiednią prośbą do stra-
ży miejskiej o skontrolowanie 
okolic cmentarza w celu znale-
zienia osób wyrzucających śmie-
ci na jego teren. – Żadnego pa-
trolu straży nigdy tam nie wi-
działem, ani o nim nie słysza-
łem – zapewnia Piotr Prawucki. 
– Przy okazji jednej z wizyt na 
cmentarzu spotkałem za to wła-
ściciela sąsiedniej działki, a na 
brzegu przy drodze stał telewi-
zor kineskopowy, jakaś pralka, 
lodówka oraz parę drobnych rze-
czy. Stwierdził, że jak posprzą-
tano kirkut, to teraz boją się tam 
wyrzucać i... jemu wrzucają.

Ciągle jest wiele do zrobienia

 Do chwili obecnej zorganizo-
wano jeszcze cztery kolejne akcje 
sprzątania – częściowo, co zazna-
czają ich inicjatorzy, przy wspar-
ciu gminy Tarczyn. – Nierucho-
mość przy ul. Długiej stanowi wła-
sność prywatną (cmentarz żydow-
ski) i obecnie trwa grodzenie tego 
terenu – mówi Szymon Woźniak z 

Urzędu Miejskiego w Tarczynie. 
– Samorząd stara się wspierać ini-
cjatywy mieszkańców w zakresie, 
aby rzeczywiście udzielać pomocy. 
Zależy nam, aby tereny pamięci na 
obszarze gminy były zadbane i oto-
czone należnym szacunkiem.
 Urzędnik podkreśla również, że 
gmina cyklicznie bierze udział w 
akcjach sprzątania - ostatnio wio-
sną tego roku. – Zakupiliśmy ręka-
wice jednorazowe oraz przekazali-
śmy worki do gromadzenia odpa-
dów – wylicza Szymon Woźniak. 
– Zebrane przez mieszkańców od-
pady w ilości 31 worków zostały 
odebrane i zagospodarowane rów-
nież na koszt gminy Tarczyn. Obec-
nie teren jest uprzątnięty i należy je-
dynie wywieźć pogrupowane w kil-
ku miejscach śmieci. Gmina jest w 
stałym kontakcie z organizatorem 
przedsięwzięcia.
 – Na cmentarzu jest blisko 20 
kawałków macew w różnym sta-
nie – podsumowuje Piotr Prawuc-
ki. – Nie udało nam się jeszcze zna-
leźć ani jednej całej. W lokalnych 
książkach czy przewodnikach czę-
sto można przeczytać, że cmentarz 
już nie istnieje, co jest nieprawdą 
i wielkim przekłamaniem. W ra-
mach akcji zebraliśmy już kilka-
dziesiąt ton śmieci, a to jeszcze nie 
jest koniec.
 Niedawno postawiono płot na 
południowej granicy cmentarza, 
niwelując przy tym wał śmieci wy-
mieszanych z ziemią od strony dro-
gi od wschodu, a gmina żydow-
ska wystąpiła z wnioskiem o wpi-
sanie tarczyńskiego kirkutu do re-
jestru zabytków. – Obecnie planu-
jemy również przywrócić pierwotny 
teren cmentarza, który – jak wyka-
zał geodeta – jest częściowo zagar-
nięty przez dwóch sąsiadów – mówi 
Piotr Prawucki. – Chcemy także 
ogrodzić go ze wszystkich stron, 
spisać liczbę macew i je odczytać 
(co już częściowo zrobił Krzysztof 
Bielawski na stronie kirkuty.xip.pl). 
Myślimy także o lapidarium, uro-
czystościach i spotkaniach eduka-
cyjnych, między innymi w tarczyń-
skim liceum im. Ireny Sendlerowej, 
która była związana z miastem. 
Żal, że władza chwaląc się związ-
kami z dwoma sprawiedliwymi 
wśród narodów świata (Ireną Sen-
dlerową i Mieczysławem Foggiem) 
zapomina o współbraciach, którym 
ratowali życie, a którzy spoczywają 
w tym mieście.

Grzegorz Tylec

Grupa wolontariuszy sprawia, że cmentarz 

w Tarczynie powoli odzyskuje dawną świetność

Samochody zastawiają
ścieżkę pieszo-rowerową
PIASECZNO – Ścieżka rowerowa przy ulicy Szpitalnej jest zastawia-

na autami uczniów samochodówki, która znajduje się przy tej ulicy 

- zwracała uwagę podczas sesji radna Magdalena Woźniak. Już kilka 

miesięcy temu radna postulowała, aby odgrodzić Szpitalną od ścieżki 

słupkami, co uniemożliwi zastawianie ciągu

 - Ulica Szpitalna stała się teraz drogą przelotową – argumentuje radna 
Woźniak. - Piesi i rowerzyści muszą mieć pas do swobodnego i bezpiecznego 
przemieszczania się, a parkujące na ścieżce samochody to uniemożliwiają.
 Radna już kilka miesięcy temu prosiła o ustawienie wzdłuż Szpitalnej pali-
ków, które uniemożliwią samochodom parkowanie na ścieżce. Teraz, podczas 
środowej sesji, ponowiła swoją prośbę. Za kilka dni zaczyna się rok szkolny i 
samochodów w tym rejonie miasta jeszcze przybędzie. Powiat rozbudowuje 
szkołę „na wiadukcie”, powstaje tam m.in. wewnętrzny parking na 40 samocho-
dów. Powinien on rozwiązać problem parkowania, jednak z naszych informacji 
wynika, że zostanie oddany do użytku dopiero w przyszłym roku. - Gdyby to był 
miesiąc, jakoś byśmy się przemęczyli, ale przyszły rok to dla mieszkańców zbyt 
odległy termin – mówi Magdalena Woźniak. - Otrzymałam zapewnienie burmi-
strza, że ulica Szpitalna, na całej długości zostanie opalikowana. 
 Okazuje się, że problem nieprzepisowego parkowania przy Szpitalnej jest 
znany także straży miejskiej. - Byliśmy tam kilka dni temu i ukaraliśmy paru 
nieprawidłowo parkujących kierowców mandatami – mówi Mariusz Łodyga, 
komendant formacji. - Do czasu pojawienia się palików będziemy nadal mo-
nitorować ten teren. Prosimy mieszkańców, aby informowali nas o wszelkich 
nieprawidłowościach.

Tomasz Wojciuk 

Piesi i rowerzyści nie mogą korzystać ze ścieżki, bo często jest 

ona zastawiona przez nieprzepisowo parkujące samochody

R E K L A M A
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Mieszkańcy wciąż 
niezadowoleni z usług poczty
PIASECZNO – Nie donoszą korespondencji, a listy priorytetowe mają trzy tygodnie opóź-

nienia – skarży się na działanie poczty przy ul. Kościuszki Danuta Stoma z Józefosła-

wia. Inni mieszkańcy narzekają na kolejki i małą liczbę czynnych okienek

 O placówce pocztowej przy ul. 
Kościuszki w Piasecznie pisaliśmy 
już wielokrotnie, pierwszy raz latem 
2016 roku. Mieszkańcy skarżyli się 
m.in. na długi czas oczekiwania na 
przesyłki, wieczne kolejki do okienek 
oraz niemiły personel. W końcu w 
sprawę zaangażowali się radni, któ-
rzy spotkali się nawet z przedstawi-

cielami Poczty Polskiej. Pocztow-
cy wyjaśnialii, że firma cały czas 
jest na etapie zmian, które mają 
poprawić sytuację. Zapowiedziano 
otwarcie nowej placówki poczty dla 
Józefosławia i Julianowa oraz no-
wych agencji pocztowych (jedna z 
nich powstała przy ul. Jana Pawła 
II). Niestety, minęło kolejne pół roku 
i mieszkańcy nadal nie widzą po-
prawy. – Nie otrzymałam faktury 
za gaz, a zamiast tego doszło do 
mnie wezwanie do zapłaty – zała-
muje ręce Danuta Stoma. – Ale 
nie znam kwoty jaką mam zapła-
cić. Próbowałam zadzwonić na 
pocztę, aby zasięgnąć informa-
cji dotyczących faktury, ale do-
dzwonić się tam nie sposób. Listy 
priorytetowe też nadal docierają 
z dużym opóźnieniem. Obietnica 

poprawy jakości usług na poczcie 
nie znalazła odzwierciedlenia w 
rzeczywistości. 
 Zapytaliśmy pocztę o wprowa-
dzone zmiany. – W ubiegłym roku 
praca służby doręczeń została w 
urzędzie pocztowym w Piasecznie 
zorganizowana na nowo – informu-
je biuro prasowe spółki. - Zatrudni-
liśmy nowe osoby i planujemy jesz-
cze zwiększyć obsadę o kilku pra-
cowników, nadal prowadzimy rekru-
tacje. Wzrosło również zatrudnie-
nie w grupie osób pracujących na za-
pleczu, które są odpowiedzialne za 

przygotowanie listów do doręczenia. 
W sytuacji absencji chorobowych lub 
urlopów stosujemy system zastępstw 
oraz zawieramy doraźnie dodatkowe 
umowy zlecenia dla doręczycieli. 
 Poczta przy Kościuszki udostęp-
niła także swoim klientom kilka nu-
merów telefonów kontaktowych, a 
na terenie gminy powstały trzy nowe 
agencje pocztowe – w Piasecznie, 
Julianowie i Józefosławiu. Poczta 
nadal szuka osób chętnych do pod-
jęcia takiej formy współpracy.

Tomasz Wojciuk 

Na poczcie przy Kościuszki zmienił się m.in. naczelnik 

i przybyło nowych pracowników. Klienci chwalą przyjazną 

obsługę, skarżą się natomiast na kolejki

Mimo wprowadzonych przez 

pocztę zmian klienci nadal 

narzekają na jakość świad-

czonych przez nią usług

Akustycznie w Zakątku
PIASECZNO Ostatni z tegorocznych wakacyjnych koncertów organizo-

wanych przez Centrum Kultury w Piasecznie odbył się nie na Skwerze 

Kisiela, ale – ze względu na niepewną pogodę – w Zakątku Kultury

 Tym razem zaprezentowała się kapela Timingeriu - rodzinny zespół po-
wstały z potrzeby doświadczania muzyki jako sytuacji w konkretnym miejscu, 
czasie i kontekście. Już od samego początku dało się odczuć, że była to zde-
cydowanie najbardziej żywiołowa ze wszystkich letnich propozycji koncerto-
wych Centrum Kultury. Muzycy zagrali jak w dawnych czasach – bez prądu i 
stuprocentowo akustycznie, w czym pomogła z pewnością odpowiednia aku-
styka Zakątka Kultury. Ich żywiołowa interpretacja muzyki cygańskiej, bałkań-
skiej i żydowskiej skutecznie zachęciła nawet niektórych słuchaczy do tańca. 
 Jedyną wadą zastosowania opcji bez jakiegokolwiek nagłośnienia były za-
powiedzi poszczególnych utworów – często zdradzające kulisy ich powstania 
i odsłaniające tajniki warstwy lirycznej. Choć same w sobie bardzo ciekawe i 
stanowiące istotne uzupełnienie, nie zawsze i nie w każdym miejscu były od-
powiednio słyszalne. Najważniejsza była jednak tego dnia sama muzyka, a ta 
– przy użyciu tradycyjnego instrumentarium - z pewnością nie zawiodła licz-
nie przybyłej publiki.

Tyl
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LESZNOWOLA

Kino pod chmurką
 Już dziś nad stawem w Mysiadle odbędzie się projekcja projekcja fi lmu 
pt. „Most szpiegów” w reżyserii Stevena Spielberga. Początek o godz. 21. 
Wstęp wolny.

Tyl
LESZNOWOLA

Ognisko integracyjne
 W najbliższą niedzielę na placu zabaw przy ul. Wąskiej w Woli Mrokowskiej 
odbędzie się ognisko integracyjne mieszkańców. W programie: pieczenie kieł-
basek, muzyka do tańca i animacje dla dzieci. Początek imprezy o godz. 16.

Tyl

Dałkowska o Piłsudskim

GÓRA KALWARIA 

 Na wieczór literacki pod nazwą „Wspomnienie o Marszałku Jóżefi e Pił-
sudskim” zaprasza Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. W trak-
cie spotkania aktiorka Ewa Dałkowska zaprezentuje fragmenty książki pt. 
„Ścieżka obok drogi”, autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny. Dopełnieniem 
aktorskiej prezentacji utworu będzie muzyka na żywo w wykonaniu Janu-
sza Bogackiego – kompozytora i pianisty, a także prezentacja multimedialna 
poświęcona postaci Józefa Piłsudskiego. Każdy uczestnika spotkania otrzyma 
audiobook w prezencie! Bezpłatne zaproszenia są do odbioru w CIKiT w Górze 
Kalwarii przy ul. ks. Sajny 1. Wieczór odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 
17 w Koszary Arche Hotel przy ul. Dominikańskiej.

PC

Spotkanie przy 

mogile żołnierza

GÓRA KALWARIA 

 Jutro o godz. 16 przy grobie nie-
znanego żołnierza Września ‚39 w 
Czaplinie po raz 10. odprawiona 
zostanie msza św., a następnie od-
będzie się uroczystość upamięt-
niająca rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Uświetni go program 
artystyczny.

PC



Otwarty turniej 
piłkarski dla najmłodszych
PIASECZNO W dwie kolejne soboty, 8 i 15 września, na stadionie miej-

skim będzie odbywał się otwarty turniej piłkarski dla chłopców z naj-

młodszych roczników. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne, a do 

drużyn będzie można zapisywać się także na miejscu

 - Turniej będzie miał charakter zabawy – podkreśla Łukasz Pachelski, je-
den z organizatorów imprezy. - Zapraszamy chłopców z roczników 2011, 2012, 
2013 i 2014. Dla wszystkich przewidziane są medale i pamiątkowe dyplomy.
 Najpierw, od godz. 9, będą grały ze sobą drużyny 7- i 6-latków. Od godz. 
10.30 planowane są rozgrywki 5- i 4-latków. Do turnieju będą przyjmowane 
całe drużyny, ale też pojedynczy piłkarze, z których na miejscu będą formo-
wane zespoły. Udział można potwierdzić wysyłając sms pod numer 694 853 
382 lub na adres mailowy  TurniejPiaseczno@gmail.com, podając imię i nazwi-
sko dziecka. - Zapraszamy wszystkich niezależnie od poziomu zaawansowania 
– dodaje Łukasz Pachelski. - Emocje piłkarskie i dobra zabawa gwarantowane.

TW

Dziesięciolatek na mistrzostwach świata
PIASECZNO W 35. mistrzostwach świata juniorów w Go wystartował 

Antoni Bugaj - młody mieszkaniec gminy Piaseczno

 W lipcowych mistrzostwach ju-
niorów, które po raz siódmy w histo-
rii miały miejsce w Europie, wzię-
ło udział 22 zawodników wyłonio-
nych w kontynentalnych elimina-
cjach reprezentantów w dwóch ka-
tegoriach wiekowych (U16 i U12). 
Wśród szóstki reprezentantów Sta-
rego Kontynentu znalazł się (jako 
drugi Polak w historii tych zawo-
dów) Antoni Bugaj, 10-letni miesz-
kaniec Józefosławia, reprezentują-
cy Klub Go Baduk, działający przy 
Fundacji Audemus Audire.

Tysiące lat tradycji

 Czym jest Go? Strategiczną grą 
planszową, której początków bada-
cze doszukują się w drugim lub na-
wet trzecim tysiącleciu przed naszą 
erą wśród tybetańskich mnichów, 
skąd trafiła na dwór cesarza Chin. 
Około V wieku n.e. dotarła ona do 
Japonii, gdzie początkowo była je-
dynie elitarną rozrywką arystokracji 
i dworu, uznawaną za jedną z czte-
rech sztuk cesarskich, których umie-
jętność powinien posiąść człowiek 
wykształcony. 
 Jej zasady są z pozoru bardzo 
proste. Rozgrywka odbywa się na 
kwadratowej planszy z siatką 19x19 
linii. Gracze kładą na niej naprze-
miennie czarne lub białe piony (na-
zywane kamieniami), starając się 
zdobyć jak największe terytorium. 
Wszystkie kamienie są równej war-
tości i od momentu położenia na 
planszy nie poruszają się. Kamie-
nie całkowicie otoczone są „brane 
do niewoli” i zdejmowane. To w za-
sadzie wszystkie reguły mogące su-
gerować, iż rozgrywka powinna być 
trywialna. Nic bardziej mylnego. 
Liczba możliwych ruchów oraz ich 
sekwencji na planszy to 10 do potęgi 
170. Dlatego nawet czysta moc obli-
czeniowa superkomputerów jest tu-
taj bezradna. 

Bezkonkurencyjni Azjaci

 Mistrzostwa globu odbyły się w 
średniowiecznym zamku Stahleck 
w Bacharach w niemieckiej Nadre-

nii-Palatynacie. Dla wielu młodych 
uczestników z Azji i Ameryki był to 
pierwszy bezpośredni kontakt z eu-
ropejską kulturą i historią. Oprócz 
dodatkowych atrakcji sportowych, 
takich jak choćby strzelanie z łuku 
czy opuszczanie się na linie ze ścian 
zamku, na pierwszym miejscu były 
oczywiście rozgrywki w Go. 
 Rywalizacja w sali rycerskiej 
zamku obejmowała pięciorundowy 
turniej. Antoni dzielnie walczył ze 
światową czołówką, w drugiej run-
dzie pokonując nawet reprezentanta 
Malezji. Do półfinałów, w obu kate-
goriach, awansowali już jednak tyl-
ko gracze z Azji, gdzie Go ma po-
nadtysiącletnią historię, a państwa 
takie jak Chiny, Korea Południo-
wa czy Japonia finansują działanie 
specjalistycznych szkół sportowych 
skoncentrowanych jedynie na nauce 
tej wyjątkowej gry. Mistrzami w obu 
kategoriach wiekowych zostali osta-
tecznie reprezentanci Chin.

Go w Józefosławiu

 Mając na uwadze korzyści dla roz-
woju osobistego zarówno dzieci, jak i 
dorosłych Fundacja Audemus Audi-
re z Józefosławia wykorzystuje grę w Go 
podczas terapii. Do tego wspiera graczy 
oraz osoby pragnące poznać tę nie-
zwykłą grę umożliwiając im spotkania 
dla rozgrywki lub  rywalizacji sporto-
wej. Antek, będąc już trzeci rok z rzę-
du mistrzem Polski juniorów oraz na-
uczycielem Go certyfikowanym przez 
European Go Teachers Association, 
chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i do-
świadczeniem turniejowym. 
 Wszystkim zainteresowanym pole-
camy lekturę strony internetowej fun-
dacji http://www.audemusaudire.pl/
klub-go-baduk/, gdzie znajdują się 
informacje o grze, materiały eduka-
cyjne oraz fotorelacje z turniejów, w 
których brali udział reprezentujący 
organizację z Józefosławia gracze.

Grzegorz Tylec

Antoni Bugaj na mistrzostwach świata w Niemczech

„Bezpieczna nawierzchnia” rani dzieci
GÓRA KALWARIA Drewniana sieczka, którą wysypano fragment placu zabaw przy ul. Do-

minikańskiej powoduje u dzieci bolesne skaleczenia. Zadry wbijają się im w skórę – za-

alarmowały nas mamy maluchów

 Warstwą „zrębków drewna” po-
kryto m.in. teren wokół zjeżdżalni. 
Chodzi o to, aby amortyzowały ewen-
tualny upadek dziecka. Jednak jak 
mówi nam pani Monika, mama dwu-
latka, owe „zrębki” to w dużej mierze 
twarde i ostre kolce. – Ja byłam zszo-
kowana, kiedy to zobaczyłam. Na 
placu zabaw rozsypał to ktoś zupeł-
nie bez wyobraźni. Powinien stuknąć 
się w głowę. Ciekawe, czy wysypałby 
takie coś u siebie na podwórku – nie 
kryje emocji. – Byłam świadkiem, jak 
taka zadra wbiła się w nogę półtora-
rocznej dziewczynce, która w sandał-
kach zjechała ze zjeżdżalni. Przecież 
jak jakiś maluch się przewróci, taki 
długi kolec jeszcze wbije mu się w oko 
– przestrzega. Inna matka, z którą 
rozmawialiśmy na miejscu oznajmi-
ła: Ja bym czegoś takiego nawet świ-
niom nie wysypała. 
 Paweł Maciejewski, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (nad-
zorującego place zabaw) twierdzi, 
że do tej pory nikt nie skarżył się 
na nawierzchnię placu przy Do-

minikańskiej. – Mieliśmy kontro-
lę Powiatowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego i otrzymaliśmy 
nakaz uzupełnienia zrębków wo-
kół zjeżdżalni. Wykonawca pla-
cu zapewnił nas, że to certyfiko-
wany produkt dla placów zabaw, z 
tego względu jego cena była wyż-

sza i czekaliśmy długo na dostawę 
– informuje. Kilka dni temu dyrek-
tor zapewnił nas, że on i jego pra-
cownicy pilnie przyjrzą się zasto-
sowanym „zrębkom”. – Jeśli będą 
złej jakości, złożymy reklamację u 
wykonawcy – zapowiedział.  

PC
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Daj się zdołować!
 Już jutro na Zimnych Dołach w Żabieńcu o godz. 12 rozpocznie się szósta 
edycja Festiwalu Piosenki Dołującej. To wydarzenie kulturalne w formie kon-
kursu piosenki, które tradycyjnie nawiązuje do przypisywanego nam mal-
kontenctwa i wszechobecnego narzekania na „świat wokół nas”. Motto festi-
walu, stworzone przez znawcę i orędownika twórczości ponurej Andrzeja Po-
niedzielskiego, brzmi „Smutek - to radość inaczej”. W programie: konkursy na 
dołującą piosenkę autorską oraz na sponurzenie dowolnej wesołej piosenki, 
recitale, koncerty. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie Tadeusz Woźniak. Po-
mysłodawcą imprezy, która potrwa do godz. 22, i jej współorganizatorem jest 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego. Wstęp wolny.

Tyl
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IV liga

Kolejka 4 - 25-26 sierpnia

Perła Złotokłos 1-2 MKS Piaseczno  
LKS Promna 1-2 Mszczonowianka Mszczonów  
Energia Kozienice 1-3 Mazur Karczew  
Błonianka Błonie 1-1 Sparta Jazgarzew  
Wilga Garwolin 0-2 Oskar Przysucha  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 5-1 KS Raszyn  
Orzeł Unin 1-0 Znicz II Pruszków  
Pilica Białobrzegi 7-0 Radomiak II Radom 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  4 12 4 0 0 15-3
2.  MKS Piaseczno 4 12 4 0 0 14-5
3.  Pilica Białobrzegi 4 9 3 0 1 12-3
4.  Mszczonowianka Mszczonów 
  4 9 3 0 1 13-5
5.  Oskar Przysucha 4 9 3 0 1 7-2
6.  Radomiak II Radom 4 9 3 0 1 11-8
7.  Mazur Karczew 4 6 2 0 2 8-9
8.  Orzeł Unin 4 6 2 0 2 7-10
9.  Energia Kozienice 4 6 2 0 2 7-5
10.  Sparta Jazgarzew 4 4 1 1 2 6-9
11.  KS Raszyn 4 4 1 1 2 4-11
12.  Wilga Garwolin 4 3 1 0 3 3-6
13.  LKS Promna 4 3 1 0 3 4-9
14.  Błonianka Błonie 4 2 0 2 2 4-9
15.  Znicz II Pruszków 4 0 0 0 4 4-8
16.  Perła Złotokłos 4 0 0 0 4 1-18

Liga okręgowa

Kolejka 4 - 25-26 sierpnia

AP Żyrardów 3-2 Józefovia Józefów  
Ursus II Warszawa 6-1 Naprzód Stare Babice  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-3 KS Teresin  
Grom Warszawa 2-2 Laura Chylice  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-2 LKS Chlebnia  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-1 LKS Osuchów  
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-2 Piast Piastów  
Milan Milanówek 1-0 MKS II Piaseczno 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 4 10 3 1 0 10-7
2.  Ursus II Warszawa 4 9 3 0 1 17-7
3.  Józefovia Józefów 4 9 3 0 1 10-5
4.  Milan Milanówek 3 7 2 1 0 4-2
5.  Grom Warszawa 3 7 2 1 0 11-2
6.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  4 7 2 1 1 9-5
7.  Piast Piastów 3 6 2 0 1 6-8
8.  LKS Chlebnia 4 6 2 0 2 6-10
9.  KS Teresin 3 6 2 0 1 6-4
10.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  4 6 2 0 2 7-6
11.  LKS Osuchów 4 4 1 1 2 3-8
12.  MKS II Piaseczno 4 3 1 0 3 4-6
13.  Laura Chylice 3 1 0 1 2 7-11
14.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  3 0 0 0 3 2-6
15.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  3 0 0 0 3 1-8
16.  Naprzód Stare Babice 3 0 0 0 3 3-11

A klasa

Kolejka 2 - 25-26 sierpnia

Naprzód Brwinów 2-0 Świt Warszawa  
Grom II Warszawa 4-1 Jedność Żabieniec  
Anprel Nowa Wieś 4-1 Tur Jaktorów  
GLKS Nadarzyn 0-2 Okęcie Warszawa  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 2-4 Orzeł Baniocha  
FC Lesznowola 1-1 UKS Siekierki (Warszawa)  
FC Płochocin 1-6 Walka Kosów 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Grom II Warszawa 2 6 2 0 0 6-1
2.  Okęcie Warszawa 2 6 2 0 0 5-0
3.  Naprzód Brwinów 2 6 2 0 0 4-0
4.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  2 4 1 1 0 3-1
5.  FC Lesznowola 2 4 1 1 0 4-2
6.  GLKS Nadarzyn 2 3 1 0 1 3-2
7.  Walka Kosów 2 3 1 0 1 7-4
8.  Jedność Żabieniec 2 3 1 0 1 4-4
  Anprel Nowa Wieś 2 3 1 0 1 4-4
10.  Orzeł Baniocha 2 3 1 0 1 4-5
11.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  2 0 0 0 2 2-6
12.  Tur Jaktorów 2 0 0 0 2 1-6
13.  Świt Warszawa 2 0 0 0 2 0-5
14.  FC Płochocin 2 0 0 0 2 1-8

II liga kobiet

Kolejka 1 - 25-26 sierpnia

Włókniarz Białystok 0-3 Stomil Olsztyn 
Wilga Garwolin 1-3 KU-AZS UW Warszawa  
MOSiR Sieradz 4-0 GOSiR Piaseczno  
Ząbkovia Ząbki 2-0 Pogoń Zduńska Wola  
Tygrys Huta Mińska 3-6 Akademia 2012 Suwałki 

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  MOSiR Sieradz 1 3 1 0 0 4-0
2.  Akademia 2012 Suwałki
  1 3 1 0 0 6-3
3.  Stomil Olsztyn 1 3 1 0 0 3-0
4.  KU-AZS UW Warszawa 1 3 1 0 0 3-1
5.  Ząbkovia Ząbki 1 3 1 0 0 2-0
6.  Loczki Wyszków 0 0 0 0 0 0-0
  Victoria Bartoszyce 0 0 0 0 0 0-0
8.  Wilga Garwolin 1 0 0 0 1 1-3
9.  Pogoń Zduńska Wola 1 0 0 0 1 0-2
10.  Tygrys Huta Mińska 1 0 0 0 1 3-6
11.  Włókniarz Białystok 1 0 0 0 1 0-3
12.  GOSiR Piaseczno 1 0 0 0 1 0-4

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 5 - 1-2 września

Znicz II Pruszków - Perła Złotokłos 2 września, g.11
Pilica Białobrzegi - Orzeł Unin 
KS Raszyn - Radomiak II Radom
Oskar Przysucha - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
Sparta Jazgarzew - Wilga Garwolin 1 września, g.11
Mazur Karczew - Błonianka Błonie 
Mszczonowianka Mszczonów - Energia Kozienice 
MKS Piaseczno - LKS Promna 1 września, g.11

Liga okręgowa

Kolejka 5 - 1-2 września

MKS II Piaseczno - AP Żyrardów 1 września, g.14

Piast Piastów - Milan Milanówek 
LKS Osuchów - SEMP Ursynów (Warszawa) 
LKS Chlebnia - Przyszłość Włochy (Warszawa) 
Laura Chylice - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
1 września, g.11
KS Teresin - Grom Warszawa 
Naprzód Stare Babice  - KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 1 września, g.17

A klasa

Kolejka 3 - 1-2 września

Walka Kosów - Naprzód Brwinów 1 września, g.17
UKS Siekierki (Warszawa) - FC Płochocin 
Orzeł Baniocha - FC Lesznowola 1 września, g.17
Okęcie Warszawa - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
1 września, g.11
Tur Jaktorów - GLKS Nadarzyn 
Jedność Żabieniec - Anprel Nowa Wieś 
1 września, g.14
Świt Warszawa - Grom II Warszawa

II liga kobiet

Kolejka 2 - 1-2 września

Stomil Olsztyn - Akademia 2012 Suwałki 
Pogoń Zduńska Wola - Tygrys Huta Mińska 
Victoria Bartoszyce - Ząbkovia Ząbki 
GOSiR Piaseczno - Loczki Wyszków 2 września, g.15
KU-AZS UW Warszawa - MOSiR Sieradz 
Włókniarz Białystok - Wilga Garwolin

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Derby znów dla Piaseczna
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – MKS PIASECZNO 1:2 Podopieczni Igora Gołaszewskiego 

mogą mówić o świetnym starcie w lidze. Po wygranych ze Spartą, Mazurem i Mszczo-

nowianką przyszła pora na kolejne starcie derbowe – tym razem z Perłą w Złotokłosie

 – Przygotowaliśmy zespół do 
gry w lidze okręgowej – mówi Ra-
fał Tchórzewski, prezes Perły Złoto-
kłos. – Nasz budżet wynosi 30 tys. zł 
i trudno nam rywalizować z klubem, 
który ma 170 tysięcy.
 Po wycofaniu się z rozgrywek 
Drogowca Jedlińsk Perła zgodziła się 
zająć jego miejsce i jak dotychczas prze-
grała wszystkie swoje mecze, tracąc 16 
goli i nie strzelając ani jednej bramki. 
 W pierwszej połowie widać było 
kto jest aktualnie w czołówce tabe-
li, a kto ją zamyka. Piaseczno otwo-
rzyło wynik meczu już w 3. minu-
cie, kiedy to Bartosz Orłowski za-
notował swoje kolejne trafienie ligo-
we, popisując się celnym uderzeniem 
głową. Sprowadzony ze Sparty za-
wodnik świetnie rozumie się na bo-
isku zwłaszcza ze Zbigniewem Ob-
łuskim, którego obsłużył celnym po-
daniem w 31. minucie. Napastniko-
wi Piaseczna nie pozostało w tej sy-
tuacji nic innego jak tylko wykorzy-
stać okazję sam na sam z Pawłem 

Reszką i podwyższyć prowadzenie.
 Po zmianie stron Perła ruszy-
ła wreszcie odważniej do przodu, a 
biało-niebiescy – zadowoleni z pro-
wadzenia – wyraźnie spuścili z tonu. 
Gospodarzom nie było jednak ła-
two – zwłaszcza, że w 72. minucie, 
za zdecydowane wejście wślizgiem, 
z boiska wyleciał z czerwoną kart-

ką Maciej Maciejewski. Drużyna ze 
Złotokłosu zdobyła jednak w dzie-
siątkę gola kontaktowego, którego 
strzelił – ładnym uderzeniem lobem 
– Sebastian Adamczyk. Ostatecz-
nie to było jednak dla Perły za mało 
żeby pokusić się w tym meczu choć-
by o punkt.

Grzegorz Tylec

Dominik Rzepliński, 

zawodnik Perły Złotokłos

Do remisu nie zabrakło dużo. Od początku drugiej poło-
wy szukaliśmy swoich szans - pierwsze pojawiły się koło 
55-60. minuty. Potem była czerwona kartka, bramka kon-

taktowa i do końca dążyliśmy do wyrównania. Niestety nie udało się, ale 
ten mecz pokazuje, że możemy walczyć z każdym w tej lidze. Mamy młody 
zespół i dla większości są to pierwsze mecze w czwartej lidze. Z czasem na 
pewno zacznie to wyglądać dużo lepiej.

Zbigniew Obłuski, 

zawodnik MKS Piaseczno

Jak widać, moja współpraca z Bartkiem Or-
łowskim układa się nie najgorzej. Mamy po 
pięć bramek i idziemy, jak to się mówi, łeb w 

łeb. Mecz ze Złotokłosem powinien być dużo spokojniejszy, 
bo już w pierwszej połowie powinniśmy wygrywać cztery czy 
pięć do zera. Najważniejsze jednak, że jest zwycięstwo i ko-
lejne trzy punkty.

Puchar z niespodziankami
PIŁKA NOŻNA, OKRĘGOWY PUCHAR POLSKI Ze zmiennym szczęściem i z 

różnym podejściem do gry przystąpiły do rywalizacji w Pucharze Pol-

ski drużyny z powiatu piaseczyńskiego

 Już w pierwszej rundzie pożegnała się z rozgrywkami ekipa Nadstalu z 
Krzaków Czaplinkowskich (porażka 3:1 z UKS Łady). Pewnie wygrały za to 
swoje spotkania UKS Tarczyn (5:1 z Vulcan Wólka Mlądzka) i Walka Kosów, któ-
ra nie miała litości dla Pioruna Warszawa, gromiąc rywali aż 17:0. 
 W kolejnej rundzie Walka pokonała MKS II Piaseczno 3:0, ale trzeba pod-
kreślić, że druga drużyna biało-niebieskich wystąpiła w Kosowie mocno re-
zerwowym składem. Nie zawiodła również Laura Chylice, pokonując na wy-
jeździe Sokół Celestynów 7:1. Swoją pucharową przygodę zakończył nato-
miast Tarczyn, ulegając po rzutach karnych Piastowi Piastów (2:2, k. 4:5).
 Największym pucharowym rozczarowaniem jest jednak, póki co, postawa KS Kon-
stancin, bo trudno mówić inaczej jeśli drużyna z okręgówki odpada po meczu z zespo-
łem z B klasy. Podopieczni Michała Madeńskiego musieli uznać wyższość KTS Weszło 
Warszawa. W regulaminowym czasie gry było 2:2, ale jedenastki lepiej egzekwowali 
gospodarze. Mecze trzeciej rundy pucharu zostaną rozegrane 5 września o godz. 16.30.

Grzegorz Tylec

Porażka na inaugurację
PIŁKA NOŻNA, II LIGA KOBIET, 

ULKS MOSIR SIERADZ – KS GOSIR-

KI PIASECZNO 4:0 

 Wiele wskazuje na to, że Gosir-
ki Piaseczno – zespół wciąż młody i 
niedoświadczony – czeka niełatwy 
sezon w rozgrywkach drugiej ligi ko-
biet. W pierwszym spotkaniu, grają-
ce bez kilku podstawowych zawod-
niczek, podopieczne Tomasza Dud-
ka musiały uznać wyższość rywa-
lek z ULKS MOSiR Sieradz. Szansa na 
pierwsze ligowe punkty już w naj-
bliższą niedzielę. Gosirki o godzinie 
15 podejmą w Piasecznie Loczki Wy-
szków.

Tyl.

Pierwszy trening karatejudo
PIASECZNO We wtorek 4 września w hali sportowej Szkoły Podstawo-

wej nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 o godz. 19 odbędzie się pierwszy 

trening karatejudo – nowej sekcji, która połączy te dwie sztuki walki

 - Postanowiłem połączyć 
walkę w dystansie z walką w 
zwarciu – mówi Ryszard Ja-
niszewski (7 dan), legendar-
ny trener judo, który na liście 
swoich sukcesów ma m.in. 
dwukrotny występ na olim-
piadzie z reprezentacją Ku-
wejtu, którą szkolił na prze-
łomie lat 80. i 90. - Karate-
judo jest uniwersalną, kom-
pleksową sztuką samoobro-
ny, pozwalającą odnaleźć się 
w każdej sytuacji.
 W projekt karatejudo za-
angażował się też Kamil Sta-
niszek, posiadacz mistrzowskiego stopnia oraz instruktor karate od 2001 roku. - 
Mamy różne doświadczenia i umiejętności. Łączy nas szacunek do tradycyjnych 
sztuk walki – mówi Kamil Staniszek. - Chcemy zarazić was swoją pasją i zachęcić do 
aktywności fi zycznej.

AB



Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

poszukuje

GAZECIARZY
praca w piątki  lub w weekendy

przy rozdawaniu gazet

Zgłoszenia telefoniczne pod numerem 22 756 79 39
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DAM PRACĘ

Sprzątanie przedszkola i kameralnej szkoły oraz 
pomoc w kuchni. Józefosław, tel. 882 008 720

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat c+e w 
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie 
polska – hiszpania – polska, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 668 499 758

Przyjmę blacharza/zbrojarza samochodowego, 
Piaseczno, tel. 519 836 681

Przyjmę lakiernika samochodowego, Piaseczno, 
tel. 519 836 681

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami do robót 
elektroenergetycznych, tel. 602 253 763

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
do piekarni w nocy l/lub w dzień, do przyuczenia, 
tel. 666 023 283

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Malarzy, glazurników tel. 605 057 467

Kierowca do cateringu, z samochodem lub bez, 
tel. 698 59 00 59

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii
zatrudni: pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

Zatrudnię kierowcę C+E, trasy Warszawa-Rumunia-
Warszawa, wynagrodzenie 7000zł, weekendy wolne, 
tel. 501 19 66 83

Firma Dawidczyk Sp.J. Zatrudni lakiernika meblowego, 
miejsce zatrudnienia Kolonia Mrokowska, (Możliwość 
zakwaterowania) tel. 501 86 86 57 

Anglistów, lektorów języka angielskiego do prowadze-
nia kursów w Centrum Języków Obcych Joanny Szcze-
pańskiej w Górze Kalwarii, kontakt joanna.szczepan-
ska@gmail.com

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Zatrudnię do zbioru jabłek, Góra Kalwaria, tel. 600 391 984

Przyjmę do pracy : Sklep Mięsny-sprzedawca, Masar-
nia - pracownik produkcyjny, pracownik rozbiorowy. 
Piaseczno tel. 22 756 79 82

Zatrudnię kierowcę kat C do beczki asenizacyjnej.
Wynagrodzenie 3 tys.-4 tys. Wiek od 36 do 50 lat. 
Tel 22 750 16 56 w godz 8-15

Praca w Tarczynie. Poszukujemy:osób do działu
sprzedaży. Mile widziana znajomość programu 
Symfonia handel lub Comarch. Handlowców, 
kontakt:22 727 81 55, e-mail: info@ekospan.pl

Piaseczno, 2 pok, II piętro, widne, ładne, stan dewelo-
perski (2018r). Jasińskiego. Pilnie.602 554 513

Piekarnia Łazy k. Magdalenki zatrudni piekarza lub 
pomoc piekarza tel.506 595 555

Przyjmę do pracy w masarni- pracownik produkcyjny, 
rozbiorowy. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni
ekspedientki, tel. 506 146 905

DO SITODRUKU, MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA
KONSTANCIN-JAZIORNA, tel. 507 200 666

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

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Studentkę kierunku finanse i rachunkowość – biuro 
rachunkowe w Piasecznie,  b.banasiak@moneycount.pl

Panią do sprzątania klatek na Józefosławiu, 4-5h 
dziennie, tel. 505 465 961

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, tel. 601 370 427

Do remontu mieszkania Piaseczno, tel. 512 084 728

Sprzątanie w centrum Piaseczna, tel. 512 084 728

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w My-
siadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni na stanowiska nauczy-
cieli wychowawców świetlicy (26 godz.) oraz nauczycie-
li wspomagających (wymagana pedagogika specjalna, 
20 godz.). CV proszę przesyłać na adres e-mail: sekreta-
riat@spwmy.edu.pl, tel. 22 462 85 20

Zatrudnimy radcę prawnego lub adwokata do obsługi 
firmy. Piaseczno. Oferty : janek@esteticagroup.pl 
tel . 501 130 598 

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, Janki, 
ul. Mszczonowska, tel. 501 366 037

Pilne! Przyjmę do pracy w delikatesach, w Nowej 
Iwicznej, tel. 501 105 411

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów. 
Pakowanie pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

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

Zatrudnimy kierowcę kat C oraz C+E. Codzienne powro-
ty na bazę. Dystrybucja lokalna. Kilka miejsc rozładunku 
dziennie. Chłodnia. Firma znajduje się w Kajetanach k/
Nadarzyna. CV na adres mgietka@mandersloot.eu , 
tel. 22 292 25 20

Praca Pruszków lub Żabia Wola. Poszukujemy osób z 
orzeczeniem o niepełnosprawności do pracy przy ochro-
nie małej budowy w Pruszkowie lub Żabiej Woli.  Nie wy-
magamy doświadczenia. Dobre warunki pracy. 
Tel. 577 303 512

Do dociepleń, tel. 507 191 295

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Firma zatrudni pracownika do wykonywania elewacji,
tel. 667 117 888

Zatrudnię krawcowe, szwaczki, osoba do prasowania, 
tel. 510 267 684

Do pracy w kuchni do przedszkola, Nowa Wola k. Piasecz-
na, tel. 501 423 413

Krawcowa z doświadczeniem do poprawek krawieckich, 
Konstancin, tel. 605 081 740

Krawca/Krawcową do poprawek w pracowni krawieckiej, 
tel. 602 726 384

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Zatrudnię elektryka, elektromontera, montaż instalacji 
elektrycznej na terenie Piaseczna i okolic, tel. 602 675 286

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

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

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Lakiernika, pomocnika przyjmę, tel. 607 348 271

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Konstancinie, tel. 502 431 371

Zatrudnię do murowania kamienia, Łazy, tel. 509 447 601

Kierowcę kategorii C+E na transport krajowy, 
tel. 601 097 505

Zatrudnię opiekunki do Domu Opieki w Piasecznie, 
tel. 601 870 594

Pracownik produkcji – Piaseczno.Praca dla kobiet oraz 
mężczyzn na podstawie umowy o pracę. Stawka 2870 zł 
brutto, pełen etat. Zatrudnienie od zaraz, telefon 500 605 
102, 506 229 624, 22 460 50 30

Golden Sp zoo - firma zajmuje się produkcją mrożonych 
owoców- zatrudnimy osobę do pracy w biurze ze znajo-
mością j, angielskiego. Praca w Czaplinku k. Góry Kalwa-
rii. Osoba będzie odpowiedzialna za kontrolę jakości, do-
kumenty transportowe , certyfikaty jakości i prowadzenie 
biura, tel. 600 065 813

Babik Transport zatrudnimy osobę do  obsługi linii do pako-
wania. Praca w Czaplinku k. Góry Kalwarii. tel  600 065 813

Babik transport zatrudnimy  na myjni tunelowej w Sękoci-
nie lub Wilanowie. Nie wymagane doświadczenie a jedy-
nie zaangażowanie w pracy i miła aparycja. Tel 662 021 324

Ośrodek Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje osoby 
chętne do pracy na stanowisku opiekuna oraz pielęgniarki. 
Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail:tabita@luxmed.pl,
tel. 607 241 759 

Restauracja Zawrotnica zatrudni kucharza. 
Kontakt 665 030 060

Szkoła Podstawowa w Mrokowie zatrudni na stanowisko 
sprzątaczki. Pełny etat, umowa o pracę, praca w godz. 
12-20. tel. 22 756 15 55

Zatrudnię kucharkę do pracy w przedszkolu na pełny etat. 
Umowa o pracę na czas nieokreślony, bardzo atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel. 601 778 504

Zatrudnię na umowę o pracę w zawodzie tokarza 
do przyuczenia tel. 500 207 667

Zatrudnię w charakterze ochrony, tel. 884 850 535

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela do złob-
ka/przedszkola w Łazach koło Magdalenki, tel. 506 12 52 82, 
504 022 284, CV przedszkolefantazja@interia.pl

Opiekunkę do żłobka/przedszkola w Piasecznie 
zatrudnię, tel. 506 12 52 82, 504 022 284, CV 
przedszkolefantazja@interia.pl

Zatrudnię pomoc kuchenną w Euromotelu w Baniosze 
tel. 601 985 530

Zatrudnię kierowcę kat. C. tel. 601 279 490

Praca w firmie ogrodniczej - wycinka drzew, brukarstwo, 
tel. 607 811 727

Pomoc nauczyciela/woźna do prywatnego przedszkola 
w Piasecznie, tel.602 686 951

Restauracja w Konstancinie zatrudni kierowcę z własnym 
samochodem. Praca w piątki, soboty i niedziele. 
tel. 503 373 038

SZUKAM PRACY 

Prace domowe, opieka, tel. 731 129 311

Dodatkowa, tel. 661 245 043

Opieka tel. 575 768 357

Emerytka z pedagogicznym wykształceniem zaopiekuje 
się dzieckiem, Pruszków, tel. 602 447 669

Ukrainka, sprzątanie, tel. 722 786 984

KUPIĘ

Kupię Quada 125-250 cm, „chińskiego” - uszkodzone-
go, do remontu, tel. 698 698 839

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

SPRZEDAM

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW, tel. 698 698 839

Komplet opon z demontażu nowego samochodu Conti-
nental Contiecocontact 5 195/55 R16 87H, letnie, rok pro-
dukcji 05/2018, cena 500 zł, tel. 22 756 95 23

Obcinarka do cebuli, sześciowałkowa, stan dobry, 
1800 zł tel. 22 720 48 41

Kopaczka elewatorowa do ziemniaków, 1800 zł 
tel. 22 720 48 41

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Akordeon Weismaister Stella 120 basów, tel. 729 392 241

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Nissan Almera, 2001 r, 110 tys. km, 5500 zł, 
tel.  661 635 037

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029 

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Skup aut całe uszkodzone po wypadku nie na chodzie 
skorodowane wraki krajowe sprowadzone angliki płatne 
gotówką odbiór własną lawetą,  tel. 515 472 081

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dom w centrum Baniochy 214 / 670 m kw., 
tel. 606 118 392

Sprzedam doskonałe działki na budowę lub lokatę w do-
brej lokalizacji. Cena 22 000 zł za sztukę, tel. 501 610 072

Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH, 
tel. 602 340 549

Sprzedam działkę k/Konstancina, tel.  501 610 072

Sprzedam działki blisko Tarczyna. Tanio. 
Super dojazd  do Warszawy, tel.  602 340 549

Bezpośrednio mieszkanie do sprzedania 44 m kw, 
tel. 505 523 173

Działka o pow. 1,3 ha, w miejscowości Grobice, 
gmina Chynów (36km od Warszawy). Położona jest 
przy ulicy, z dostępem do prądu, wody, gazu i kanaliza-
cji. Tel. 511 783 975 

Działka budowlana, Piastów centrum, 700 m kw., 
tel. 504 076 236

Tanio sprzedam działkę rolną w Siedliskach, 2800 mkw., 
cena do uzgodnienia tel. 510 322 437

Mieszkanie własnościowe z Księgą, 3-pokojowe, 
54 m kw., w Górze Kalwarii tel. 519 470 497

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

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

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Mieszkanie 4 pokoje 90 m kw., Piaseczno, pilnie z powodu 
wyjazdu, bezpośrednio, tel. 602 57 83 66

Mieszkanie 60 m kw. w Górze Kalwarii, tel. 534 796 537 

Działki budowlane, usługowe Uwieliny gmina Prażmów 
tel. 603 862 559

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200m kw. dział-
ka 1500 m kw. Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Para bez dzieci poszukuje do wynajęcia samodzielnego 
domu/domku. Tel. 693 009 538

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal handlowo-usług. na Bazarku 
w Piasecznie. Dobra lokalizacja. Tel. 513 216 818

Kwatery dla grup budowlanych, dobre warunki, 
13 zł/osoba, dojazd od ul. Puławskiej, Piaseczno, 
tel. 604 274 417

Biuro 30-50 mkw. Piaseczno, Kościuszki 21, 
tel. 601 213 634

Mieszkanie, kawalerka w Piasecznie, kompletnie 
umeblowana, tel. 665 831 986

Garaż przy Mleczarskiej, tel. 889 261 271

Kawalerka, Piaseczno, 30 m kw., tel. 603 168 784

Pokój, tel. 516 228 558

Lokal na mechanikę samochodową, Piaseczno, 
tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67

Para (300+/os), 1-osobowy (480+) tel. 577 88 69 88

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Lokal użytkowy 57 m kw Piaseczno, tel. 504 506 124

Pawilon 50 m kw. Szkolna 13c, tel. 509 201 066

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Mieszkanie w Pruszkowie, tel. 605 577 682

Zdecydowanie kupię działkę rolną w gminie Piaseczno, 
tel. 606 22 50 59

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

USŁUGI

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

STUDNIE, tel. 601 231 836 

Układanie kostki brukowej,  gwarancja, tel. 698 698 839

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Usługi minikoparką. Przyłącza energetyczne napo-
wietrzne i kablowe, prowizorki budowlane, Piaseczno, 
Góra Kalwaria i okolice, tel. 692 606 144

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Wycinki drzew, tel. 518 745 782

Szybkie remonty, praca kompleksowa, tel. 511 182 748

Glazura, gres, spieki, tel. 601 21 94 82

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Tynki maszynowe gipsowe , cementowo-wapienne, 
tel. 722 139 868

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami; 
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice, 
tel. 605 079 907

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

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

Malowanie, szpachlowanie, wykończenia, tel. 507 191 295

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Papa termozgrzewalna – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia, kostka 
brukowa, tel. 602 244 677

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze
519 874 891

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli, tel. 603 315 531

Naprawa AGD:pralki,zmywarki,lodówki,piekarniki,
kuchnie gaz i ele,tel.511 204 952

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze 
519 874 891

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

 RÓŻNE 

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, piły, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare pie-
ce na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, boilery, 
kaloryfery), tel. 502 898 418

Sprzedam firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, budy-
nek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw. Serock, 
tel. 501 092 950

Kredyty pożyczki konsolidacje, tel. 788 706 572

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422
 

NAUKA 

Angielski. Korepetycje i konwersacje. Dzieci, młodzież i 
dorośli. Dojazdy do ucznia. Piaseczno i okolice. 
Tel. 509 570 001

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Matematyka, fizyka, programowanie, programy graficzne, 
tel. 533 854 896

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

KATOLICKIE CENTRUM DIAGNOSTYKI
I REHABILITACJI. TEL. 668 737 660 

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

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

SPRZEDAWCA KASJER DO SKLEPU W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

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

Potrzebna Pani, najchętniej Polka, do sprzątania z 
doświadczeniem w domu prywatnym, Zalesie Dolne, 
tel. 533 415 253

Zatrudnię hydraulików, tel. 501 083 795

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera 
z własnym samochodem, wymagana znajomość 
powiatu pruszkowskiego, praca w co drugi piątek, 
tel. 692 488 278 

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

Zatrudnię opiekunkę i rehabilitanta do domu opieki
w Jazgarzewie, tel. 501 182 362

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno Możliwość 
rozwoju. Nr tel. 725 258 529

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

MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 80

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620 Angielski korepetycje, 30 zł za godzinę, tel. 571 373 118

Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry zabawy i wiele 
innych. Obok szkoły podstawowej nr 5,  tel. 571 373 118

Usługi ogrodnicze-kompleksowo, tel. 512 00 99 66

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa, 
tel. 603 375 875

Duży pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Chemia z Niemiec, tel. 728 758 738

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

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio do 
wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem 
długoterminowy (minimum 2 lata), do 1400 zł, 
tel. 793 213 493

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
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