
LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW  

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA  

       ROK XVIII NR 32 (732)/W1 07 - 13 WRZEŚNIA 2018 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA

W NUMERZE
 

Do Góry Kalwarii, 
do kraju ojców 
                              str. 9

Świętowali, choć 
susza swoje zrobiła 

str. 8

str. 2

str. 7

klikasz i  wiesz

R E K L A M A

czytaj str. 13

Wzi ta w betonowe kleszcze

Wzrasta ruch lotniczy, 
a z nim uciążliwości
PIASECZNO/LESZNOWOLA Z danych przedstawionych przez 

piaseczyńskiego radnego Artura Maickiego wynika, 

że od marca do czerwca hałas wywołany przez samo-

loty przelatujące nad centrum Piaseczna wzrósł o 250 

proc., zaś lotów było aż o 42 proc. więcej!

PIASECZNO Siedem lat temu 

obok niewielkiego domu 

Jadwigi Oldyńskiej wy-

rósł 5-piętrowy blok z 

40 mieszkaniami. Teraz z 

drugiej strony jej działki 

powstaje kolejny masyw-

ny budynek o długości kil-

kudziesięciu metrów



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

PIASECZNO

TARCZYN 

GÓRA KALWARIA

URSYNÓW

LESZNOWOLA

Bezpieczna droga do szkoły

Oszukali starszą panią „na policjanta”

Przez wieś na podwójnym gazie

Hodował krzak konopi indyjskich

Strzelał z wiatrówki do niewłaściwie 
zaparkowanych samochodów?

Odpowiedzą za kradzież gotówki

Suzuki wyparowało jak kamfora

 W poniedziałek rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga 

do szkoły”, która potrwa do 14 września. Na terenie powiatu piaseczyńskie-

go zostały nią objęte 24 placówki. W ich bezpośrednim sąsiedztwie częściej 

niż zwykle pojawiają się policyjne patrole. Funkcjonariusze sprawdzają czy 

kierowcy przestrzegają ograniczeń prędkości, a dzieciom pomagają przejść 

bezpiecznie przez jezdnie, ucząc je przy okazji właściwego zachowania na 

drodze. - Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szcze-

gólnej ostrożności w rejonie szkół i przedszkoli – mówi asp. sztab. Maciej 

Blachliński z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Uwagę na dzieci w 

tych miejscach należy zwracać nie tylko we wrześniu, ale przez cały rok. Kie-

rowcy łamiący przepisy nie mogą liczyć u nas na taryfę ulgową.

 Okazuje się, że mimo wielu działań prewencyjnych skierowanych do se-

niorów, starsze osoby wciąż padają ofi arami bezwzględnych oszustów. Do 

takiego zdarzenia doszło przed tygodniem na terenie Piaseczna. Do 84-lat-

ki zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji i poprosił ją 

o gotówkę „w związku z prowadzoną właśnie akcją”. Starsza pani przekazała 

oszustowi znaczną kwotę pieniędzy (z naszych informacji wynika, że mogło 

chodzić nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych). Gotówki oczywiście nie odzy-

skała. Policja przypomina, że funkcjonariusz na służbie nigdy nie prosi niko-

go o pożyczkę. 

 W ubiegły piątek po południu na ulicy Głównej w Rembertowie poli-

cjanci zatrzymali niepewnie jadącą toyotę. Siedzący za kierownicą pojazdu 

51-latek był nietrzeźwy – mężczyzna miał w organizmie niemal 1,9 promila 

alkoholu. Stracił prawo jazdy, a ze swojego bezsensownego zachowania bę-

dzie tłumaczył się przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 

2 lat więzienia. 

 Kilka dni temu policjanci wtargnęli na teren posesji w Wincentowie, na 

terenie której odkryli 2,5-metrowy krzak konopi indyjskich. Ustalono, że 

krzak posadził 25-letni mieszkaniec wsi. Mężczyzna został zatrzymany i usły-

szał zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi do 3 lat pozbawie-

nia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Na terenie dzielnicy może grasować mężczyzna, który strzela z wiatrówki do 

samochodów zaparkowanych niezgodnie z przepisami. Do ostrzelania aut do-

szło na ulicach Polaka, Hawajskiej, Stryjeńskich i Kulczyńskiego. Kilka przypad-

ków zostało zgłoszonych na policję, która wszczęła  w tej sprawie dochodzenie.

 Policjanci z komisariatu w Lesznowoli zatrzymali dwie Rumunki, podej-

rzane o kradzież kilku tysięcy złotych w jednym ze sklepów na terenie cen-

trum handlowego w Wólce Kosowskiej. Do kradzieży doszło kilka dni temu, a 

cudzoziemki dokonały jej w ten sposób, że najpierw odwróciły uwagę swo-

jej ofi ary, a następnie wyciągnęły jej pieniądze z torebki. Moment przestęp-

stwa zarejestrowały kamery sklepowego monitoringu. Gdy kobiety następ-

nego dnia wróciły do centrum, zostały rozpoznane przez świadków i zatrzy-

mane. Obydwie odpowiedzą za kradzież, za co grozi im do 5 lat więzienia.

 W nocy z poniedziałku na wtorek na ulicy Tulipanów w Piasecznie skra-

dziono srebrne suzuki grand vitarę z 2011 roku. Osoby, które widziały mo-

ment kradzieży lub znają personalia złodziei są proszone o kontakt z najbliż-

szą jednostką policji. 
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Wzrasta ruch lotniczy. 
Mieszka cy narzekaj  na uci liwo ci
PIASECZNO/LESZNOWOLA Z danych przedstawionych przez piaseczyńskiego radnego Artu-

ra Maickiego wynika, że od marca do czerwca hałas wywołany przez samoloty przela-

tujące nad centrum Piaseczna wzrósł o 250 proc., zaś lotów było aż o 42 proc. więcej!

 Lotnisko Chopina w Warszawie 
z roku na rok chwali się coraz więk-
szą liczbą odprawianych pasażerów. 
Tylko w pierwszej połowie tego roku 
było ich około 8 mln, a więc miej 
więcej tyle, co w całym roku 2006. 

Przepustowość Okęcia wynosi oko-
ło 20 mln osób rocznie, ale obecnie 
opracowywana jest koncepcja roz-
budowy portu. Modernizacja plano-
wana na lata 2019-2021 ma sprawić, 
że przepustowość Okęcia zwięk-
szy się z 600 do 800 operacji lotni-
czych (startów i lądowań) na dobę. 
W związku z tym lotnisko mogłoby 
obsłużyć rocznie nawet 24 mln pa-
sażerów!  

Samoloty startują nad domami

 Rozrastające się lotnisko ozna-
cza także coraz większe uciążliwości 
dla okolicznych mieszkańców. Zwią-
zane są one przede wszystkim ze 
startami samolotów odrzutowych, 
czemu towarzyszy niewyobrażalny 
huk. Kilka lat temu, jako pierwszy, 
sprawą zainteresował się lesznowol-
ski radny Mirosław Wilusz. Walczył 
o ustanowienie na lotnisku ciszy 
nocnej oraz aktualizację tzw. mapy 
akustycznej. Chodziło o to, aby kil-
ka miejscowości na terenie gminy 
Lesznowola (te, nad którymi prze-
latują startujące samoloty) znalazło 
się w obszarze zagrożonym hałasem 
powyżej 55 dB. Mapa akustyczna 
uaktualniana  jest co 5 lat. Ostatnio 
miało to miejsce jesienią ubiegłego 
roku. I tu niespodzianka – okazu-
je się, że oddziaływanie akustyczne 
z tytułu wznoszących się samolotów 
nie obejmuje takich miejscowości 
jak Mysiadło, Nowa Iwiczna, Kolo-
nia Lesznowola, Łoziska czy Bobro-
wiec w gminie Piaseczno, nad któ-
rymi samoloty startują regularnie, a 
ryk ich silników bywa niekiedy nie do 
zniesienia. Taka sytuacja miała miej-
sce chociażby w ostatni weekend, kie-
dy to samoloty w kierunku południo-
wym wznosiły się z Okęcia dosłow-
nie co kilka minut. – Nasz teren nie 
został naniesiony na mapę jako re-
jon oddziaływania – przyznaje gorz-
ko Mirosław Wilusz. – Nie wiem, jak 
to się stało.

 Udało się natomiast wprowadzić 
na lotnisku ciszę nocną, która obo-
wiązuje od 25 marca. Oznacza ona, 
że w godz. od 23.30 do 5.30 rano nie 
odbywają się operacje lotnicze. Wy-
jątkiem są jedynie loty państwowe 
i ratownicze. – Wprowadzenie ci-
szy nocnej to pewien kompromis, bo 
mieszkańcy wreszcie mogą się wy-
spać – komentuje Mirosław Wilusz. 

W Piasecznie też niezadowoleni

 Wzmożony ruch lotniczy do-
skwiera także mieszkańcom Pia-
seczna. Podczas ostatniej sesji rady 
miejskiej mówili o tym radni Zbi-
gniew Mucha oraz Artur Maicki. Do 
tego drugiego zgłosił się mieszka-
niec, który dotarł do szczegółowych 
informacji na temat liczby przela-
tujących nad miastem samolotów i 
zwiększającego się hałasu. 

 Z danych przedstawionych przez 
radnego Maickiego wynika, że od 
marca do czerwca hałas z tytułu 
przelatujących nad centrum mia-
sta samolotów wzrósł o 250 proc., 
zaś lotów było aż o 42 proc. więcej. 
– Obszary miejskie powinny być 
chronione przed hałasem. Piasecz-
no, jest największą południową 
aglomeracją, gdzie znajduje się wie-
le szkół, przedszkoli, żłobków – mó-
wił radny Maicki. – Musimy podjąć 
rozmowy z zarządcą lotniska w celu 
wyeliminowania  przelotów nad cen-
trum miasta oraz zapoczątkować 
działania mające na celu zmniejsze-
nie poziomu hałasu. Zadaniem tym 
powinna zająć się odpowiednia ko-
misja problemowa.

Tomasz Wojciuk

Lotnisko im. Fryderyka Chopina powoli zbliża się do granicy swojej 

przepustowości, która wynosi około 20 mln pasażerów w ciągu roku

Teraz na startujące z Okęcia 

samoloty narzekają już 

nie tylko mieszkańcy 

Lesznowoli, ale także 

Piaseczna

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E
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 Odpowiedzią na brak wizji rozwo-
ju naszego miasta i gminy jest Stowa-
rzyszenie Piaseczno – zasługujemy na 
więcej, czyli grupa ludzi, którzy nie ro-
zumieją dlaczego olbrzymi potencjał 
naszego regionu nie jest wykorzysty-
wany i chcą realizować wizję miasta 
ambitnego, wyróżniającego się w na tle 
innych samorządów. Miasta, z którego 
mieszkańcy będą dumni i będą chcie-
li się z nim utożsamiać. Uważamy, że 
podstawą budowy tożsamości miasta, 
czyli jego niezależności i unikalności 
jest zadowolenie jego mieszkańców. 
 Jednym z podstawowych założeń 
jest działanie dla przyszłości. W my-
śleniu o rozwoju gminy należy przy-
jąć perspektywę długoterminową 
- mówi Józef Zalewski, jeden z lide-
rów stowarzyszenia. – Należy zadać 
sobie pytanie – jak ma wyglądać Pia-
seczno za 20 - 30 lat? Czym jako gmi-
na mamy się wyróżniać na tle innych 
gmin? Co ma stanowić o tzw. przewa-
dze konkurencyjnej Piaseczna, która 
będzie pozwalała na przyciąganie no-
wych mieszkańców i przedsiębiorców, 
a obecni mieszkańcy będą zadowoleni 
że tu mieszkają? - zastanawia się Za-
lewski. - Odpowiedzi na te pytania są 
kluczowe zarówno z punktu widzenia 
rozwoju miasta, jak również z pun-
tu widzenia budowy jego tożsamo-
ści. Wizja ta jest szczególnie istotna 

w przypadku tzw. miast aglomeracyj-
nych, zlokalizowanych w bliskiej od-
ległości dużych ośrodków miejskich. 
Naszą odpowiedzią jest innowacyj-
ność i ambitne podejście do pomysłu 
na  tworzenie naszej małej ojczyzny. 
 „Zasługujemy na więcej” to nie tyl-
ko myśl przewodnia stowarzyszenia, 
ale przede wszystkim diagnoza po-
trzeb mieszkańców. – Piaseczno jest 
miastem niewykorzystanych szans – 
dodaje Zalewski. – Brakuje tu ambit-
nych projektów, odważnych inwestycji, 
dbania o jakość realizowanych usług 
(np. oświatowych, sportowych, czy w 
zakresie utrzymania czystości) oraz re-
alnego wykorzystania drzemiącego tu 
potencjału, a ten jest potężny. Nie zga-
dzamy się na to. Naszym głównym za-
łożeniem jest wykorzystywanie szans 
wynikających z potencjału – ludzkie-
go, geograficznego, czy finansowego 
– dodaje Zalewski. - Mamy dość ro-
bienia wszystkiego byle jak. Potrzebu-
jemy projektów zarówno infrastruktu-
ralnych jak i miękkich (np. w obsza-
rze edukacji, kultury, sportu) - dużych, 
ambitnych, takich, które wyróżnią nas 
nie tylko na tle powiatu, czy wojewódz-
twa, ale nawet kraju. Mówimy stanow-
cze „nie” opieszałości w działaniu, nie-
udolności i brakowi ambitnej wizji. 
Chcemy być liderem, prekursorem wie-
lu rozwiązań. 

 Cel stowarzyszenia jest jasny - 
praca na to, aby Piaseczno stało się 
miastem nowoczesnym i przyjaznym 
mieszkańcom. Jak podkreślają człon-
kowie stowarzyszenia – mają nie tyl-
ko wizję, ale również konkretne pomy-
sły jak wykorzystać drzemiący w mie-
sicie potencjał. – Nie chodzi o nego-
wanie tego co zostało zrobione przez 
ostatnie 8 lat przez ekipę rządzącą. To 
nie jest tak, że mówimy – to co zrobi-
liście jest złe – tłumaczy Paweł Dzie-
kanowski, przewodniczący Stowarzy-
szenia Piaseczno - zasługujemy na 
więcej. Zarówno nas, jak i mieszkań-
ców cieszy każda zrealizowana inwe-
stycja, każda zorganizowana impreza. 
Uważamy jednak, że zbyt dużo szans 
nie zostało wykorzystanych. 
 Jako jeden z przykładów członko-
wie stowarzyszenia podają wysokość na-
kładów inwestycyjnych - pomimo wzro-
stu dochodów budżetu gminy Piaseczno 
w latach 2011 – 2017 o 642 mln zł w sto-
sunku do lat 2002 – 2010, poziom nakła-
dów inwestycyjnych (czyli wartość zreali-
zowanych inwestycji) spadł o 411 mln zł 
w stosunku do poprzedniego okresu. Z 
czego wynika taki stan rzeczy? Potrze-
by inwestycyjne np. w zakresie budowy 
i remontu dróg nadal są olbrzymie. - W 
XXI wieku ponad 60% wszystkich dróg 
w gminie jest nie utwardzonych. 60%!!! 
Władze gminy zasłaniają się brakiem 

środków finansowych – tłumaczy Jó-
zef Zalewski. – My pytamy co włodarze 
zrobili, aby pozyskać środki z funduszy 
zewnętrznych? Przez ostatnie lata po-
ziom pozyskiwania środków m.in. unij-
nych jest żenująco niski. Jak to się dzie-
je, ze inne – często dużo mniejsze gminy 
– są w stanie pozyskiwać potężne środ-
ki pozwalające na usprawnianie życia lo-
kalnych społeczności – pyta Zalewski. - 
Czemu nasza gmina nie stara się o pozy-
skanie środków unijnych na kanalizację, 
wymianę pieców, czy wyposażanie do-
mów w instalacje solarne? Dlaczego inne 
samorządy mogą pozyskać środki unij-
ne na budowę centrów kultury, sal wido-
wiskowych, aquaparków, na rozwój eko-
logicznego transportu publicznego, czy 
rozwój przedsiębiorczości i budowę in-
kubatorów przedsiębiorczości? Z cze-
go bierze się taki stan rzeczy? Brak chę-
ci? Umiejętności? Zwykłe zaniedbanie? 
Bez względu na odpowiedź na to pyta-
nie wniosek jest jeden – potrzebujemy 
większego zaangażowania, ludzi z wizją 
i energią do działania. Inaczej zawsze bę-

dziemy o krok z tyłu, o krok za innymi. 
 Jak podkreślają członkowie stowa-
rzyszenia hasło „zasługujemy na wię-
cej” to nie tylko diagnoza potrzeb miesz-
kańców, ale też kierunek działań na przy-
szłość. – Mamy wizję, konkretne pro-
jekty – mówi Paweł Dziekanowski. 
– Ale mamy też konkretne plany na ich 
realizację. Pomysły skąd wziąć pienią-
dze, jak je najlepiej wykorzystać. Chce-
my pokazać mieszkańcom, że da się zro-
bić więcej niż niezbędne minimum. Bo 
Piaseczno zasługuje na więcej. My za-
sługujemy na więcej niż to minimum, 
które oferuje nam ekipa rządząca. Zbli-
żające się wybory samorządowe Bedą 
okazją do zaprezentowania tej wizji, na-
szych pomysłów. Bedą okazją do pod-
jęcia decyzji, czy „chcemy żeby było jak 
było” czy też pragniemy czegoś więcej – 
miasta bardziej ambitnego, przyjaznego 
mieszkańcom. Miasta z którego będzie-
my dumni i z którym będziemy mogli się 
utożsamiać. 

Materiał  KWW Józefa Zalewskiego

Piaseczno – zasługujemy na więcej 
Zbliżające się wybory samorządowe są doskonałą okazją do zastanowienia 

się czego tak naprawdę oczekujemy od samorządowców. Oczywiście więk-

szość z nas odpowie, ze działania, inwestycji, aktywności, wychodzenia na-

przeciw naszym potrzebom. W praktyce okazuje się, że są to wartości o któ-

re wcale nie jest łatwo, a wybrani przez nas kandydaci szybko przechodzą od 

pięknych słów i obietnic do tak dobrze znanej nam bierności i obojętności. 
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Micha ek ju  po operacji
LESZNOWOLA Mieszkańcy osiedla Zielona Polana w Nowej Woli zorganizowali akcję cha-

rytatywną na rzecz czteroletniego Michała Dziedzica. Pomimo deszczu obok skatepar-

ku w Nowej Iwicznej działo się wiele i nie zabrakło chętnych, by wesprzeć szczytny cel

 Mieszkający w Nowej Woli Mi-
chałek cierpi na rzadki zespół wad 
wrodzonych. Istniało ryzyko, że jeśli 
nie uda się pilnie zebrać kwoty oko-
ło 400 tys. złotych na pilną operację, 
czeka go wózek inwalidzki. Na szczę-
ście chłopiec i jego rodzina mogli li-
czyć na wsparcie ludzi dobrej woli.
 Jednym z głównych punktów 
programu akcji Gramy dla Michał-
ka był mecz piłkarski pomiędzy 
mieszkańcami a samorządowcami. 
Na boisku zdecydowanie lepsi oka-
zali się ci pierwsi, ale to nie wynik 
był tego dnia najważniejszy. Oprócz 
tego odbyły się również liczne licy-
tacje na rzecz chłopca (m.in. zlicy-
towano udział w kolacji z wójt Ma-
rią Jolantą Batycką-Wąsik), któ-
rym towarzyszył bogaty program 
artystyczny – od pokazu iluzjoni-
sty i wspólnego tańczenia zumby 
z Agnieszką Musioł-Posyniak, po-
przez występy lokalnych artystów 
(Oli Błachno, Aleksandry Cere-
gry, Mikołaja Zwierza, Kolorofonii 
i Big Bandu dla Frajdy z gościnnym 
udziałem Iwony Manisty-Kutryś). 
Nie zabrakło również animacji dla 
najmłodszych w wykonaniu Anim-
ków Piaseczno. 
 Udało się zebrać prawie 19 tys. 
zł, a kilka dni później wyszła na jaw 
kolejna dobra wiadomość: Michałka 
udało się zakwalifikować do opera-
cji nóżek, która – choć bardzo cięż-
ka – zakończyła się ostatecznie suk-

cesem. – Z całego serca dziękujemy 
wszystkim, którzy aktywnie włączy-
li się w przedsięwzięcie i przyczyni-
li się do zebrania tak dużej kwoty 
– mówią lesznowolscy samorządow-
cy. – Jesteśmy przekonani, że uzbie-
rane pieniądze pomogą Michałkowi 
odzyskać zdrowie.
 Michałka czeka jeszcze leczenie 
rączki i kosztowna rehabilitacja. Le-
czenie chłopca nadal można wspo-
móc biorąc udział w aukcjach in-
ternetowych lub przekazując daro-

wiznę za pośrednictwem Fundacji 
Kochaj Życie. Zbiórka ma być także 
kontynuowana na kolejnych impre-
zach – m.in. w trakcie wrześniowe-
go Runmageddonu w Mysiadle. Po-
móc będzie można także w najbliż-
szą sobotę, przy okazji Dnia Sportu 
w Mysiadle, w okolicach stawu. Za-
wodom, treningom i pokazom spor-
towym wielu dyscyplin (w godz. 14-
22) patronuje Kurier Południowy.

Grzegorz Tylec

Mieszkańcy Lesznowoli nie zostawili 

małego Michałka samego w potrzebie

R E K L A M A
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Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile 
czekamy cały rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze 
są w gorszej kondycji, wyblakłe, przesuszone, czekają na reani-
mację. Zadbajmy o nie już teraz 

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-

racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-

je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 

gładkości, elastyczności oraz blasku.

Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 

jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 

zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-

bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 

można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-

nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

Regeneracja i prostowanie włosów w jednym

 Dla Pań o włosach niesfornych, puszących i elektryzujących się proponujemy 

keratynowy zabieg wygładzający Pure Renewal System. Kuracja jest w 100 % wol-

na od formaldehydu. Ten keratynowy zabieg wygładza i redukuje skręt o 75%. 

 Zapewnia imponujące efekty wygładzające i odbudowujące oraz nie za-

wiera agresywnych substancji chemicznych. Pure Renewal System zapew-

nia natychmiastowy efekt. Kuracja zawiera opatentowaną technologię Kera-

bond, która w połączeniu z mieszanką najwyższej jakości olejków jojoba, ar-

ganowego i rozmarynu przekształca w 90 minut kręcone , ciężko układające 

się włosy w jedwabiście gładkie, lśniące aż do 12 tygodni! Zabieg keratynowy 

Pure Renewal Sysytem jest zgodny z wymogami wszystkich organizacji zdro-

wotnych na świecie.

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

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A
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Utwardzą pięć ulic w Zalesiu. 
Gmina wybiera wykonawcę
PIASECZNO We wtorek ogłoszono przetarg na przebudowę ulic Asnyka, Podleśnej, Jałow-

cowej, Jodłowej i Akacjowej w Zalesiu Dolnym. Gmina przeznaczyła na ten cel 670 tys. zł

 O pięciu ulicach w Zalesiu Dol-
nym pisaliśmy dwa tygodnie temu. 
Wówczas ciągnęły się tam uprzy-
krzające życie mieszkańcom pra-
ce odwodnieniowe, które dziś są na 
ukończeniu. – Ta inwestycja trwa 
już od sześciu lat – wyjaśnia rad-
na Magdalena Woźniak. - Jednak 
w tym roku chcemy ją zakończyć, 
utwardzić te drogi i „odpalić” wresz-
cie system odwodnieniowy.
 We wtorek ogłoszono przetarg 
na firmę, która położy na wszyst-
kich pięciu ulicach nową nawierzch-
nię. W budżecie gminy zarezerwo-
wano na ten cel 670 tys. zł. 
 Suma ta może jednak okazać się 
niewystarczająca, bo według sza-
cunków inwestycja może kosztować 
ponad 2 mln zł. Brakujące pienią-
dze, jeśli zajdzie taka potrzeba, po-
winny jednak zostać dołożone przez 
radę miejską. Jeśli jednak tak się nie 
stanie, albo inwestycja będzie droż-
sza niż wynika to z szacunków, w 
pierwszej kolejności mają zostać wy-

remontowane ulice Asnyka i Podle-
śna. - Są one dla nas w tym ciągu 
priorytetowe, bo były powodem roz-

poczęcia całej inwestycji – dodaje 
Magdalena Woźniak.

Po pracach odwodnieniowych arterie 

w Zalesiu są w fatalnym stanie

TW
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Na dworcu PKP kupisz taniej bilet
PIASECZNO Od poniedziałku na dworcu PKP działa punkt obsługi pasażera ZTM, w któ-

rym można zaopatrzyć się w długookresowe bilety z gminną dopłatą

 Od 1 września mieszkańcy kil-
ku podwarszawskich gmin, płacą-
cy na miejscu podatki, mogą ko-
rzystać z tańszych biletów na ko-
munikację miejską. Do programu 
Warszawa+ przystąpiło także Pia-
seczno. W ramach porozumienia 
gmina będzie dopłacała mieszkań-
com tylko do biletów długookreso-
wych, 30- i 90-dniowych na I i II 
oraz II strefę. Uprawniają one do 
przejazdu autobusami warszaw-
skiego Zarządu Transportu Miej-
skiego, pociągami Kolei Mazo-
wieckich, tramwajami i metrem. 
A dopłaty są naprawdę spore. Do 
normalnego biletu 30-dniowego 
gmina dopłaca 60 zł (do ulgowe-
go 30 zł), zaś do biletu 90-dniowe-
go – 130 zł (do ulgowego 65 zł). Je-
śli chodzi o bilety na II strefę, to 
tu dopłaty wyniosą odpowiednio 
40 zł (20 zł do ulgowego) i 70 zł 
(35 zł do ulgowego). Tańsze bilety 
są dostępne jedynie dla posiadaczy 
Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca 
oraz Karty Dużej Rodziny. 
 Kilka tygodni temu gmina obie-
cała, że od września tańsze bile-
ty będzie można kupić na dworcu 
PKP. Tymczasem w sobotę punkt 
ich sprzedaży był zamknięty. Nie-
którzy mieszkańcy poczuli się roz-
czarowani. – Na stronie urzędu 
znajduje się informacja, że punkt 
obsługi pasażera na terenie dwor-
ca PKP będzie działał od pierwsze-
go dnia września – zwraca uwagę 
Piotr Walczak. – Byłem tam w so-

botę i punktu nie znalazłem. Rozu-
miem, że był to dzień wolny od pra-
cy, ale kilka punktów ZTM w War-
szawie jest czynnych nawet w nie-
dzielę. I nie byłem jedynym miesz-
kańcem Piaseczna, który chciał w 
sobotę kupić na dworcu taki bilet 
– podkreśla. 
 Punkt obsługi pasażera ZTM 
został uruchomiony dwa dni póź-

niej, w poniedziałek. Można załatwić 
w nim wszystkie sprawy związane z 
zakupem, reklamacją oraz kodowa-
niem biletów komunikacji miejskiej. 
Punkt ma być czynny w dni powsze-
dnie od godz. 7 do 15 (poniedziałek, 
środa, piątek) lub od godz. 10.30 do 
18.30 (wtorek, czwartek). 

Tomasz Wojciuk

Punkt obsługi pasażerów ZTM został uruchomiony 

w poniedziałek i ma być czynny przez pięć dni w tygodniu  
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Strażacy po pracy
 W najbliższą niedzielę o godz. 14 na terenie przy OSP w Mrokowie (ul. Ma-

rii Świątkiewicz 2) rozpocznie się tradycyjny festyn strażacki. W programie im-

prezy m.in. konkurs rodziny, koncerty (Tomasz Dolski, Bobi) i zabawa tanecz-

na z DJ Pulse.

Tyl

Niech pomniki przemówi
PIASECZNO Przedstawiciele lokalnych władz i organizacji 1 września oddali hołd ofi arom i walczącym z nie-

mieckim okupantem w czasie największego konfl iktu zbrojnego w dziejach świata

 Modlitwę za poległych przy kwa-
terze wojennej 1939-1945 na cmen-
tarzu parafialnym poprowadził ks. 
Andrzej Krynicki, proboszcz para-
fii św. Anny w Piasecznie. Odczyta-
ny został również apel poległych, a 
uroczystość uświetniła Piaseczyń-
ska Orkiestra Dęta i Chór Lira. W 
imieniu lokalnych włodarzy prze-
mówił wiceburmistrz Daniel Putkie-
wicz.  – Potraktujmy dzisiejsze spo-
tkanie jako lekcję historii – powie-
dział.  – Nie możemy zapominać o 
poświęceniu walczących, a także 
ogromie ofiar ludzkich jakie pochło-
nęła ta wojna. Naszym obowiąz-
kiem jest dopilnowanie, aby ta hi-
storia się nigdy nie powtórzyła. Na-
leży głośno mówić o losach naszego 
narodu. Uczyć obecne i przyszłe po-
kolenia wdzięczności za to, że dziś 
mogą żyć w lepszych, spokojniej-
szych czasach.
 Głos zabrał także Władysław 
Patela,  który przypomniał oko-
liczności wybuchu II wojny świato-
wej.  – Jeżeli jest prawdą, że tabli-
ce i pomniki mają swoją mowę, to 
będą mówić takimi słowami „Prze-
chodniu! Powiedz wszystkim, że do 
ostatniej chwili stali na straży wier-
ni Polsce i jej wolności”  – zakończył 

swoje wystąpienie przedstawiciel 
kombatantów. Uroczystości konty-
nuowano na pl. Piłsudskiego, gdzie 
posłuchać można było pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu Chóru Lira. 
 W poniedziałek 17 września o 
godz. 11 przed Pomnikiem Katyń-
skim na cmentarzu parafialnym od-
będzie się uroczystość upamiętnia-

jąca rocznicę agresji Związku So-
wieckiego na Polskę. Tego samego 
dnia o godz.e 19 w kościele św. Anny 
w Piasecznie wystąpi również kwin-
tet smyczkowy Camerata Vistula z 
koncertem muzyki polskiej.

Grzegorz Tylec

Kwiaty na kwaterze wojennej składa delegacja gminy Piaseczno



Wzięta w betonowe kleszcze
PIASECZNO Siedem lat temu obok niewielkiego domu Jadwigi Oldyńskiej wyrósł 5-pię-

trowy blok z 40 mieszkaniami. Teraz z drugiej strony jej działki powstaje kolejny ma-

sywny budynek o długości kilkudziesięciu metrów

 Dramat życiowy mieszkan-
ki ul. Wiśniowej w Piasecznie za-
czął się siedem lat temu. Wówczas 
po prawej stronie jej niewielkiego, 
jednorodzinnego domku powstał 
ogromny, 5-piętrowy blok. Jego bu-
dowa rozpoczęła się na dwa tygo-
dnie przed wejściem w życie nowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego dla tego terenu, ograni-
czającego m.in. wysokość zabudo-
wy. – Na mojej działce wciąż jest 
cień, wychodząc na balkon czu-
ję się jakbym schodziła do piwni-
cy – skarży się nasza czytelniczka. 
Protestującą Jadwigę Oldyńską i jej 
sąsiadów nie uznano wówczas za 
stronę, pozbawiając ich możliwości 
udziału w postępowaniu admini-
stracyjnym. – W 2016 roku Naczel-
ny Sąd Administracyjny uchylił 
pozwolenie na budowę i wszystkie 
decyzje dotyczące tego budynku 
– mówi mieszkanka ul. Wiśniowej. 
– Blok wybudowano zbyt blisko 
mojego domu, który został prze-
słonięty. Obydwa budynki dzie-
li zaledwie kilka metrów, choć od-
ległość między nimi powinna wy-
nosić 22 m, a więc tyle, ile wyno-
si wysokość bloku. Niestety, mimo 
wyroku NSA, starosta piaseczyń-
ski nie uchylił pozwolenia na bu-
dowę, podobnie zresztą jak woje-
woda. Sprawa wróciła do sądu ad-
ministracyjnego, czego zupełnie 
nie rozumiem.

Wzięli ją w kleszcze

 Obecnie obowiązujący plan 
miejscowy dopuszcza dla tego te-
renu budownictwo jednorodzin-
ne o wysokości do 12 m oraz nie-
uciążliwe usługi. Jadwiga Oldyń-
ska pokazuje ogromny gmach o 
długości kilkudziesięciu metrów, 
który powstaje na działce po dru-

giej stronie jej domu (od północy). 
– Plan dopuszcza w tym miejscu 
zabudowę bliźniaczą 2-lokalową, a 
więc w jednym budynku mogą zna-
leźć się maksymalnie cztery loka-
le mieszkalne – mówi. – Nikt chy-
ba jednak w to nie uwierzy. W mo-
jej ocenie to budynek na kilkana-
ście mieszkań. Wystąpiłam do sta-
rostwa, aby uznało mnie za stro-
nę w postępowaniu, byłam też z 
sąsiadami u starosty. Dowiedzie-
liśmy się tam jednak, że wszyst-
ko jest zgodnie z przepisami i pan 
starosta nie może w naszej sprawie 
nic zrobić. 
 Mieszkanka Wiśniowej ma pre-
tensje do urzędników. Twierdzi, że 
warunki jej życia stale się pogarsza-

ją, inwestorzy naginają obowiązują-
ce przepisy, a starostwo nic sobie z 
tego nie robi. – Oczekuję, że ta inwe-
stycja zostanie wstrzymana. W tym 
miejscu powinna znajdować się za-
budowa jednorodzinna, a to co po-
wstaje przy mojej nieruchomości na 
pewno się do niej nie zalicza.

Zmiana przeznaczenia na 

nieuciążliwe usługi

 - Pierwsze pozwolenie na budowę 
(na działce przy Wiśniowej – przyp. 
red.) dwóch czterolokalowych bu-
dynków jednorodzinnych otrzyma-
liśmy już w 2015 roku – mówi Beata 
Schwartz-Tuliszka, inwestor. - Już 
w tym czasie prowadziliśmy rozmo-
wy z panią Oldyńską na temat za-
kupu jej nieruchomości. Do trans-
akcji jednakże nie doszło w wyni-
ku rozbieżności oczekiwań stron co 
do ceny. Niestety, od tego czasu pani 
Oldyńska robi wszystko co może, by 
zaszkodzić naszej inwestycji.  Be-
ata Schwartz-Tuliszka wyjaśnia, że w 
tzw. międzyczasie pojawił się pomysł, 
aby zmienić przeznaczenie budynku 
z mieszkalnego na usługowy. - Nie-
stety, przy składaniu zmiany pozwo-
lenia na budowę na budynek usługo-
wy, gdzie dodatkowo zmniejszyliśmy 
jeszcze gabaryty budynku, starostwo 
naruszyło prawo przyznając status 
strony pani Oldyńskiej  - dodaje in-
westorka. - Ta pani skwapliwie z tego 
korzysta i jak tylko może blokuje nam 

budowę. Pozwolenie na budowę bu-
dynku usługowego usiłujemy uzyskać 
już od stycznia tego roku i niestety 
dzięki działaniom pani Oldyńskiej do 
tej pory nam się to nie udało. Obecnie 
skłaniamy się do pierwotnej koncep-
cji kontynuacji budowy bliźniaczych 
budynków czterolokalowych. Gdyby-
śmy w 2014 roku kupując działkę wie-
dzieli o takich trudnościach przy pro-
wadzeniu budowy, to nigdy byśmy jej 
tam nie kupili. 
 Starosta Wojciech Ołdakowski 
potwierdza, że jakiś czas temu inwe-
stor wystąpił do starostwa o zmianę 
sposobu użytkowania budynku przy 
Wiśniowej. – Został złożony projekt 

zamienny, ale zawiera on dużo wad. 
Aby zmiana przeznaczenia mogła 
dojść do skutku, inwestor będzie 
musiał najpierw poprawić i uzupeł-
nić przedstawiony projekt – infor-
muje Wojciech Ołdakowski.
 Starosta odniósł się także do in-
westycji, która 7 lat temu powstała z 
drugiej strony domu Jadwigi Oldyń-
skiej. – Ten budynek powstał zgod-
nie z obowiązującym wówczas pla-
nem zagospodarowania, uchybie-
niem było natomiast to,  że pani Ol-
dyńska nie została uznana za stro-
nę – wyjaśnia. – Teraz jest inaczej.

Tomasz Wojciuk

Obok niewielkiego domu Jadwigi Oldyńskiej wyrasta długi 

na kilkadziesiąt metrów obiekt. Jeszcze nie wiadomo, 

czy będą w nim mieszkania czy biura

Plan miejscowy aktualnie 

obowiązujący w rejonie 

ul. Wiśniowej ogranicza

wysokość budynków do 

12 metrów
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Świętowali, choć susza swoje zrobiła
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę w Bielawie fetowano doroczne święto plonów. Dokład-

nie 40 lat temu w tej samej wsi odbyły się pierwsze gminne dożynki

 Jak każe długoletnia tradycja, 
rolnicze święto poprzedziła koro-
wód z wieńcami oraz msza św. ce-
lebrowana tym razem przez ks. pra-
łata Lecha Sitka, proboszcza parafii 
w Powsinie. Zaraz potem starosto-
wie uroczystości Bogumiła i Mariusz 
Molakowie przekazali burmistrzo-
wi Kazimierzowi Jańczukowi bo-
chen chleba wypieczony z tegorocz-
nego zboża. – Uszanuj go i gospoda-
ruj tak, aby nikomu w mieście, jak i 
na wsi nigdy go nie zabrakło – życzy-
li. – Będę starał się go dzielić mądrze 
i sprawiedliwie – obiecał włodarz. 

Nie załamaliście się

 Burmistrz złożył serdeczne ży-
czenia pracującym na roli i ich ro-
dzinom podkreślając, że  niedosta-
tek deszczu na wiosnę uderzył w za-
sobność tegorocznych spichlerzy. 
– Ale nie załamaliście się. Jesteście 
wzorem dla innych grup zawodo-
wych i społecznych – oznajmił Ka-
zimierz Jańczuk.
 Rolnicy nie kryli, że ten rok jest 
dla nich wyjątkowo ciężki. – Plony 
są, ale są mniejsze niż w poprzed-
nich latach. Naprawdę praca na roli 
nie jest taka łatwa jak się może wy-
dawać – mówiła Grażyna Trze-
wik z Opaczy, która wraz z mężem 
odebrała tytuł i nagrodę dla Rolni-
ka Roku Gminy Konstancin-Jezior-
na. Takie dyplomy trafiły również w 
ręce: Aleksandry i Zdzisława Komo-
sów (Bielawa), Bogumiły i Mariusza 

Molaków (Bielawa), Kamila Świder-
skiego (Cieciszew), Andrzeja Odo-
lińskiego (Ciszyca), Marka i Renaty 
Stępnickich (Czernidła),  Ewy i Jana 
Baranów (Dębówka), Janusza Wę-
cławiaka (Habdzin),  Joanny i Fran-
ciszka Matyjasiaków (Kępa Obor-

ska), Joanny, Szczepana i Artura 
Molaków (Kępa Okrzewska), Janu-
sza Biernackiego (Łęg),  Mariana 
Kornaszewskiego (Okrzeszyn) i Se-
bastiana Kulczyka (Piaski).   

Chleb ziemi czarnej

 W niedzielę wspominano pierw-
sze gminne dożynki, które odbyły 
się w Bielawie 40 lat temu. Z tej oka-
zji wręczono kosze upominkowe pa-
niom, które jako członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich (założonego w 1954 
roku) zorganizowały tamto wydarze-
nie. – Nauczyłyście nas szanować tra-
dycję – dziękowała im sołtys wsi Iwo-
na Siudzińska. – Wtedy w każdym sie-
dlisku w Bielawie byli rolnicy – wspo-
mina z rozrzewnieniem rok 1978 Ja-
dwiga Wilczek, teraz śpiewająca w 
Powsiniankach. Zespół przypomniał 
dawną pieść „Błogosławiony chleb 

ziemi czarnej”, którą przed laty  roz-
poczynano dożynki. 
 W czasie święta plonów ludowych 
akcentów, nie tylko muzycznych, nie 
brakowało. Jak każe długoletni zwy-
czaj, niemal każde sołectwo z gminy 
(w tym roku było ich 11) przygotowa-
ło piękne i bogate wieńce dożynkowe. 
Oceniająca je komisja przyznała pierw-
sze miejsce (2500 zł nagrody) miesz-
kańcom z Ciszycy, a kolejne: młodzie-
ży z Ciszycy (2000 zł) i sołectwu oraz 
młodzieży z Bielawy (1800 zł).
 Uczestnicy dożynek mieli okazję 
w tym roku wziąć udział w konkur-
sach na SuperGospodynię oraz ku-
linarnym. Atrakcji dla podniebienia 
było jednak więcej, ponieważ firma 
przybyła aż z Krakowa na dużej pa-
telni opalanej drewnem przygoto-
wała orientalny gulasz drobiowy na 
1000 osób.   Potrawa powstała z 40 
kg warzyw, 10 kg pęczku, 30 kg kur-
czaka i 200 litrów wody. – To nie 
było dla nas wyjątkowo trudne za-
danie. Na tej samej patelni piekliśmy 
już... piernik – zdradzała Katarzyna 
Płatuska–Jaruszek.  

Druga afera listowa

 W tym roku list do uczestników 
dożynek wystosował szef rządu Ma-
teusz Morawiecki. Jednak... nie zo-
stał on odczytany. – Pan premier 
upoważnił do jego odczytania pana 
Sławomira Stoczyńskiego (kandy-
data PiS na burmistrza Konstanci-
na – przyp. red.). Myśmy to zgło-

sili urzędowi gminy, osobiście w tej 
sprawie zatelefonowałem do burmi-
strza. Pan burmistrz zapewnił mnie, 
że odpowiedź będzie na czas, ale do 
tej pory jej nie otrzymaliśmy. A pod-
czas dożynek przedstawiciel premiera 
nie został dopuszczony do odczyta-
nia listu – nie krył w niedzielę oburze-
nia Sergiusz Muszyński, szef struk-
tur powiatowych PiS. Na początku 
uroczystości rzeczywiście Kazimierz 
Jańczuk oznajmił, że wszelkie listy 
o władz państwowych odczyta wy-
łącznie prowadząca imprezę Alek-
sandra Kostka. – Po tym jak otrzy-
małem informację od pana Sergiu-
sza Muszyńskiego, że list od pre-
miera ma odczytać pan Sławomir 
Stoczyński, napisałem do Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów na dwa 
różne adresy mejlowe, że listy od or-
ganów państwowych w naszej gmi-
nie są z reguły odczytywane przez 
burmistrza i będę zaszczycony, je-
żeli wyrażą na to zgodę – wyjaśnia 
burmistrz. – Ponieważ do piątku 

nie napłynęła odpowiedź, napisa-
łem ponownie z prośbą o przesłanie 
treści listu do odczytania, a w przy-
padku braku zgody na moją propo-
zycję, o przesłanie upoważnienia dla 
pana Stoczyńskiego. Nie uzyskałem 
odpowiedzi, dlatego zdecydowałem, 
że list odczyta osoba neutralna. Na-
sze gminne imprezy są apolityczne 
– podkreśla gospodarz ratusza. 
 – Pan burmistrz chociażby z czy-
stej kultury nie powinien zmieniać de-
cyzji premiera. W swojej pracy odczy-
tuję różne listy i w żadnej innej gminie 
poza tą, w której mieszkam, nie zda-
rzyło się, by nie dopuszczono przed-
stawiciela premiera czy ministra do 
odczytania listu. To co się stało uwa-
żam za skandal – komentuje Sergiusz 
Muszyński. Dodaje przy tym, że „bur-
mistrz mówi o apolityczności dożynek, 
a przez całą mszę na scenie stał przed-
stawiciel PSL ze sztandarem i był także 
witany”. – PSL od wielu lat jest związa-
ny ze wsią, dlatego jego sztandar, tak 
jak zawsze, znalazł się na scenie – od-
piera zarzut Kazimierz Jańczuk.
 Dodajmy, że do podobnego 
zgrzytu doszło rok temu, gdy Ser-
giusz Muszyński chciał odczytać na 
dożynkach list od posła i ministra 
Mariusza Błaszczaka. Ponieważ 
nie uzyskał na to zgody lokalnych 
władz, przeczytał pismo w trakcie... 
ogłoszeń po mszy św. 

Piotr Chmielewski

Starostowie przekazują burmistrzowi chleb 

upieczony z tegorocznego zboża

W tym roku list do uczest-

ników dożynek wystosował 

szef rządu Mateusz 

Morawiecki. Jednak... 

nie został on odczytany
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Jarmark pod znakiem 
kultury żydowskiej
PIASECZNO W najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się XIV Jarmark 

Piaseczyński. Tym razem będzie można odbyć spacer „Śladami piase-

czyńskich Żydów” oraz spróbować przysmaków kuchni żydowskiej

 W tym roku jarmark odbywa się pod hasłem „Shalom Piaseczno” i ma 

przypomnieć o dawnych mieszkańcach miasta, którzy przed 1939 rokiem 

stanowili w Piasecznie najliczniejszą grupę etniczną. W sobotę 8 września o 

godz. 10 odbędzie się spacer miejski z pieśnią i opowieścią „Śladami piase-

czyńskich Żydów”, który poprowadzą Beata Frankowska i Stanisław Hofman. 

Potrwa on około dwóch godzin i rozpocznie się na pl. Piłsudskiego.

 Natomiast w najbliższą niedzielę w godz. 12–19 na piaseczyńskim rynku 

pojawią się kramy z różnościami. Wśród nich będą stoiska twórców ludowych, 

tradycyjnego rzemiosła, kuchni regionalnej, a na scenie zaprezentują się cie-

kawi wykonawcy, m.in. grający muzykę klezmerską (połączenie tradycyjnej 

muzyki żydowskiej z jazzem) z okresu międzywojennego. Oprócz Piaseczyń-

skiej Orkiestry Dętej wystąpią takie zespoły jak Sholem z Krakowa (godz. 14) 

czy Chanajki z Białegostoku (godz. 18). W „żydowskim miasteczku”, które bę-

dzie zlokalizowane na skwerze Kisiela i w Zakątku Kultury, odbędą się  warsz-

taty z kultury żydowskiej, w tym tańca izraelskiego, języka hebrajskiego, ale 

też degustacje kuchni żydowskiej, spektakl dla dzieci, gry i animacje oraz wy-

stawa plenerowa. Będzie też można usłyszeć opowieści o chasydach z Pia-

seczna i obejrzeć interesujące wystawy fotografi czne. Sporo wydarzeń zapla-

nowano także na stacji kolejki wąskotorowej. Tam na wszystkich chętnych bę-

dzie czekała drezyna i wycieczka po modelarni.

TW

Centrum Piaseczna zamieni się 

w niedzielę w żydowskie miasteczko

Do Góry, do kraju ojców
GÓRA KALWARIA Jednak dopiero jesienią w byłym budynku powojskowym mają zamiesz-

kać potomkowie Polaków wywiezionych przez Stalina w azjatyckie stepy. Przeciągnę-

ła się renowacja „koszarowca”

 – W najbliższych dniach obiekt 
ma być formalnie dopuszczony do 
użytkowania – informuje Władysław 
Grochowski, pełnomocnik Funda-
cji Leny Grochowskiej, która wy-
dzierżawiła i wyremontowała budy-
nek powojskowy, aby zapewnić Po-
lakom zza wschodniej granicy dach 
nad głową. Grochowski jest rów-
nież szefem Grupy Arche, do której 
należy hotel w sąsiednim, bliźnia-
czym „koszarowcu”. W nim część  z 
repatriantów znajdzie zatrudnienie. 
– Nie spodziewaliśmy się, że remont 
budynku na mieszkania potrwa aż 
tak długo. Dlatego tych z repatrian-
tów, którzy mogli jeszcze poczekać z 
przyjazdem do Polski, poprosiliśmy 
o jego odłożenie. Rodzinom, któ-
re nie mogły zwlekać, zapewniliśmy 
w naszym kraju tymczasowe lokum 
– mówi pełnomocnik fundacji. 
 W sumie organizacja zapowie-
działa wiosną, że w pierwszej kolej-
ności sprowadzi sześć rodzin, łącz-
nie 26 osób. – W umowie z Minister-
stwem Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji zobowiązaliśmy się, że przyj-
miemy taką grupę i damy jej schronie-
nie – tłumaczy Władysław Grochow-
ski. Liczy, że przygotowanie mieszkań 
w budynku koszarowym przy Domi-
nikańskiej, a także umiejscowienie w 
niej repatriantów zakończy się najpóź-
niej przed Bożym Narodzeniem.
 Fundacja od kilku lat poma-
ga potomkom Polaków, których w 
1936 roku na rozkaz Stalina zesłano 
do Kazachstanu. Z rządowych da-
nych wynika, że na azjatyckich ste-
pach mieszka jeszcze około 34 tys. 
Kazachów, którzy przyznają się do 
polskich korzeni i chcą powrotu do 
kraju ojców. Ich przyjazd do Pol-
ski (mają do pokonania około 4 tys. 
km) ułatwia nowa ustawa. MSWiA 
przekazuje rodzinie repatriantów na 

zakup mieszkania po 25 tys. zł na 
osobę oraz dodatkowe 25  tys. zł na 
rodzinę. Rząd może też opcjonalnie 
dofinansować wynajem mieszkania 
(po 300 zł na rodzinę miesięcznie).
 Fundacja Leny Grochowskiej 
jest jedną z organizacji, która spro-
wadza repatriantów i pomaga im 
przystosować się do nowych warun-
ków życia. Polacy ze Wschodu ślą do 
fundacji listy z zapytaniami, czy ich 
przyjmie. – Najwięcej próśb otrzy-
mujemy od osób starszych. Jednak 
wybieramy młode rodziny z dzieć-
mi, które są w stanie szybciej się za-
adaptować w nowym miejscu za-
mieszkania – mówi Władysław Gro-
chowski. W sumie w Górze Kalwarii 

ma zamieszkać 15-20 rodzin, to naj-
większy projekt fundacji. – Nie chcę, 
aby repatriantów było więcej w jed-
nym miejscu, aby nie powstało coś w 
rodzaju getta. Ponieważ repatrianci, 
przeniesieni z kazachskich wsi, gdzie 
znali wszystkich od dzieciństwa,  do 
nawet niedużego miasta, gdzie nie 
znają nikogo, mają tendencję do izo-
lowania się – tłumaczy Władysław 
Grochowski. Marzy mu się, aby spo-
łeczność Góry Kalwarii ciepło przy-
jęła nowych sąsiadów. Dlatego fun-
dacja zapowiada, że będzie poma-
gać  sprowadzonym Polaków w in-
tegracji z sąsiadami. 

Piotr Chmielewski

SPROSTOWANIE 
 W artykule „Strażnicy pod nowym adresem do końca roku?” opubliko-

wanym w Kurierze Południowym 24 sierpnia błędnie napisaliśmy, że kilka 

miesięcy temu gmina kupiła od starostwa budynek przy ul. Czajewicza w 

Piasecznie, w którym kiedyś mieścił się wydział komunikacji. W rzeczywisto-

ści radni miejscy kilka miesięcy temu wyrazili zgodę na kupno budynku, ale 

jego zakupu gmina dokonała dopiero 13 sierpnia.

Dopiero teraz dobiega końca remont „koszarowca”,

w którym zamieszkają repatrianci 
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012 r. zmienioną 
uchwałą Nr 449/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. oraz uchwałą Nr 548/VII/35/2017 z dnia 5 
lipca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 17 września 2018 r. do 8 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania 
Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.30 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Je-
ziorna – etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 wrze-
śnia 2018 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piase-
czyńska 77, o godz. 17.30 .

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kon-
stancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018 r.

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

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Adres poczty elektronicznej - urzad@konstancinjeziorna.pl - w przypadku uwag opatrzonych kwalifikowanym podpisem 

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

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej 

części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3.

Konstancin-Jeziorna, dnia  04.09.2018 r.

B U R M I S T R Z 
/......./

Kazimierz Jańczuk

Rolnicy b d  wi towa , a strongmani d wiga
GÓRA KALWARIA W najbliższą niedzielę w Cendrowicach odbędzie się gminne Święto Plonów. Imprezę peł-

ną atrakcji dla dzieci i dorosłych zakończy koncert Clivera, gwiazdy disco polo

 Gospodarzem tegorocznych uro-
czystości będzie sołectwo Cendrowice, a 
wspólne biesiadowanie rozpocznie się o 
godz. 14.30 na placu obok szkoły. Poprze-
dzi je o godz. 13.15 dziękczynna msza św. 
w kościele parafialnym w Sobikowie. 
 W trakcie dożynek tradycyjnie 
nie zabraknie stoisk z różnościami, 
a także bezpłatnego placu zabaw z 
dmuchanymi zjeżdżalniami dla naj-
młodszych. Po części oficjalnej, w 
trakcie której gospodarze gminy 
podzielą się z przybyłymi chlebem 
upieczonym z mąki z tegorocznych 
zbiorów, sceną zawładną lokalne ze-
społy: Cendrowianki, URZECZEni, 
Kalwarki, Wólkowianki, Vox Symfo-
nia, Chór Coniew i Air Band. 
 Panie ze Stowarzyszenia Cendro-
wianki będą nie tylko śpiewały, ale 
także uczyły przygotowywania ozdób 
z warzyw, zboża i kwiatów. W czasie 
święta (o godz. 15) nastąpi rozstrzy-
gnięcie konkursu na produkt lokalny. 
 W tym roku dreszczyku emo-
cji podczas imprezy dostarczy pokaz 
wyjątkowej siły w wykonaniu strong-
manów. Dwóch umięśnionych panów 
zaprezentuje konkurencje znane z za-
wodów dla najsilniejszych mężczyzn 

- m.in.: spacer farmera (bieg z cięż-
kimi walizkami), gumowy koszmar - 
czyli siłowanie się z wielką oponą czy 
uchwyt Herkulesa (trzymanie w każdej 
z rąk samochodu osobowego umiesz-
czonego na specjalnej platformie). 
 Święto plonów zakończy koncert 
zespołu Cliver istniejącego na rynku 

muzycznym od 2002 roku.  Wykonaw-
ca z dwiema płytami w dorobku, zna-
ny jest z takich przebojów disco polo 
jak „Chodź kochanie (reaktywacja)”. 
 Kurier Południowy i portal Pia-
secznonews.pl są patronami medial-
nymi wydarzenia.  

W czasie niedzielnych dożynek będzie 

można podziwiać siłaczy w akcji

Gmina próbuje 
pozyskać mleczarnię
PIASECZNO Niedawno gmina uwłaszczyła się na działce przylegającej 

do szkoły w Chylicach, na której ma powstać m.in. plac zabaw i par-

king. Teraz podobna procedura ma zostać wszczęta w stosunku do nie-

ruchomości, na której znajduje się budynek starej mleczarni

 Gmina nie dysponuje zbyt wieloma terenami, które mogłaby przeznaczyć 

na cele publiczne. Większość gruntów, jak choćby ten, na którym powstaje 

właśnie Centrum Edukacyjno-Multimedialne, musi kupować. –  Czasami wła-

ściciel nie wyraża zgody na zmianę sposobu użytkowania terenu i jego sprze-

daż, mimo że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jego 

działka jest zarezerwowana np. pod usługi oświaty – tłumaczy wiceburmistrz 

Daniel Putkiewicz. –  Wówczas jedynym sposobem, aby pozyskać taką nieru-

chomość jest wszczęcie procedury wywłaszczeniowej. Jest ona długa i skom-

plikowana, ale niekiedy naprawdę warto ją rozpocząć.

 Procedura taka została ostatnio przeprowadzona w Chylicach. Chodziło o 

działkę o powierzchni 2,5 tys. m kw. obok szkoły. Według planu miejscowego, 

na działce może powstać plac zabaw, miejsca parkingowe lub boisko. –  Naj-

pierw zwróciliśmy się do właściciela z prośbą, aby sprzedał nam tę nierucho-

mość – mówi Daniel Putkiewicz. –  Wysłaliśmy w sumie kilkanaście pism, któ-

re pozostały jednak bez odpowiedzi. W końcu, we wrześniu 2014 roku, wystą-

piliśmy z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. 

 Ostateczna decyzja w sprawie wywłaszczenia zapadła w tym roku. Gmina 

przejęła działkę, płacąc za nią ponad 700 tys. zł (wynikało to z wyceny prze-

prowadzonej przez biegłego), a następnie w ramach umowy użyczenia, prze-

kazała ją szkole. Wiceburmistrz podkreśla, że decyzje o wszczęciu procedury 

przymusowego przejęcia działki zawsze są trudne, jednak czasami, w intere-

sie całej wspólnoty, trzeba je podejmować.

 Podobna sytuacja jak w Chylicach ma teraz miejsce w przypadku nierucho-

mości, na której znajduje się budynek starej mleczarni u zbiegu ul. Jana Paw-

ła II i Dworcowej. Gmina, chcąc uporządkować ten obszar miasta, wielokrot-

nie zwracała się do właściciela z propozycją jej wykupienia. Ten jednak nie był 

zainteresowany sprzedażą. Zrujnowana mleczarnia stoi na zaśmieconym tere-

nie wpisanym w planie miejscowym pod usługi oświaty. Obok niej powstaje 

właśnie nowa szkoła. – Decyzją burmistrza Zdzisława Lisa został przygotowa-

ny wniosek o wywłaszczenie, który złożymy w starostwie – informuje Daniel 

Putkiewicz. –  Procedura potrwa zapewne kilka lat, ale w naszej ocenie nie ma 

innego sposobu, aby wreszcie należycie zagospodarować ten teren.

Tomasz Wojciuk

Właściciel nie chce sprzedać zrujnowanej starej mleczarni, dlatego 

gmina zdecydowała się wszcząć procedurę wywłaszczeniową

Czytanie 
„Przedwiośnia” na stacji
PIASECZNO W najbliższą sobotę piaseczyńska biblioteka kolejny raz 

włączy się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, która tym ra-

zem zostanie zorganizowana przy współpracy z kolejką wąskotorową

 Organizowane od 6 lat wydarzenie ma na celu promocję czytelnictwa. 

Jest też okazją do przypomnienia bądź zapoznania Polaków z klasykami na-

rodowej literatury. Tym razem podczas akcji czytane będą fragmenty „Przed-

wiośnia” Stefana Żeromskiego. Nie jest to lektura przypadkowa, bowiem 

znajdują się w niej przemyślenia na temat pierwszych lat niepodległości Pol-

ski. Opowiada też o chęci odbudowy państwa, co wpisuje się w tegoroczne 

uroczystości stulecia odzyskania niepodległości.

 W tym roku Narodowe Czytanie w Piasecznie odbędzie się 8 września o 

godz. 14.30 na stacji  kolejki wąskotorowej przy ul. Sienkiewicza 14. Po czę-

ści ofi cjalnej wszyscy goście wsiądą do pociągu, by podczas podróży rozko-

szować się lekturą „Przedwiośnia”. Trasa przejazdu zakończy się w Złotokło-

sie, gdzie w fi lii biblioteki będzie można zobaczyć fragment fi lmu na podsta-

wie powieści. Będzie też okazja do obejrzenia wystawy skanów rękopisów 

„Przedwiośnia” . Bilety na pociąg w cenie 10 zł dostępne będą w kasie przed 

odjazdem oraz na stronie internetowej piaseczyńskiej wąskotorówki. 

TW

R E K L A M A
PC



11nr 32 (732)/2018/W1 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012 r. zmienioną 
uchwałą Nr 449/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. oraz uchwałą Nr 548/VII/35/2017 z dnia 5 
lipca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 17 września 2018 r. do 8 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania 
Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.30. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 wrze-
śnia 2018 r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej nr 8 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 
77 o godz. 16.00.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można za-
poznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy 
ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, od 
poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 
05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 
października 2018 r.

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

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP.

Adres poczty elektronicznej - urzad@konstan-
cinjeziorna.pl - w przypadku uwag opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres 
elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstan-
cin-Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/
SkrytkaESP – w przypadku uwag opatrzonych pod-
pisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Or-
ganem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego centrum  
miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2

Konstancin-Jeziorna, dnia  04.09.2018 r.

B U R M I S T R Z 
/......./

Kazimierz Jańczuk

Wybierz się na spacer po ogrodach
KONSTANCIN-JEZIORNA Nadchodzą te jedyne dwa dni w roku, w których mieszkańcy mia-

sta uzdrowiskowego i bliskich okolic otwierają prywatne ogrody dla zwiedzających. 

Wstęp wszędzie będzie bezpłatny

 W ramach Festiwalu Otwarte 
Ogrody 8 i 9 września będzie moż-
na zajrzeć do 26 zielonych zakątków 
i wziąć udział w wielu ciekawych wy-
darzeniach. Zarówno w sobotę jak i 
niedzielę  większość ogrodów zosta-
nie otwarta około 10 i odwiedzać je 
będzie można – z małymi wyjątka-
mi – najpóźniej do godz. 17. 
 Program 11. edycji Festiwalu 
Otwarte Ogrody jest bardzo bogaty, 
z tego względu możemy polecić  tylko 
wybrane – naszym zdaniem najciekaw-
sze – imprezy. Szczegóły, z adresami i 
mapką zostały podane na ulotkach (a 
także m.in. stronach Piasecznonews.pl 
oraz Konstancinjeziorna.pl). Informa-
cje będą udzielane również przy tężni 
w Parku Zdrojowym (w sob. w godz. 
10-16, a w niedz. – 10-15). 

Wystawy, zabawa i muzyka

 W wielu otwartych ogrodach 
przygotowane będą wystawy malar-
stwa i fotografii. Przykładowo przy 
Kościelnej 4 (w sob. w godz. 12-17, 
niedz. 11-16) zostanie wystawionych 
blisko 300 akwareli Janusza Rogu-

skiego, niedawno zmarłego archi-
tekta, miłośnika Włoch (którym po-
święcił swoje prace) i mieszkańca 
Konstancina. W Skolimowie przy 

ul. Oborskiej 4 w sob. w godz. 11-14 
z dziećmi spotka się Agnieszka Wa-
szak, autorka i ilustratorka książek dla 
dzieci. Obok willi Moja przy ul. Sien-
kiewicza, w ogrodzie azjatyckim, od-
będzie się najpierw pokaz jogi (sob., 
godz. 15.30), a następnie otwarte za-
jęcia z jogi (sob. i niedz., godz. 16-17, 
należy zabrać strój niekrępujący ru-
chów). Z kolei w ogrodzie historycz-
nym „U Prekera” (ul. Kołobrzeska 
54, sob. 12-17) będzie można wysłu-
chać opowieści o najstarszym dworze 
Skolimowa, a o godz. 14 spotkać Mał-
gorzatę Karolinę Piekarską, pisarkę i 

dziennikarkę, która opowie o swoich 
odkryciach genealogicznych. Nie lada 
gratką będzie też możliwość zwiedza-
nia willi Jutrzenka z 1903 roku (ul. 
Długa 59), której drzwi w sob. godz. 
13-17 otworzą jej właściciele, para ar-
tystów Marc i Mo Vezden (w progra-
mie także wystawy dawnych apara-
tów i archaicznych fotografii, warsz-
taty jubilerskie i podchody dla dzie-
ci). Na ul. Długą 53 w sob. godz. 
13-15 zapraszani są natomiast wła-
ściciele psów, którzy chcą dowiedzieć 
się nieco o szkoleniu i wychowaniu 
pupili. W ogrodzie przy ul. Chodkie-
wicza 3 (Dom Seniora Polskiej Aka-
demii Nauk) w sob. w godz. 15-16 bę-
dzie okazja posłuchać koncertujące-
go w całej Europie polsko-fińskie-
go duetu wiolonczelistki i gitarzysty 
Duo Vitare, a w niedz. o 15 – Kon-
stancińskiego Chóru Kameralnego. 
Z kolei przy willi Świt przy ul. Ste-
fana Żeromskiego 4,  w sob. w godz. 
15-17 odbędzie się Narodowe Czyta-
nie „Przedwiośnia”. Tę powieść Że-
romski napisał w swoim konstanciń-
skim domu – Świcie.

Pamięci Wojciecha Młynarskiego

 W niedz. pomiędzy godz. 
10.30 a 13 do ogrodu otaczające-
go 100-letnią kurpiowską chatę 
przy ul. Grabowej 8 w Chylicach 
Letnisku zaprosi rodzina Ziołec-
kich (w programie wspólna twór-
czość). Dzieciom powinien też po-
dobać się „ogród smoków” przy 
ul. Lipowej 9 w Bielawie otwarty w 
niedz. w godz. 11-15 (przybyli po-
znają m.in. zwyczaje miejscowych 
zwierząt). W niedz. w godz. 15-17 
przy ul. Grodzkiej 27 w Chylicach 
otworzy się natomiast „Ogród te-
atralny u Joanny”, gdzie zostanie 
wystawiony spektakl poświęco-

ny twórczości Wojciecha Młynar-
skiego (w wykonaniu Nieformalnej 
Grupy Teatralnej „Między Słowa-
mi”). Z kolei przy ul. Leśnej 49 w 
niedz. w godz. 15-17 będzie moż-
na przejść przyspieszony kurs fo-
tografii (teoria, praktyka zdjęcio-
wa i praca w ciemni).
 Organizatorem wydarzenia jest 
gmina Konstancin-Jeziorna, Klub 
Inicjatyw Obywatelskich, Towarzy-
stwo Miłośników Piękna i Zabyt-
ków Konstancina oraz Konstanciń-
ski Dom Kultury. Patronuje mu Ku-
rier Południowy. 

Piotr Chmielewski

Monika Bukowińska, która utrwala na zdjęciach ginące konstancińskie 

wille, swój ogród przy ul. Sienkiewicza 9 otworzy po raz 11.

Informacje na temat atrakcji 

festiwalu będą udzielane rów-

nież przy tężni w Parku Zdro-

jowym - w sobotę w godz. 

10-16, a w niedzielę – 10-15

Plażing i mocny bit. 
Tak się żegna lato
GÓRA KALWARIA Wystarczyło wysypać 25 ton piasku w sercu 

miasta, ustawić parawany i leżaki, by przyciągnąć mnó-

stwo mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych 

 – Jesteśmy daleko od plaż, dlatego atrakcja jest bardzo fajna – chwaliła pani 

Małgorzata, której 4-letni syn w niedzielne popołudnie brodził w wielkiej pia-

skownicy na środku rynku. – Przydałoby się tylko więcej dmuchańców, bo są do 

nich długie kolejki – wskazywała. Z kolei pani Magdzie, która skorzystała z leżaka 

przy „plaży”, zerkając na 3-letnią córkę Julię, cieszyło to,  że w czasie „Pożegnania 

lata” spotkała znajomych na głównym placu miasta. – Gdy byłam dzieckiem ta-

kich wydarzeń, z ogromną piaskownicą nie było – żałowała mieszkanka. 

 – W naszych imprezach na rynku właśnie chodzi o to, aby wyciągnąć lu-

dzi z domów, żeby spotkali się z długo niewidzianymi znajomymi. Cieszę się, 

bo mam wrażenie, że dziś udało nam się  stworzyć wręcz rodzinną atmosferę, 

mimo że przyszło tak dużo osób. Kiedy zaczynaliśmy trzy lata temu, frekwen-

cja podczas wydarzeń na rynku była słabowita. Mieszkańcy chyba już przy-

zwyczaili się, że od czasu do czasu przed ratuszem coś się dzieje i jest ich z im-

prez na imprezę coraz więcej – powiedziała Aleksandra Fedynicz-Komosa ze 

Stowarzyszenia „O to chodzi...”, które razem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 

Ośrodkiem Kultury zorganizowało żegnanie wakacji. 

 Kiedy rodzice wylegiwali się na leżakach uprawiając „plażing” i „relak-

sing”, dzieci miały okazję wygrać nagrody na torze przeszkód i w konkuren-

cjach sportowych (jak np. przerzucanie balonów z wodą przy użyciu ręczni-

ka), namalować obraz na dużej ścianie z folii lub samodzielnie ulepić garnu-

szek z gliny – stoiska były oblegane.

 Ostatnią wakacyjną imprezę zakończył wieczorny koncert hip-hopowy na 

terenie dawnej jednostki. Zaczęła go miejscowa ekipa: Sekul, Stolar, Barber, 

Ponti, ich goście: Defman, Joy, DMP oraz Skipi, a zakończył cieszący się popu-

larnością Kękę z Radomia. – Nasi raperzy komentowali po koncercie, że jesz-

cze nigdy nie występowali przed tak dużą publicznością. Aż zaczęliśmy za-

stanawiać się nad organizacją w przyszłości festiwalu hip-hopowego w Gó-

rze Kalwarii – mówi Monika Zacharkiewicz z Ośrodka Kultury. Patronem poże-

gnania lata były Kurier Południowy i Piasecznonews.pl.

Piotr Chmielewski

Taki sposób rozstawania się z wakacajami przypadł do gustu 

wielu osobom, szczególnie najmłodszym

R E K L A M A
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IV liga

Kolejka 5 - 1-2 września

Znicz II Pruszków 3-0 Perła Złotokłos  

Pilica Białobrzegi 7-0 Orzeł Unin  

KS Raszyn 4-1 Radomiak II Radom  

Oskar Przysucha 1-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 

Sparta Jazgarzew 1-2 Wilga Garwolin  

Mazur Karczew 0-2 Błonianka Błonie  

Mszczonowianka Mszczonów 1-1 Energia Kozienice  

MKS Piaseczno 0-0 LKS Promna 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki

  5 15 5 0 0 17-4

2.  MKS Piaseczno 5 13 4 1 0 14-5

3.  Pilica Białobrzegi 5 12 4 0 1 19-3

4.  Oskar Przysucha 5 12 4 0 1 10-2

5.  Mszczonowianka Mszczonów

  5 10 3 1 1 14-6

6.  Radomiak II Radom 5 9 3 0 2 12-12

7.  Energia Kozienice 5 7 2 1 2 8-6

8.  KS Raszyn 5 7 2 1 2 8-12

9.  Wilga Garwolin 5 6 2 0 3 5-7

10.  Mazur Karczew 5 6 2 0 3 8-11

11.  Orzeł Unin 5 6 2 0 3 7-17

12.  Błonianka Błonie 5 5 1 2 2 6-9

13.  Sparta Jazgarzew 5 4 1 1 3 7-11

14.  Znicz II Pruszków 5 3 1 0 4 7-8

15.  LKS Promna 5 1 0 1 4 2-11

16.  Perła Złotokłos 5 0 0 0 5 1-21

Liga okręgowa

Kolejka 5 - 1-2 września

MKS II Piaseczno 1-2 AP Żyrardów 

Piast Piastów 7-1 Milan Milanówek  

LKS Osuchów 2-1 SEMP Ursynów (Warszawa)  

LKS Chlebnia 1-0 Przyszłość Włochy (Warszawa)  

Laura Chylice 8-1 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  

KS Teresin 4-2 Grom Warszawa  

Naprzód Stare Babice 4-3 KS Konstancin (Konstancin-

Jeziorna)  

Józefovia Józefów 4-3 Ursus II Warszawa

 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 5 13 4 1 0 12-8

2.  Józefovia Józefów 5 12 4 0 1 14-8

3.  KS Teresin 5 10 3 1 1 13-9

4.  Grom Warszawa 5 10 3 1 1 15-7

5.  Ursus II Warszawa 5 9 3 0 2 20-11

6.  Piast Piastów 5 9 3 0 2 14-11

7.  LKS Chlebnia 5 9 3 0 2 7-10

8.  Milan Milanówek 5 7 2 1 2 5-14

9.  LKS Osuchów 5 7 2 1 2 5-9

10.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 

  5 7 2 1 2 9-6

11.  Laura Chylice 5 7 2 1 2 18-12

12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 

  5 6 2 0 3 8-14

13.  Naprzód Stare Babice 5 4 1 1 3 10-17

14.  MKS II Piaseczno 5 3 1 0 4 5-8

15.  SEMP Ursynów (Warszawa) 

  5 3 1 0 4 8-8

16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)

  5 0 0 0 5 4-15

A klasa

Kolejka 3 - 1-2 września

Walka Kosów 1-1 Naprzód Brwinów 

UKS Siekierki (Warszawa) 7-0 FC Płochocin  

Orzeł Baniocha 2-1 FC Lesznowola  

Okęcie Warszawa 2-1 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  

Tur Jaktorów 3-9 GLKS Nadarzyn  

Jedność Żabieniec 0-2 Anprel Nowa Wieś 

Świt Warszawa 0-1 Grom II Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 3 9 3 0 0 7-1

  Grom II Warszawa 3 9 3 0 0 7-1

3.  UKS Siekierki (Warszawa)

  3 7 2 1 0 10-1

4.  Naprzód Brwinów 3 7 2 1 0 5-1

5.  GLKS Nadarzyn 3 6 2 0 1 12-5

6.  Anprel Nowa Wieś 3 6 2 0 1 6-4

7.  Orzeł Baniocha 3 6 2 0 1 6-6

8.  FC Lesznowola 3 4 1 1 1 5-4

9.  Walka Kosów 3 4 1 1 1 8-5

10.  Jedność Żabieniec 3 3 1 0 2 4-6

11.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie

  3 0 0 0 3 3-8

12.  Świt Warszawa 3 0 0 0 3 0-6

13.  Tur Jaktorów 3 0 0 0 3 4-15

14.  FC Płochocin 3 0 0 0 3 1-15

II liga kobiet

Kolejka 2 - 1-2 września

Stomil Olsztyn 4-0 Akademia 2012 Suwałki  

Pogoń Zduńska Wola  4-2 Tygrys Huta Mińska 

Victoria Bartoszyce 1-11 Ząbkovia Ząbki  

GOSiR Piaseczno 1-3 Loczki Wyszków  

KU-AZS UW Warszawa 0-1 MOSiR Sieradz  

Włókniarz Białystok 1-0 Wilga Garwolin

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 2 6 2 0 0 13-1

2.  Stomil Olsztyn 2 6 2 0 0 7-0

3.  MOSiR Sieradz 2 6 2 0 0 5-0

4.  Loczki Wyszków 1 3 1 0 0 3-1

5.  KU-AZS UW Warszawa 2 3 1 0 1 3-2

6.  Pogoń Zduńska Wola 2 3 1 0 1 4-4

7.  Akademia 2012 Suwałki 

  2 3 1 0 1 6-7

8.  Włókniarz Białystok 2 3 1 0 1 1-3

9.  Wilga Garwolin 2 0 0 0 2 1-4

10.  Tygrys Huta Mińska 2 0 0 0 2 5-10

11.  GOSiR Piaseczno 2 0 0 0 2 1-7

12.  Victoria Bartoszyce 1 0 0 0 1 1-11

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 6 - 8-9 września

Perła Złotokłos - LKS Promna 8 września, g.16:30

Energia Kozienice - MKS Piaseczno 9 września, g16

Błoianka Błonie - Mszczonowianka Mszczonów  

Wilga Garwolin - Mazur Karczew  

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Sparta Jazgarzew 8 wrze-

śnia, g.14

Radomiak II Radom - Oskar Przysucha  

Orzeł Unin - KS Raszyn  

Znicz II Pruszków - Pilica Białobrzegi 

Liga okręgowa

Kolejka 6 - 8-9 września

AP Żyrardów - Ursus II Warszawa  

KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Józefovia 

Józefów 8 września, g.11

Grom Warszawa - Naprzód Stare Babice  

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - KS Teresin  

Przyszłość Włochy (Warszawa) - Laura Chylice  

SEMP Ursynów (Warszawa) - LKS Chlebnia  

Milan Milanówek - LKS Osuchów  

MKS II Piaseczno - Piast Piastów 8 września, g.17

A klasa

Kolejka 4 - 8-9 września

Naprzód Brwinów - Grom II Warszawa  

Anprel Nowa Wieś - Świt Warszawa  

GLKS Nadarzyn - Jedność Żabieniec 9 września, g.12:30

Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Tur Jaktorów 

8 września, g.16:30

FC Lesznowola - Okęcie Warszawa 8 września, g.16:30

FC Płochocin - Orzeł Baniocha 9 września, g.15

Walka Kosów- UKS Siekierki (Warszawa) 8 września, g.16

II liga kobiet

Kolejka 3 - 8-9 września

Wilga Garwolin - Stomil Olsztyn  

MOSiR Sieradz - Włókniarz Białystok  

Loczki Wyszków - KU-AZS UW Warszawa  

Ząbkovia Ząbki - GOSiR Piaseczno 9 września, g.16:30

Tygrys Huta Mińska - Victoria Bartoszyce  

Akademia 2012 Suwałki - Pogoń Zduńska Wola 

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 

przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespo ów ligowych

Dobre zmiany Laury Chylice
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE - KS KONSTANCIN 3:0 W bezpośredniej konfrontacji benia-

minka ligi okręgowej z zespołem, który jeszcze nie tak dawno występował w czwartej lidze gospodarze 

okazali się lepsi o trzy gole. O zwycięstwie zdecydowali rezerwowi – Daniel Pyza i Michał Maroń

 Zaległe spotkanie trzeciej ko-
lejki lepiej zaczęła drużyna z Chy-
lic. Już w 2. minucie gry prowadze-
nie gospodarzom mógł dać Jarosław 
Jamrozik, ale piłka – uderzena gło-
wą – poszybowała nad poprzeczką. 
Kolejne szanse na objęcie prowadze-
nie mieli Jacek Wąsik (jego strzał 
po indywidualnej akcji odbił na rzut 
rożny bramkarz Konstancina Ka-
mil Ostrowski) i boiskowy weteran 
– Piotr Madetko, który – jak zawsze 
– prezentował dużą ochotę do walki. 
 Po kilku okazjach dla Laury co-
raz wyraźniej do głosu zaczęli do-
chodzić również i przyjezdni, ale po 
obu stronach brakowało w pierwszej 
połowie dokładności. Kilka wymie-
nionych podań kończyło się zwykle 
stratą, a podstawową taktyką była 
długa piłka grana na połowę rywa-
li. Wprawdzie mecz zaczął się czy-
sto i spokojnie, ale z każdą minu-
tą podnosiła się temperatura na bo-
isku. Tuż przed przerwą pod bram-
ką Konstancina doszło do ostrego 
spięcia z udziałem wielu uczestni-
ków spotkania. Najpierw zawodnik 
gospodarzy popchnął piłkarza go-
ści, po czym ten drugi efektownie 
upadł i... zaczęła się ożywiona dys-
kusja, którą arbiter rozwiązał wrę-
czając dwie żółte kartki.
 Pierwsze 45 minut nieco rozcza-
rowało kibiców, ale druga odsłona 
meczu wyglądała już zupełnie ina-
czej. Trener zespołu z Chylic Tomasz 
Grzywna wpuścił bowiem na boisko 
rezerwowego Daniela Pyzę (znane-
go wcześniej z występów w Spar-
cie Jazgarzew), który bardzo szyb-
ko odpłacił się za tę decyzję szko-
leniowcowi. W 47. minucie Michał 
Maroń dorzucił piłkę w pole karne, 
pomylił się obrońca, a niepilnowany 
Pyza spokojnie opanował futbolów-
kę i precyzyjnym strzałem po dłu-
gim rogu umieścił ją w siatce. Praw-
dziwe wejście smoka rezerwowy po-
twierdził kilka minut później. Jam-
rozik przedłużył wówczas głową po-
danie z własnej połowy, a Pyza nie 
pomylił się w sytuacji sam na sam 
z bramkarzem, posyłając piłkę nie-
malże dokładnie w to samo miejsce 
co poprzednio. – Trener podjął dziś 
taką decyzję, że zacząłem mecz na 

ławce, ale nie ma co się denerwować 
– mówi strzelec dwóch goli w meczu 
z KS Konstancin. – Wszedłem i po-
kazałem, że mogę przez cały czas 
grać w pierwszym składzie. Dosta-
łem dobre piłki od chłopaków. Cie-
szę się, że udało się strzelić i wygrać.
 Jak wiadomo, nic tak nie robi do-
brze dla widowiska piłkarskiego jak 
otwarcie wyniku. Od tego momen-
tu oglądać można więc było praw-
dziwą wymianę ciosów. Konstancin 
miał swoje sytuacje, ale albo brako-
wało mu dokładności i zimnej krwi 
pod bramką, albo na posterunku był 
dobrze dysponowany tego dnia Max 
Litka. Swojego szczęścia próbowa-
li Hubert Skrzypek (z dystansu po-
nad bramką), Grzegorz Witek (ude-
rzeniem głową) i Dominik Zieliński 
(pomylił się minimalnie w sytuacji 
sam na sam). W końcu, w 65. minu-
cie do siatki trafiła jednak znów Lau-
ra. Piłkarze z Chylic zagrali szybko 
na jeden kontakt, a akcję pewnym 
strzałem wykończył Michał Maroń – 
kolejny skuteczny rezerwowy wśród 
gospodarzy.
 Oba zespoły do końca dążyły 
jeszcze do zmiany wyniku. Dyspo-
zycję Litki sprawdził ładnym uderze-
niem Paweł Nawrocki, a w odpowie-
dzi Jamrozik zagrał świetną prosto-
padłą piłkę do Roberta Podolińskie-
go. Strzał popularnego „Bobo” zdo-

łał jednak obronić Ostrowski. Hono-
rową bramkę dla Konstancina mógł 
jeszcze zdobyć w końcówce Dominik 
Zieliński, ale i on nie wygrał sytuacji 
sam na sam z bramkarzem Laury.

Grzegorz Tylec

Michał Madeński, 

trener KS Konstancin

Patrząc obiektywnie na pierw-

szą połowę, graliśmy zdecy-

dowanie lepiej od gospoda-

rzy, którzy nastawieni byli na 

kontrataki. Tworzyliśmy składniejsze akcje i mie-

liśmy więcej sytuacji bramkowych. No ale efek-

tów nie było, a na przerwę schodziliśmy przy 

0:0. W drugiej części rywal nas zaskoczył dwoma 

przypadkowymi zagraniami i straciliśmy dwie 

bramki. Bramka na 3:0 była konsekwencją naszej 

otwartej gry pod koniec meczu.  Wynik nie był 

odzwierciedla jednak tego, co było na boisku, ale 

za styl nie dostaje się punktów. Gratulacje dla go-

spodarzy, którzy wykorzystali swoje okazje i zdo-

byli trzy punkty.

Tomasz Grzywna, 

trener Laury Chylice

Dzisiaj oglądaliśmy mecz wal-

ki i myślę, że mało dziś było 

walorów czysto piłkarskich. 

Czy miałem nosa do zmian? 

Przed meczem taki był plan, że ci zawodni-

cy wejdą na boisko i cieszę się, że zdobyli gole. 

Wiedzieliśmy, że Konstancin ma otwarte boczne 

sektory i tamtędy atakowaliśmy. Tak naprawdę 

już po pierwszych minutach powinniśmy pro-

wadzić 2:0. To był ciężki derbowy mecz i duże 

brawa dla chłopaków za walkę. Zagraliśmy dziś 

zdecydowanie poniżej swoich możliwości – go-

rzej niż w pierwszym meczu z Józefovią – ale za-

punktowaliśmy.

Orzeł wyszarpał zwycięstwo
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, ORZEŁ BANIOCHA – FC LESZNOWOLA 2:1 W derbach po-

wiatu piaseczyńskiego  Orzeł najpierw przegrywał z Lesznowolą, ale po zmia-

nie stron zdołał ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę

 W Baniosze są dobre warunki do grania w piłkę. Ładny stadion, przyjem-

na okolica i gorący doping miejscowych kibiców zachęcają do walki o ligowe 

punkty. W ostatni mecz lepiej weszli goście, którzy od 15. minuty prowadzili 

po bramce Oskara Śliwowskiego. Z prawej strony dośrodkował w pole karne 

Mateusz Delikat, a grający trener Lesznowoli strzałem głową posłał piłkę do 

siatki. Od tego momentu wyraźnie przeważał Orzeł, a cofnięci przyjezdni na-

stawili się dla odmiany na grę z kontrataków. Piłkarze z Baniochy mogli się po-

kusić o doprowadzenie do remisu – swoje szanse mieli Maciej Dziedzic (sam na 

sam z bramkarzem) i Michał Krzysztoszek (uderzył lobem ponad poprzeczką).

 W drugiej połowie Orzeł w końcu dopiął swego. W 58. minucie dośrodko-

wał z rzutu rożnego Rafał Myszkowski, a Krzysztoszek wyrównał stan meczu 

precyzyjnym strzałem głową. W 79. minucie raz jeszcze eksplodowały trybu-

ny. Po stracie Lesznowoli w środku pola Cezary Kur zagrał prostopadłą pił-

kę do Kamila Majorka, który – mimo asysty bramkarza i dość ostrego kąta 

– zdołał oddać strzał na 2:1. Końcówka meczu była bardzo emocjonująca, bo 

obie drużyny poszły na wymianę ciosów. Świetną szansę miał wprowadzo-

ny w drugiej połowie Konrad Lutek (były zawodnik Orła – ciepło powitany 

przez miejscowych kibiców), a w odpowiedzi Kur – po indywidualnym rajdzie 

– huknął w poprzeczkę. Więcej goli już jednak nie oglądaliśmy i Orzeł mógł 

się cieszyć z zasłużonego zwycięstwa, bo w przekroju całego spotkania był 

zespołem, który bardziej zasłużył sobie na trzy punkty.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Nordic Walking dla osób 50+
 Fundacja Żyj Aktywnie po 50-tce realizuje projekt fi nansowany ze środ-

ków gminy Piaseczno – bezpłatne zajęcia nordic walking dla osób 50+. Zbiór-

ka w każdą sobotę września o godz. 9 na parkingu przy ul. Asfaltowej w Ża-

bieńcu (przy restauracji La Musica) – dojazd linią L25, przystanek na żądanie 

Stefanów 01. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijków (kontakt 

- 605 645 150). Więcej informacje na stronie fundacji www.zyjaktywnie50.pl.

Tyl.POWIAT

Treningi tenisa stołowego
 Rozpoczęły się zapisy na treningi tenisa stołowego w sezonie 2018/2019. 

– Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek czy poziom zaawansowania 

– mówi Maciej Chojnicki z UKS Return Piaseczno. – Każdy znajdzie miejsce w 

odpowiedniej dla siebie grupie i pod okiem instruktorów będzie miał możli-

wość poprawy swoich umiejętności. Do wyboru treningi w sześciu lokaliza-

cjach: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Jazgarzew, Złotokłos, Zalesie Górne i 

Zalesie Dolne. Więcej informacji: 692 465 046 lub drogą mailową: 

Tyl.
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Co nowego w kodeksie pracy?
Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku czekają nas istotne zmiany w prawie 

pracy. Zmienić się mają, między innymi, zasady przyznawania urlopów oraz rodzaje i 

stopień elastyczności dotychczasowych umów o pracę

 Trwające przez 18 miesięcy 
działania powołanej przez mini-
ster pracy komisji kodyfikacyj-
nej prawa pracy przyniosły efek-
ty, które wzbudziły spore kontro-
wersje i liczne protesty – zarówno 
wśród związków zawodowych, jak 
i pracodawców. Zaproponowano 
choćby tak dyskusyjne rozwiąza-
nia jak możliwość zwolnienia pra-
cownic w ciąży, likwidację płatne-
go urlopu na żądanie czy płacy za 
nadgodziny. Ostatecznie rząd za-
powiedział jednak, że wprowa-
dzona zostanie tylko część propo-
nowanych pomysłów i nastąpi to 
etapami.

Bez przekładania urlopów?

 Na pierwszy ogień pójść ma kwe-
stia związana z urlopami. Komi-
sja proponuje zniesienie obowiązu-
jącego obecnie podziału oznaczają-
cego 20 dni urlopu dla osób o stażu 
do 10 lat pracy i 26 dni powyżej tego 
okresu. Według projektu przepisów 
wszyscy pracownicy będą mieli do-
kładnie taki sam wymiar urlopu, 
czyli – niezależnie od wykształcenia 
czy stażu pracy – 26 dni. 

 Rozważane jest również takie 
rozwiązanie by urlop, poza wyjątko-
wymi przypadkami, trzeba było wy-
korzystać jedynie w danym roku ka-
lendarzowym. Choć sprawa nie jest 
jeszcze do końca przesądzona, nowe 
przepisy mają - w swoim założeniu 
- wzmocnić uprawnienia kierowni-
cze pracodawcy. Niewykorzystany 
urlop może więc po prostu przepaść, 
a jedyną możliwością uratowania go 
miałoby być odebranie wolnych dni 
w pierwszym kwartale nowego roku 
kalendarzowego. Niestety, urlop 
może przepaść nawet w takich oko-
licznościach, gdy pracownik prosił o 
wolne, ale szef nie chciał mu go dać 
ze względu na ważne okoliczności. 
W tego typu sytuacji pracownik bę-
dzie miał prawo do finansowej re-
kompensaty ze strony zatrudniają-
cego, która wyniesie wówczas dwu-
krotności świadczenia urlopowego.
 Pracownicy w dalszym ciągu 
będą mieć możliwość wzięcia urlo-
pu na żądanie. Zmieni się jednak 
tryb wnioskowania o niego, co ma 
zapobiec zgłaszania urlopu w dniu 
jego rozpoczęcia. Już wkrótce naj-
prawdopodobniej trzeba będzie 

wnioskować o niego najpóźniej na 
dobę przed jego początkiem. 

Nowe umowy czasowe

 Rewolucja w prawie pracy nie 
ominie również umów czasowych. W 
listopadzie pracownicy zatrudnieni 
na umowach czasowych co najmniej 
od 22 lutego 2016 roku otrzymają, z 
mocy prawa, umowy stałe. Związane 
jest to z nowelizacją kodeksu pracy z 
25 czerwca 2015 roku, która wprowa-
dziła zasadę limitowania czasowego 
umów na czas określony. W prakty-
ce wygląda to tak, że firma może za-
trudniać pracownika na podstawie 
maksymalnie trzech umów na czas 
określony przez 33 miesiące. Następ-
ne z umów musi być już automatycz-
nie podpisana na czas nieokreślony. 
 Kolejnymi zmianami mają być 
rozszerzenie o numer konta ban-
kowego danych jakich pracodawca 
może zażądać od pracownika – jeśli 
nie złożył on pisemnego wniosku o 
wypłatę do rąk własnych oraz moż-
liwość przechowywania przez pra-
codawcę dokumentacji pracowni-
czej w formie elektronicznej.
 Nie należy przy tym zapominać, 
że są to wciąż projekty, a żeby weszły 
w życie muszą wpierw trafić do Sej-
mu i być uchwalone jako noweliza-
cja kodeksu pracy, po czym podpisa-
ne przez prezydenta i opublikowane 
w Dzienniku Ustaw. Minister pracy 
zapowiedziała już jednak, że pierw-
sze zmiany powinny zacząć funkcjo-
nować od 1 stycznia przyszłego roku. 

Grzegorz Tylec
R E K L A M A

R E K L A M A



14 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY

GÓRA KALWARIA 

Znani aktorzy będą czytać „Przedwiośnie”
 Ubiegłoroczne czytanie „Wesela” Wyspiańskiego na rynku przerodziło się 

w imprezę z muzyką i tańcem. Jak będzie w tym roku, kiedy znani aktorzy 

przytoczą fragmenty „Przedwiośnia”? Okaże się w najbliższą sobotę o godz. 

12 na głównym placu miasta. Na Narodowe Czytanie 2018 do Góry Kalwa-

rii zapraszają gmina, miejscowa Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury. W 

tym roku, w ramach akcji, której patronuje para prezydencka, czytane bę-

dzie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. A będzie to czytanie wyjątkowe, 

ponieważ kalwaryjskie wydarzenie ubarwią swoimi głosami aktorzy: Małgo-

rzata Królikowska, Andrzej Chyra, Krzysztof Kiersznowski, Andrzej Szopa, a 

także wybitny saksofonista Piotr Baron. Oprócz tego część tekstu przytoczy 

burmistrz Dariusz Zieliński i wybrani mieszkańcy gminy.

PCKONSTANCIN-JEZIORNA

Taneczne zakończenie lata
 Powoli kończy się lato, a wraz z nim „Roztańczona Hugonowka” czyli nie-

dzielne potańcówki przy Konstancińskim Domu Kultury. W niedzielę 9 wrze-

śnia o godz. 19 w altanie przy KDK odbędzie się uroczyste zakończenie sezo-

nu plenerowych dancingów. Po raz ostatni tego lata zabawę poprowadzi wo-

dzirej Kruczek. Różnorodna muzyka, zarówno starsze ponadczasowe szlagie-

ry, jak i nowe hity z pewnością porwą wszystkich do tańca. Wstęp wolny.

PC
R E K L A M A
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DAM PRACĘ

KIEROWCA AUTOBUSU, KAT. D, PRZEWOZY 
SZKOLNE I PRACOWNICZE. KONTAKT 606 536 651

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

Zatrudnię kucharkę/kucharza samodzielnego 
z doświadczeniem, do cateringu w Piasecznie, 
tel. 698 59 00 59

Przyjmę lakiernika samochodowego, Piaseczno, 
tel. 519 836 681

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna, od 13,70 zł brutto/1h,
tel. 533 281 247
 
Przyjmę młodego do pracy w warsztacie 
samochodowym, tel. 519 836 681

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

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

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

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

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

Anglistów, lektorów języka angielskiego do 
prowadzenia kursów w Centrum Języków Obcych 
Joanny Szczepańskiej w Górze Kalwarii, kontakt 
joanna.szczepanska@gmail.com

Poszukuje kucharza - kucharkę do  pracy na kuchni
 cateringowej od poniedz.- piątku 6.00 -15.00 
Tel. 600 471 834

Poszukuje energiczna osobę do pracy na kuchni 
cateringowej od.poniedz.- piątek 6.00-15.00 
Tel. 600 471 834

Mechanika aut osobowych z doświadczeniem. Praca w 
nowoczesnym warsztacie samochodowy z wieloletnim 
stażem na rynku. Praca od pon-pt 9-17.Mysiadło_Pia-
seczno Dobre zarobki, tel..509 283 882

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

Przyjmę pracownika do zakładu sitodruku w Piasecz-
nie -doświadczenie mile widziane kontakt 8-17.00, 
tel.22 756 81 85

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

Zatrudnię mechanika samochodowego. Piaseczno. 
Tel. 601 238 245

Ekspedientka do Delikatesów Józefosław, 
tel. 606 205 646

Osoby z niepełnosprawnością. Piekarnia Michalczyk 
ul.Ryxa 80a 05-505 Prażmów tel. 22 7361971/72 
mail:biuro@michalczyk-piekarnia.pl

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

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

STOLARZA, TEL. 504 166 952

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

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, 
tel. 602 637 732

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Zatrudnię kierowców na kraj i zagranicę – Rumunia 
kat. C+E 505 030 062

Magazynier - firma kosmetyczna, wymagane uprawnienia 
na wózek i prawo jazdy, Piaseczno.
Oferty: janek@esteticagroup.pl tel. 501 130 598

Pana do sprzątania terenu zewnętrznego na Józefosła-
wiu, na 4/5h dziennie, tel. 505 465 961

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysia-
dle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni na stanowisko sekretarza 
szkoły (dział kadr). CV proszę przesyłać na adres e-mail:  
sekretariat@spwmy.edu.pl , telefon kontaktowy - 
(22) 462-85-20. 

Pracownika fizycznego, tel. 508 138 401

Zatrudnię kierowców kat. B i C z okolic Nadarzyna 
– jazda po Warszawie, tel. 504 212 224

Zatrudnię pracownika etatowego do sklepu spożywcze-
go. Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

Zatrudnię stolarza, miejscowość Prażmów, 
tel. 602 733 289

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

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

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

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

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

Do dociepleń, tel. 507 191 295

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

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

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

Ludzi do pracy – remonty, wykończenia, glazura, 
tel. 601 304 250

Zatrudnię kierowcę kat C , tachograf na tarczki, kabina sy-
pialna jazda  po kraju od poniedziałku do piątku wyjazd 
Piaseczno i powrót, tel. 509 089 736

Zatrudnię pracowników kuchni: do gotowania zup mlecz-
nych, obróbki warzyw, kierowcę i kucharza. Konstancin 
Jeziorna. Tel. 508 318 341

Pani do sprzątania raz w tygodniu Julianów 
tel 697 515 989

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 pakowania. Praca w Czaplinku k. Góry Kalwarii. 
tel  600 065 813

Babik transport zatrudnimy  na myjni tunelowej 
w Sękocinie lub Wilanowie. Nie wymagane doświadcze-
nie a jedynie 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. 607 241 707

Restauracja Zawrotnica zatrudni kucharza. 
Kontakt 665 030 060

Do hotelu w Chylicach koło Piaseczna recepcjonistkę 
na weekendy CV na: zajazd@zajazdustronie.com.pl

Zatrudnię na umowę o pracę w zawodzie tokarza do przy-
uczenia tel. 500 207 667

Mechanika samochodowego Piaseczno tel. 660 388 940

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

Zatrudnię do murowania kamienia Łazy, tel. 509 447 601

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

Pracownik biurowo- księgowy mile widziana obsługa 
Comarch: k.bak@atsreklama.pl, tel. 602 537 844

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

Ekspedientkę/ ekspedienta Carrefour Express, 
tel. 508 288 773

„ AL-TECHNIKA”, fabryka okien, drzwi i konstrukcji 
aluminiowych zatrudni pracowników do produkcji, 
montażu  oraz kierowców.Tel: 602 219 688 ; 502 377 925

Zatrudnię do zakładu szklarskiego – montaż luster, opra-
wa obrazów, ciekawa praca dla zainteresowanego moto-
ryzacją, tel. 509 920 854

Poszukiwany elektryk, wymóg - posiadania Uprawnień SEP 
min 1 KW, umowa o pracę, pełen etat, możliwość zamiesz-
kania, chętnie z orzeczeniem, Piaseczno, tel.:  22/756-20-65

Zatrudnię kierowcę kat. C. tel. 601 279 490

Poszukiwana Pani na produkcję - cięcie i rozmnażanie 
drobnych roślin. Umowa o pracę, pełen etat, możliwość 
zamieszkania, chętnie z orzeczeniem, Piaseczno,
tel.:  22/756-20-65

Agenta ochrony do 55 lat. Tel. 509 740 966

SZUKAM PRACY 

Dodatkowa, tel. 661 245 043

KUPIĘ

KUPIĘ QUADA 125-250 CM, „CHIŃSKIEGO” 
- USZKODZONEGO, DO REMONTU, TEL. 698 698 839

SPRZEDAM

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

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

Ogród-Ziemia,Czarnoziem,Tel. 537 891 109

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

BMW E36, 1997r., silnik 1.6 benzynyna + LPG, sprawny 
i gotowy do jazdy, tel. 570 948 470

Civic 98r. Przebieg 116 tys. km, tel. 535 796 247

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Skup aut za gotówkę. Stan, marka nieistotne, 
tel. 506 837 250 

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka 532 m kw., część domu 32 m kw., media ,
 Baniocha, tel. 664 419 850

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

Działka budowlana 1737m kw, w Siedliskach,
tel. 516 787 739

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Zamienię lub sprzedam mieszkanie 48 m kw. 
W Piasecznie, tel. 602 883 971

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

Tarczyn-3,85h, media, 27 pln/m kw., tel. 668 714 858

Działka Budowlana,Władysławów, gm.Lesznowola. 
916m2.Atrakcyjna lokalizacja. 185000 zł. Tel.512 650 632 

Do kupienia działki budowlane blisko Piaseczna bardzo 
tanio kierunek północny zachód, tel. 602 340 549

Sprzedam działkę budowlaną ok. 1000 m kw., 
za 23 000 zł, tel. 501 610 072

Ładne, tanie działki koło Tarczyna, super dojazd 
do Warszawy, tel. 604 624 875

Ładna działka w Siedliskach k/ Piaseczna, 
tel. 602 340 549

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

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

Mieszkanie k/Góry Kalwarii 58 m kw. , 2p, ogródek, 
garaż, komórka w cenie 200 tys. zł. Tel. 608 684 484 

Budowlana 600 m kw.-50 tys, media,tel. 607 869 775

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kawiarnia, 40 m kw., z zapleczem, w Klubie Sportowym 
w  Mysiadle, częściowo wyposażona,  tel.  501 615 244

Duży pokój, Gołków, tel. 530 095 682

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

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

Garaż przy Mleczarskiej, tel. 889 261 271

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

Wynajmę mieszkanie w Piasecznie, tel. 606 796 901

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

Wynajmę lokal usługowy 180 m kw. w centrum Magdalen-
ki, tel. 508 092 657

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

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

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

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

Układanie kostki brukowej, www.dobrybrukarz.pl, 
tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Architekt-Projekty indywidualne;rozbudowy; 
przebudowy;adaptacje,tel. 510 805 822

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Glazurnik, tel. 503 00 78 13

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Malowanie, szpachlowanie, wykończenia, tel. 507 191 295

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

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Tynki wewnętrzne tel 533-125-444

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

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

Tynki, tel. 533 125 444

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

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

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

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

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

 RÓŻNE 

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

Kredyty pożyczki konsolidacje, tel. 788 706 572

Kancelaria Prawna - szybki rozwod - pozwy rozwodowe - 
sprawy rodzinne-spadki tel. 508 743 620

Odbiorę osobiście złom każda ilość tel. 518 689 218, 
506 837 250

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

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

MASAŻ RELAKSACYJNY, TEL. 518 776 807, OFERTA 
DLA  OSÓB 35+

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, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

Mężczyzna 50 lat pozna panią do stałego związku, 
tel. 503 708 818

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

Firma z siedzibą w Starej Iwicznej zajmująca się 
dystrybucją sprzętu medycznego zatrudni 
magazyniera. CV prosimy przesyłać na adres: 
biochem@biochempolska.pl 

PRACOWNIA TAPICERSKA, tel. 502 908 661

Zatrudnię pracowników do robót ogólnobudowlanych 
- umowa o pracę, tel. 602 60 77 56, 606 311 105

Zatrudnię kierownika budowy z uprawnieniami budow-
lanymi, tel. 602 60 77 56, 606 311 105

Pilnie zatrudnię do sklepu spożywczego Cieciszew/
Konstancin tel 508 084 245

Chemia z Niemiec, tel. 728 758 738

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

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

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

ANTENY TV – SAT, MONTAŻ, SERWIS, 
TEL. 508 329 491

PRACOWNIA TAPICERSKA, tel. 502 908 661

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

Elektroinstalacje, tel. 500 466 774

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Sprzedam atrakcyjne działki w Kątach gmina 
Góra Kalwaria, blisko szkoła i przedszkole. 
Działki 1,1 ha, 0,86 ha i 0,56 ha, tel. 720 912 611

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

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

Elektroinstalacje, tel. 500 466 774

Pracownik do magazynu - pakowanie paczek, spraw-
dzanie towaru, praca na pełny lub 3/4 etatu. Informacje 
i kontakt na www.grawcom.com/informacje/praca/

Zatrudnię hydraulików, tel. 501 083 795

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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Na Wis  wraca ycie
GÓRA KALWARIA Z wyjątkowym rozmachem zorganizowano tegoroczne Święto Wisły, a i 

miłośnicy rzeki nie zawiedli. W sobotę mogli przebierać w łodziach, które zabierały pa-

sażerów na wycieczki

 Przy plaży obok tzw. tamy woj-
skowej można było korzystać z bez-
płatnych przejażdżek batami, moto-
rówkami, kajakami i na pokładzie 
królowej polskich rzek, drewnianej 
szkuty w dwóch wydaniach – ma-
łej („Oskarg Kolberg”) i dwa razy 

większej („Dar Mazowsza”). Im-
preza, której organizację przed kil-
koma laty zapoczątkowało piase-
czyńskie Wodne Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe (WOPR), w tym 
roku została poświęcona tematowi 
500-letniego statku rzecznego, któ-
rego wydobywanie dzień wcześniej 
zakończono w Czersku. O szkucie 
dała wykład Katarzyna Jasińska (to 
na jej działce doszło do sensacyjne-
go odkrycia) oraz Wojciech Borkow-
ski, dyrektora warszawskiego Pań-
stwowego Muzeum Archeologicz-
nego (które zajmie się teraz kilkulet-
nią konserwacją statku). – Właśnie 
z powodu wydobycia szkuty bardzo 
nam zależało, aby dotarła do nas jej 
replika w zmniejszonej skali, „Dar 
Mazowsza” i żeby mieszkańcy zoba-
czyli, jak pływało się na takiej jed-
nostce – tłumaczy Piotr Rytko, szef 
piaseczyńskiego WOPR i prezes  
czerskiego oddziału Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami. – Najwięk-
szy drewniany statek w Polsce do-
tarł do nas, ale z wielkimi przygoda-
mi. Ponieważ trwa budowa Mostu 
Południowego w Warszawie i szlak 
żeglugowy jest zablokowany, w oko-
ło 25 osób musieliśmy przeciągnąć 
szkutę po mieliźnie. To burłaczenie 
na odcinku około 800 metrów trwa-
ło 12 godzin! – opowiada. 

Pyton do schrupania

 Warto było. Pasażerowie, którzy 
spędzali na pokładzie „Daru Ma-
zowsza” po kilkadziesiąt minut, byli 
zachwyceni. – Jestem szczęśliwy, że 
spełniło się nasze ogromne marze-
nie o powrocie na Wisłę tradycyjnej 
żeglugi, jak za dawnych lat – mówi 
Robert Jankowski, prezes Fundacji 
Rok rzeki Wisły, projektant i kapi-
tan Daru. – Napawa mnie duma, że 
testujemy tę dostojną, płaskodenną 

jednostkę w boju i możemy poczuć 
to wszystko, co czuli flisacy sprzed 
wieków – zachwyca się. „Dar Mazow-
sza” niemalże unosił się nad wodą. 
– Nasza szkuta jest zanurzona zaled-
wie na 40 cm. Jak na 10-tonowy sta-
tek o wyporności 40 ton to bardzo 
mało – przyznaje. Jankowski mówi, 
że „odkrycie czerskiej szkuty było po-
zytywnym wstrząsem dla całego śro-
dowiska miłośników Wisły, który wy-
wołał falę marzeń i spekulacji, czy 
taki statek może wrócić na Wisłę”.
 Kto nie bał się w sobotę mocniej 
zanurzyć w wodzie, mógł na miej-
scu poszusować na desce za moto-
rówką, lub popływać na desce SUP. 
Nie brakowało też atrakcji na brzegu 
– m.in. stoisk z bezpłatnymi jabłka-
mi, sokami oraz... „pytonem wiśla-
nym”, czyli bułką w kształcie węża 
o smaku chałki. Chętni mieli szan-
sę również zagrać w siatkówkę pla-
żową (zgłosiło się osiem drużyn!), 
obejrzeć ciekawą wystawę „Z bie-
giem Wisły, z biegiem lat”, czy po-
słuchać muzyki na żywo. W ramach 
święta, w sobotę oficjalnie nadano 
nazwę mostowi samochodowemu. 
Burmistrzowie Góry Kalwarii i Kar-
czewa odsłonili tablice po obu stro-
nach rzeki, dopływając wcześniej do 
przeprawy. „Most Nadwiślańskiego 
Urzecza” to pierwsza nazwa miej-
scowa związana z mikroregionem 
etnograficznym odkrytym na nowo 
przed kilkoma laty przez  Łukasza 
Maurycego Stanaszka.

Wyczekiwanie na marinę w porcie

 Wodniacy czynią starania, aby 
Wisła i sporty wodne przyciągały 
coraz większą liczbę osób nie tylko 
przy okazji corocznego święta. Pia-

seczyńskie WOPR na zlecenie staro-
stwa opracował koncepcję opisują-
cą, co potrzeba, aby  w jeszcze więk-
szym stopniu wróciło życie na rzekę 
i jej brzeg w gminie Góra Kalwaria. 
Jednak jak przyznaje Piotr Rytko, jej 
realizacja idzie jak po grudzie. – A 
ludzi nad rzeką przybywa. Widzimy, 
że jest bardzo duże zainteresowanie 
wodą, szczególnie jeśli chodzi o ka-
jakarstwo – podkreśla.
 Wicestarosta Arkadiusz Strzy-
żewski przyznaje, że urząd powia-
towy stara się podejmować działa-
nia, które sprawią, że mieszkańcy 
będą spędzali nad rzeką więcej cza-
su. – W tym roku ogłosiliśmy pilo-
tażowy konkurs na rejsy po Wiśle. 
Statek pływał przez trzy niedzie-
le i zainteresowanie atrakcją prze-
rosło nasze najśmielsze oczekiwa-
nia – przyznaje. – Marzy mi się, aby 
w przyszłym roku, w każdą niedzie-
lę na plaży obok tamy wojskowej 
było boisko do siatkówki, nieodpłat-
ne parasole i leżaki do wypożycze-
nia. Chcieliśmy też ruszyć z budo-
wą pomostu w porcie, takim zacząt-
kiem mariny, aby posiadacze łodzi z 
Góry Kalwarii i okolic mogli je tutaj 
trzymać. Niestety, spółka Wody Pol-
skie narzuciła nam procedury, któ-
re są bardzo czasochłonne – żału-
je. Budowę mariny w porcie za naj-
ważniejsze zadanie uważa również 
burmistrz Dariusz Zieliński. – Wisła 
i jej brzeg w naszej gminie to miej-
sce bardzo urokliwe, ale jednocze-
śnie piękne ze względu na swoją dzi-
kość i trzeba zrobić wszystko, aby te 
walory zostały wykorzystane do roz-
woju turystyki – tłumaczy. Imprezie 
patronował Kurier Południowy.

Piotr Chmielewski

Aby w sobotę w Górze Kal-

warii można było popły-

wać „Darem Mazowsza”, 25 

osób przez 12 godzin prze-

ciągało 10-tonową szkutę 

po 800-metrowej mieliźnie 

obok budowy Mostu Połu-

dniowego w Warszawie!
Rejsy największą drewnianą łodzią w Polsce cieszyły się 

ogromną popularnością. W tle Most Nadwiślańskiego Urzecza, 

nazwany tak oficjalnie w sobotę

Lato się kończy, 
czas na „Osiem Pór Roku”
KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższą niedzielę o godz. 17 w amfi teatrze 

odbędzie się uroczyste zakończenie Letniego Sezonu Artystycznego. 

Będzie królowała muzyka klasyczna
 Sezon zwieńczy koncert „Vival-

di & Piazzolla - Osiem Pór Roku”. 

Wystąpi Orkiestra Sinfonia Viva 

pod batutą Tomasza Radziwono-

wicza, z którą zagra światowej sła-

wy skrzypek Voytek Proniewicz. 

Simfonia Viva to jedna z najbar-

dziej wszechstronnych muzycz-

nie orkiestr w Polsce. W repertu-

arze ma nie tylko muzykę klasycz-

ną od baroku do dzieł współcze-

snych, lecz także muzykę jazzo-

wą, filmową i popularną. Może po-

chwalić się również bogatą dysko-

grafią, wieloma prestiżowymi na-

grodami oraz koncertami na ca-

łym świecie. Usłyszymy utwory 

Astora Piazzolli, argentyńskiego 

kompozytora, wirtuoza bandone-

onu, twórcy tango nuevo oraz An-

tonio Vivaldiego genialnego wło-

skiego, XVIII-wiecznego skrzypka 

i kompozytora. Wstęp wolny. Kon-

cert poleca Kurier Południowy.

PC

W amfiteatrze zagra m.in. 

światowej sławy skrzypek 

Voytek Proniewicz
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