
LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW  

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA  

       ROK XVIII NR 33 (733)/W1 14 - 20 WRZEŚNIA 2018 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA

W NUMERZE
 

Problem dzików 
powrócił
                                str. 8

str. 12

Prażmów 
pożegna lato
                              str. 14

klikasz i  wiesz

R E K L A M A

str. 5

Już za tydzień!

czytaj str. 9 - 11

miertelny wypadek w Mrokowie
LESZNOWOLA W sobo-

tę wieczorem na uli-

cy Marii Świątkie-

wicz w Mrokowie 

doszło do tajemni-

czego zdarzenia, za-

kończonego śmier-

cią 53-letniego męż-

czyzny

Przepełnione pociągi 
i korki na przejeździe
LESZNOWOLA Życie mieszkańców Nowej Iwicznej i 

okolic zaczyna przypominać koszmar. Problemy 

mają już nie tylko kierowcy pokonujący przejazd 

na ul. Krasickiego, ale i podróżni, którzy często nie 

mieszczą się do zatłoczonych pociągów



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

PIASECZNO 

GÓRA KALWARIA

LESZNOWOLA

Kierowcy byli ostrożni
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Dzielnicowi odzyskali skradzionego forda

Kolejne podróbki w Wólce Kosowskiej

Znalazł portfel i skorzystał

Kradną tablice rejestracyjne

Nietrzeźwy spowodował kolizję

 Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” dobiega dziś końca. W sąsiedztwie 

24 placówek na terenie powiatu piaseczyńskiego policjanci pilnowali, aby 

kierowcy przestrzegali przepisów drogowych i uczyli dzieci bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię. W sąsiedztwie szkół nie odnotowano żadnych 

poważniejszych incydentów. - Wierzymy, że taki stan utrzyma się do końca 

roku szkolnego– mówi asp. sztab. Maciej Blachliński z Komendy Powiatowej 

Policji w Piasecznie. - Apelujemy do kierowców o ostrożność.

 W ubiegły weekend do jednego z centrów handlowych wszedł 64-latek 

z zamiarem „sprezentowania” sobie zegarka i maszynek do golenia. Mężczy-

zna włożył do koszyka artykuły spożywcze, za które chciał zapłacić, a zega-

rek i maszynki o łącznej wartości 570 zł ukrył w plecaku. Nie wiedział, że jego 

poczynania przez cały czas obserwuje ochrona. Po przekroczeniu linii kas 

został zatrzymany i przekazany policjantom. Teraz odpowie za kradzież, za 

co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Jakiś czas temu w Kielcach został skradziony ford transit. Okazało się, że 

dostawczak był widziany na terenie gminy Góra Kalwaria. Nasi funkcjonariu-

sze zlokalizowali w końcu forda w Moczydłowie. Transit został zabezpieczo-

ny i trafi ł na policyjny parking. Wkrótce wróci do właściciela. 

 We wtorek policjanci z wydziału do zwalczania przestępczości gospo-

darczej odwiedzili centrum handlowe w Wólce Kosowskiej. W jednym z bok-

sów znaleziono na pierwszy rzut oka markowe breloczki i zabawki, które 

jednak po sprawdzeniu okazały się podróbkami. Towar o wartości ponad 5 

tys. zł został zabezpieczony. Sprzedającemu podrobiony towar 28-letniemu 

Ukraińcowi grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. 

 57-letni mieszkaniec Piaseczna został zatrzymany za przywłaszczenie 

cudzego portfela i używanie znalezionych w nim kart bankomatowych. 

Mężczyzna twierdzi, że portfela nie ukradł, tylko go znalazł. Nie zmienia to 

faktu, że powinien zwrócić znajdujące się w nim dokumenty, karty i pienią-

dze. Tymczasem 57-latek zaczął robić na cudzy koszt drobne zakupy, doko-

nując nieautoryzowanych transakcji do kwoty 50 zł. Teraz mężczyzna odpo-

wie za przywłaszczenie dokumentów i kradzież. O jego dalszym losie zdecy-

duje sąd.

 W nocy ze środy na czwartek z parkingu w rejonie dworca PKP w Zalesiu 

Górnym z dwóch samochodów skradziono tablice rejestracyjne. Tego typu 

przypadki zdarzają się niestety często, a złodzieje wykorzystują potem takie 

tablice do drobnych przestępstw, np. kradzieży paliwa na stacjach benzyno-

wych. Dlatego wszystkie osoby, które widziały moment kradzieży lub znają 

personalia złodziei są proszone o kontakt z najbliższą jednostką policji. 

 Kilka dni temu przed południem doszło w Zamieniu do kolizji z udziałem 

trzech samochodów. Przybyli na miejsce policjanci od razu zorientowali się, 

że sprawca zdarzenia jest pod wpływem alkoholu. Jadący kią 47-latek miał 

go w organizmie aż 1,7 promila. Mężczyzna został zatrzymany, stracił prawo 

jazdy i usłyszał zarzuty. Za jazdę na „podwójnym gazie” grozi mu do 2 lat po-

zbawienia wolności. I tak miał wiele szczęścia, że w spowodowanym przez 

niego zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
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Cieplny rozwód da  milion oszcz dno ci
GÓRA KALWARIA Spółdzielnia Mieszkaniowa odcięła się od miejskiej sieci cieplnej i wybu-

dowała dwie własne kotłownie. Po pierwszym pełnym okresie grzewczym jej władze 

są z tego manewru bardzo zadowolone

 Mniej powodów do radości ma 
natomiast Zakład Gospodarki Ko-
munalnej. Spółdzielnia była głównym 
klientem miejskiej spółki i co roku za 
dostarczane ciepło płaciła zakładowi 
2,2-2,3 mln zł. – Od kiedy w 2009 roku 

zacząłem kierować zarządem spół-
dzielni, był problem z kosztami dostar-
czanego ciepła. Tuż przed rezygnacją 
z ciepła od ZGK nasi mieszkańcy pła-
cili za ogrzewanie strasznie drogo, na-
wet ponad 5 zł z metra kwadratowego, a 
my nie mogliśmy doprosić się od spółki  
szczegółowych informacji, co składa się 
na tę stawkę – mówi prezes Krzysztof Ry-
chlewski. – Ponieważ w latach 2011-2014 
dostawca narzucał nam kolejne podwyż-
ki ceny, nie wiadomo z czego wynikające, 
zacząłem rozmawiać z radą nadzorczą o 
tym, jak z tej sytuacji wyjść. Nie mogli-
śmy godzić się na to, aby spółdzielnia na-
dal była traktowana jak dojna krowa.

Jest o połowę taniej

 Pomysł był jeden: wybudować 
osobne kotłownie dla zamieszki-
wanych przez około 3 tys. osób osie-
dli „Rybie” oraz „Pijarska” i spłacić 
je następnie w ratach z oszczędności, 
które powstaną po odłączeniu się od 
miejskiej ciepłowni przy ul. Skiernie-
wickiej. Jednak Spółdzielni Mieszka-
niowej (SM) nie było stać na przepro-
wadzenie rewolucji z własnej kieszeni. 
Dlatego zdecydowała się na ogłosze-
nie przetargu na firmę, która wyko-

na nowoczesne kotłownie i ciepłociągi 
na swój koszt (w sumie inwestycja po-
chłonęła około 5,5 mln zł), a następ-
nie odzyska zainwestowane pieniądze 
w ratach. Obie należące do spółdziel-
ni kotłownie, z nowoczesnymi piecami 
gazowymi, są w pełni zautomatyzowa-
ne i oszczędne (m.in. zamontowano w 
nich odzysk energii ze spalin). Urządze-
nia – za pośrednictwem internetu – stale 
monitoruje zewnętrzny serwisant.  
 Pierwsza kotłownia – na Pijar-
skiej – zaczęła funkcjonować w kwiet-
niu 2016 roku, druga – na początku 
minionego roku. Zgodnie z eksper-
tyzą fachowców spółdzielnia przebu-
dowała też część sieci przesyłowej, któ-
ra powodowała największe straty (nawet 
30 proc. ciepła uciekało w ziemię). Dopie-
ro po podliczeniu ostatniego pełnego okre-
su grzewczego prezes SM może podsumo-
wać: – To był świetny ruch. Oszczędno-
ści w kosztach ogrzewania, jakie osiągnęli-
śmy, sięgają 46 proc., w tym roku będzie to 
około 1 mln zł – podsumowuje. – Wspo-
mnę tylko o tym, że wcześniej musieli-
śmy płacić 480 tys. zł rocznie ZGK za go-

towość dostarczenia ciepła, niezależnie 
czy zakład grzał, czy nie. Teraz te kosz-
ty stałe wynoszą 159 tys. zł – dodaje.

ZGK: Ruch irracjonalny 

 Szef SM mówi, że jak tylko bu-
dowa obu kotłowni zostanie spłaco-
na, walne zebranie zdecyduje, na co 
będą przeznaczone zaoszczędzone 
pieniądze. – Uważam, że powinny 
zostać wydane na remonty na osie-
dlach, długoletnie zaniedbania w tym 
względzie są ogromne – mówi prezes.  
 Słychać głosy, że ciepłownię moż-
na było wykonać jeszcze taniej, ale za-
rząd SM w przypadku  kotłowni na Pi-
jarskiej odrzucił ofertę tańszą o oko-
ło 500 tys. zł. – Nie wybraliśmy jej, 
ponieważ zawierała zaniżone ceny. 
Mimo że była początkowo tańsza, 
ta oferta w dłuższym okresie byłaby 
niekorzystna dla spółdzielni – prze-
konuje prezes Rychlewski.
 W całej tej sytuacji jest jedno 
„ale”. – W mieście przybyło teraz 6 
dodatkowych kominów, które wy-
dalają spaliny tuż pod oknami spół-
dzielców. Z ekologicznego punkty 
widzenia, dla mnie polityka władz 
spółdzielni jest irracjonalna – ko-
mentuje Jerzy Pełka, prezes ZGK. 
 – Jakość pieców jest tak wysoka, 
że spaliny składają się niemalże wy-
łącznie z pary wodnej – odpiera za-
rzut szef zarządu spółdzielni. 

Piotr Chmielewski

Własne kotłownie to oszczędności dla spółdzielni, jednak 

spółdzielcy na razie płacą za ogrzewanie tyle, co dotychczas

Prezes ZGK, który stracił 

największego odbiorcę cie-

pła wskazuje, że z ekologicz-

nego punktu widzenia dzia-

łanie spółdzielni było niezro-

zumiałe – miastu przybyło 

bowiem sześć kominów

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E

Akcja „Prędkość” zakończona 
 W środę na terenie garnizonu stołecznego zakończyła się akcja „Pręd-

kość”. W jej wyniku 610 kierowców zostało ukaranych mandatami i punkta-

mi karnymi za zbyt szybką jazdę. Policjanci apelują do kierujacych o rozwa-

gę i przestrzeganie przepisów.
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Piaseczno – zas ugujemy na wi cej
inwestycji

  Analizując lata 2012 – 2018 możemy 
zauważyć znaczny wzrost dochodów 
budżetowych (o ponad 1,2 mld zł)  przy 
jednoczesnym spadku wydatków inwe-
stycyjnych (o 271 mln zł) w stosunku do 
lat 2002 - 2010. Jest to sytuacja trudna do 
zaakceptowania i zrozumienia. Obrazem 
tej negatywnej sytuacji jest zajęcie przez 
Gminę Piaseczno 472 (na 616)  miejsce 
w rankingu finansowym gmin w roku 2018.
  - Wzorując się na dobrze zarządza-
nych gminach w Polsce planujemy prze-
znaczyć minimum 25% wydatków budże-
towych na inwestycje – mówi Józef Zalew-
ski, kandydat na burmistrza. - Na prze-
strzeni 5 lat, przy rocznym budżecie na 
poziomie 500 mln zł, daje to ponad 650 
mln zł.  Połowę tej kwoty należy przezna-
czyć na budowę i remonty dróg.  Zakłada-
jąc takie wydatki należy przyjąć inną per-
spektywę w zarządzaniu budżetem – do-
daje. - W pierwszej kolejności przeznacza-
my środki na inwestycje – pozostała kwo-
ta musi nam wystarczyć na stałe wydatki 
i koszty utrzymania gminy. To bardzo re-
alne podejście i przy sprawnym zarządza-
niu jesteśmy to w stanie bez problemów 
osiągnąć. Udało nam się to w latach 2003 
– 2010, kiedy na inwestycje przeznaczyli-
śmy ponad 37% dochodów budżetowych 
Gminy Piaseczno, uda się i teraz.

Drogi

 Piaseczno potrzebuje usprawnienia 
działań w zakresie budowy dróg. Na te-
renie miasta jest 111,5 km dróg, z cze-

go 60 km to drogi tłuczniowe i grunto-
we. Celem jest, aby na przestrzeni kolej-
nych 5 lat dojść do 100 km dróg utwar-
dzonych kostką lub asfaltem. Znacz-
nie gorzej sytuacja wygląda na terenie 
gminy – aż 65% dróg to drogi gruntowe 
lub tłuczniowe (209 z 321 km). Zgodnie 
z założeniami PZNW na koniec roku 
2023 możliwe jest utwardzenie kolej-
nych 80 km dróg poza miastem, a tym 
samym obniżenie wskaźnika do 37% na 
terenie gminy i 10% na terenie miasta. 
Na te działania chcemy wydać ponad 
300 mln zł. 

Obiekty kubaturowe

 – Inwestycje to nie tylko drogi – do-
daje Zalewski. – To także duże obiek-
ty, które już dawno powinny powstać na 
naszym terenie – centrum sportu, par-
kingi wielopoziomowe, Dom Seniora, 
sala widowiskowa, czy szkoła w Juliano-
wie. To kolejne boiska i obiekty sporto-
wo – rekreacyjne w sołectwach, czy obie-
cane młodzieży zadaszenie skateparku. 
To tyko przykłady. Uważamy, że dzięki 
zmianom w zarządzaniu budżetem je-
steśmy w stanie te plany zrealizować. 

Wzrost dochodów

 Finanse gminne to nie tylko wy-
datki. – Piaseczno ma zasoby finan-
sowe pozwalające na realizowanie du-
żych inwestycji – przekonuje Przemy-
sław Grabowski, członek Stowarzysze-
nia Piaseczno Zasługujemy na Wię-

cej.  – Nie oznacza to jednak, że moż-
na osiąść na laurach. Na każdym kro-
ku powinniśmy starać się zwiększać 
dochody gminy – pierwszym kro-
kiem w tym kierunku jest nakłanianie 
mieszkańców do rozliczania podat-
ków w naszym urzędzie. Nadal wielu 
z nas rozlicza swoje dochody w swoich 
miastach rodzinnych, mimo, iż miesz-
ka tu od lat. Jako zachętę chcemy po-
szerzyć uprawnienia wynikające z po-
siadania Piaseczyńskiej Karty Miesz-
kańca – wprowadzić darmowe usłu-
gi i obniżki cen na usługi świadczone 
przez gminę, a także poszerzyć ich za-
kres np. o ofertę GOSIR, Centrum Kul-
tury, czy klubów sportowych – dodaje. 
– Oczywiście PKM to nie jedyna droga 
do zwiększania dochodów gminy. Na-
szym celem jest pozyskiwanie funduszy 
unijnych, a także niedocenianych obec-
nie funduszy norweskich, czy szwajcar-
skich. Z nieukrywaną zazdrością ob-
serwujemy wiele gmin, które są w sta-
nie pozyskać duże dofinansowania, 
a tym samym ułatwić życie swoim 
mieszkańcom. Chcemy iść ich śladem. 
 Warto skupić się także na mini-
malizowaniu stałych kosztów dzia-
łania gminy, choćby przez optyma-
lizację kosztów energetycznych (for-
muła ESCO), czy wdrożenie metody-
ki zarządzania procesowego w gmi-
nie. – Podniesienie poziomu wie-
dzy i usprawnienie działania urzędni-
ków przyniesie korzyści nam wszyst-

kim – mówi Zalewski. – Zależy nam na 
sprawnym, nowoczesnym urzędzie, na 
wprowadzaniu zmian, które pozwolą 
załatwiać sprawy w jak najkrótszym 
czasie – tłumaczy. – Chcemy wprowa-
dzić  elektroniczny system oceny jako-
ści usług świadczonych przez jednost-
ki organizacyjne gminy. W ten spo-
sób mielibyśmy informację zwrotną od 
mieszkańców co należy poprawić, jakie 
zmiany wprowadzać, aby działające 
w Piasecznie jednostki budżetowe 
były jak najbardziej przyjazne miesz-
kańcom. Nie boimy się słuchać – kon-

struktywna krytyka może wnieść wiele 
dobrego. 
 Zwiększanie dochodów i zwiększa-
nie poziomu inwestycji, przy równo-
czesnym zmniejszaniu kosztów dzia-
łania i obsługi gminy – tak w skrócie 
można by podsumować podstawowe 
założenia planu Stowarzyszenia Pia-
seczno – zasługujemy na więcej. Ze 
szczegółowym programem rozwoju 
miasta i gminy można zapoznać się na 
fanpage’u Stowarzyszenia Piaseczno 
-  zasługujemy na więcej.

KWW Józefa Zalewskiego

R E K L A M A

 Jakość zarządzania gminą jest najczęściej oceniana przez pryzmat zrealizowanych in-

westycji. To właśnie sektor zarządzania i fi nansów jest jednym z najważniejszych elemen-

tów działania jednostek samorządowych i świadczy o sprawności działania władz gminy.
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od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

Możesz pomóc 
Szlachetnej Paczce
PIASECZNO Rozpoczynają się przygotowania do tegorocznej edycji 

Szlachetnej Paczki. – Do końca września przyjmujemy zgłoszenia wo-

lontariuszy, wszyscy chętni są mile widziani – zaprasza Zuzanna Dyt-

tus, liderka akcji na terenie Piaseczna

 Obchodząca w tym roku 18. urodziny akcja powoli zaczyna wkraczać w 

fazę fi nałową. Na razie kompletowani są wolontariusze, tzw. drużyna SuperW. 

– Do tej pory zgłosiło się do nas 12 chętnych, ale im będzie więcej osób do po-

mocy, tym lepiej – mówi pani Zuzanna. Kiedy zespół lokalnych herosów zo-

stanie już skompletowany, rozpocznie się wyłanianie rodzin potrzebujących 

pomocy. Wolontariusze będą przeprowadzać z tymi osobami wywiady, aby 

dowiedzieć się więcej o ich problemach i poznać ich potrzeby. Potrzebujące 

rodziny zostaną wytypowane do połowy listopada. – Chcielibyśmy, aby było 

ich około 50 – mówi Zuzanna Dyttus. Następnie około 20 listopada opisy ro-

dzin zostaną opublikowane na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Póź-

niej do akcji wkroczą darczyńcy, którzy będą wybierać rodziny i przygotowy-

wać im paczki. Finał akcji odbędzie się 8 i 9 grudnia, kiedy to wolontariusze 

przetransportują paczki do potrzebujących.

TW

W ubiegłym roku w całej Polsce paczki trafiły 

do około 20 tys. potrzebujących

Jarmark przyci gn  mieszka ców
PIASECZNO W weekend odbył się XIV Jarmark Piaseczyński, który tym razem został po-

święcony kulturze żydowskiej. Mieszkańcy mogli nie tylko zrobić zakupy, ale także 

wziąć udział w licznych wydarzeniach kulturalnych

 Jarmark zorganizowano tym ra-
zem pod hasłem „Shalom Piaseczno” i 
miał on przypominać o dawnym, wie-
lokulturowym mieście i Żydach, którzy 
przed drugą wojną światową stanowili 
w nim najliczniejszą grupę etniczną. Naj-
pierw, w sobotę, wszyscy chętni zostali 
zaproszeni na spacer historyczny, który 
poprowadzili  Beata Frankowska i Stani-
sław Hofman. Podczas wędrówki moż-
na było poznać ślady, które pozostały po 
dawnych mieszkańcach Piaseczna. Jed-
nym z nich jest choćby budynek przy ul. 
Zgody, w którym kiedyś mieściła się ry-
tualna mykwa.

Kramy uginały się 

pod wędlinami i miodem

 W niedzielę mieszkańcy tłumnie 
przybyli do centrum miasta. Trady-
cyjnie wyłączono z ruchu fragmenty 
ulic Puławskiej i Kościuszki, tak aby 
można było swobodnie przemiesz-

czać się między placem Piłsudskie-
go, Zakątkiem Kultury i skwerem 
Kisiela. Podczas wrześniowego jar-
marku prawie zawsze jest ładna po-
goda. Nie inaczej było i tym razem, 
dzięki czemu na imprezę tłumnie 
przybyli zarówno wystawcy, jak i ku-
pujący. A naprawdę było w tym roku 
z czego wybierać, choć tradycyjnych 
żydowskich potraw czy specjałów 
było niewiele. Jak zwykle domino-
wały kramy z rzemieślniczymi wę-
dlinami w wydaniu mazowieckim, 
ale także kurpiowskim, podlaskim 
czy litewskim, tradycyjnie wypie-
kanym pieczywem (z potraw kuch-

ni żydowskiej warto wspomnieć o 
obecnych na niektórych straga-
nach chałkach) oraz różnego ro-
dzaju miodami i wyrobami pszcze-
larskimi. Były także specjały tatar-
skie, gruzińskie i różnego rodzaju 
rzemiosło, począwszy od wyrobów z 
wikliny, poprzez sztukę ludową, ma-

larstwo, rzeźbę, a skończywszy na 
cudach ze szkła oraz ręcznie robio-
nej biżuterii biżuterii. Z żydowskich 

akcentów warto wspomnieć o food-
tracku, w którym można było kupić 
pysznego falafela oraz o namiocie 
restauracji żydowskiej, serwującej 
m.in. tradycyjne ciasteczka i humus. 
Pod przysmaki o żydowskim rodo-
wodzie można było jeszcze podcią-
gnąć wędzone ryby oraz występują-
ce pod różnymi postaciami śledzie.

Tańce i zabawa przy 

klezmerskiej muzyce

 Na skwerze Kisiela od rana urzę-
dowali żydowscy rzemieślnicy, w 
tym szewc i krawiec, którym towa-
rzyszyła jedna z największych atrak-
cji jarmarku... wylegująca się na sia-
nie koza. Po przeciwnej stronie odby-
wały się warsztaty kuchni żydowskiej 
połączone z degustacją, a obok wo-
dospadu – warsztaty tańca izraelskie-
go. Z kolei w Zakątku Kultury można 
było wziąć udział w warsztatach wyci-
nanki żydowskiej i obejrzeć dwie wy-
stawy fotograficzne: „Piaseczyńscy 
chasydzi” oraz „Śladami przeszłości 
Ger”. Na scenie plenerowej na placu 
Piłsudskiego koncertowały zespo-
ły grające muzykę klezmerską, m.in. 
Sholem z Krakowa i Chanajki z Bia-
łegostoku.  Impreza trwała do póź-
nego popołudnia i nikt nie wyszedł z 
niej głodny czy ponury.

Tomasz Wojciuk

Występ zespołu Sholem z Krakowa rozgrzał mieszkańców

Piaseczna. Niektórzy zaczęli nawet podrygiwać w rytm muzyki

PIASECZNO 

Strażacy świętują 115-lecie
 Jutro (15 września) odbędą się uroczystości z okazji 115. rocznicy założe-

nia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie. Rozpoczną się one o godz. 12.30 

zbiórką jednostek przy skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej i Dworcowej. O godz. 

13 zostanie odprawiona msza św. w kościele Matki Bożej Różańcowej przy ul. 

Słowiczej, zaś ofi cjalna część obchodów zacznie się o godz. 14 na placu przy 

ul. Dworcowej 19. Tydzień później, 22 września, OSP planuje dla mieszkańców 

dzień otwarty. Strażaków będzie można odwiedzać w godz. 12-16.

TW
R E K L A M A

R E K L A M A Na jarmarku można było kupić lokalne, rzemieślnicze produkty. 

Królowały tradycyjne wędliny i naturalne pieczywo

Podczas jarmarku mieszkań-

cy mogli spróbować potraw 

kuchni żydowskiej i posłu-

chać klezmerskiej muzyki

Dni Dziedzictwa w muzach zamku
GÓRA KALWARIA

 W najbliższą niedzielę na dziedzińcu czerskiego zamku zostaną zorgani-

zowane obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w tym roku pod hasłem „Nie-

podległa dla wszystkich”. Impreza potrwa w godz. 12-18, wstęp jest wolny. 

W programie: koncerty, w tym muzyki dawnej, występy zespołów ludowych, 

pokaz chorągwi m.in. ze skrzydlatym dwunożnym smokiem Trojdena. Głów-

ną atrakcją wydarzenia będzie występ grupy tanecznej Woda na Młyn.

PC
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tel. 22 756 79 39

Przepełnione pociągi i korki 
na przejeździe
LESZNOWOLA Życie mieszkańców Nowej Iwicznej i okolic zaczyna przypominać koszmar. 

Problemy mają już nie tylko kierowcy pokonujący przejazd na ul. Krasickiego, ale i po-

dróżni, którzy często nie mieszczą się do zatłoczonych pociągów

 W Nowej Iwicznej i okolicach co-
raz więcej osób korzysta z pocią-
gów. Niestety, podróżujących kole-
ją jest tak dużo (i to nie tylko w tej 
jednej miejscowości), że często nie 
mieszczą się do składów. Kilka dni 
temu rozpoczął się nowy rok szkol-
ny, który tylko pogłębił problem. W 

poniedziałek na stacji Nowa Iwiczna 
ludzie nie byli wstanie wsiąść się do 
jadących w kierunku Warszawy wa-
gonów. Kompletnie zatłoczone były 
pociągi o godz. 6.36 oraz 7.02. – Ko-
leje Mazowieckie powinny powydłu-
żać składy, zagęścić ruch, albo za-
cząć stosować wagony piętrowe, w 
których zmieści się więcej osób – pi-
sze w liście do naszej redakcji jeden z 
czytelników. – Tymczasem składy są 
stare, zbyt krótkie, nieklimatyzowa-
ne i przepełnione. 
 Podróżni mają również problem 
z powrotem z Warszawy. Z tą jednak 
różnicą, że w przeciwnym kierunku 
największy ścisk panuje w godz. 16-
17. – Nie sposób wsiąść do pociągu 
z rowerem, a ceny biletów to kosmos 
– narzeka inny z podróżnych. 
 Sprawą przepełnionych pocią-
gów zainteresowali się lesznowol-
scy radni – Justyna Gawęda i Mar-
cin Kania. – Wysłałem pisma do 
Kolei Mazowieckich, urzędu mar-
szałkowskiego i rzecznika pasaże-
rów kolei wnioskując o niezwłocz-
ne wydłużenie składów w godzi-
nach porannego i popołudniowego 

szczytu oraz zwiększenie liczby po-
łączeń uwzględniających stację PKP 
Nowa Iwiczna – mówi Marcin Kania. 
– Oczekuję również przedstawienia 
nowej, korzystniejszej oferty przewo-
zowej na linii radomskiej w godzi-
nach porannego i popołudniowego 
szczytu przewozowego, która zapew-
ni lepszy dojazd do i z Warszawy.

 Problem omawiany był również 
na posiedzeniu gminnej komi-
sji polityki społecznej. Inni radni 
doszli do podobnych wniosków, w 
związku z czym urząd gminy rów-
nież spróbuje zainteresować spra-
wą trzy powyższe instytucje. 

Tomasz Wojciuk

Największy ścisk w pociągach do Warszawy panuje rano, 

między godz. 6 a 7

Pasażerowie narzekają, 

że w godzinach porannych 

pociągów do Warszawy

jest zbyt mało

przed laminacją

Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czeka-

my cały rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gor-

szej kondycji, wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację. Zadbaj-

my o nie 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.

po laminacji

P R O M O C J A

PIASECZNO 

Pociąg do Gruzji
 Tym razem piaseczyńska wąskotorówka będzie promować i przybliżać 

mieszkańcom kulturę oraz kuchnię gruzińską. Ten nietypowy mariaż zaowo-

cuje wycieczką pod nazwą „Pociąg do Gruzji”, która odbędzie się w niedzie-

lę 16 września. Pociąg wąskotorowy odjedzie ze stacji w Piasecznie około 

godz. 11. Na polanie w Runowie planowany jest 3-godzinny postój, podczas 

którego odbędzie się występ gruzińskich tancerzy i grane będą ludowe gru-

zińskie melodie. Podróżni będą mogli także wysłuchać opowieści o gruziń-

skich przysmakach kulinarnych oraz zakupić tradycyjne gruzińskie potrawy, 

w tym mięsa i wypieki. Powrót do Piaseczna planowany jest o godz. 15.

TW

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

R E K L A M A
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Dzie  podzi kowa  i zabawy
GÓRA KALWARIA – Gdyby nie chłopi, nie wieś, nie byłoby polskich powstań narodowych, nie byłoby wolno-

ści – tak w niedzielę, podczas Święta Plonów, burmistrz Dariusz Zieliński nawiązywał do 100-lecia odzyska-

nia przez Polskę niepodległości

 Tegoroczne gminne dożynki od-
były się w Cendrowicach, których 
korzenie sięgają XV wieku. Poprze-
dziła je msza św. w kościele w Sobi-
kowie – parafii o 800-letniej historii. 
Ozdobą zarówno uroczystego nabo-
żeństwa, jak i późniejszej ceremonii 
był wieniec dożynkowy oraz kosze 
pełne dorodnych owoców i warzyw 
z okolicznych pól i sadów. Trady-
cyjnie, najpierw starostwie dożynek 
przekazali burmistrzowi chleb wy-
pieczony z tegorocznych zbóż, aby 
sprawiedliwie obdzielił nim miesz-
kańców. Rolę starostów przyjęło w 
tym roku cendrowickie małżeństwo 
– Anna i Piotr Koszelscy. Od 18 lat 
wspólnie prowadzą gospodarstwo 
rolne o powierzchni 20 hektarów. 
Uprawiają zboże, sad ekologiczny i 
hodują konie zimnokrwiste.

Umiłowanie ziemi i tradycji

 Dariusz Zieliński w swoim prze-
mówieniu apelował o szacunek dla 
rolników i ich ciężkiej pracy oraz 
wzajemną pomoc (skutki suszy do-

tknęły w tym roku 150 hektarów w 
gminie). W roku, w którym obcho-
dzimy 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, włodarz  
przypomniał rolę, jaką mieszkańcy 
wsi zapisali na kartach dramatycz-
nej polskiej historii. – Nie byłoby 
wolności, niepodległości, gdyby nie 
wieś, nie chłop i jego ciągła walka o 
istnienie narodu polskiego. Ale rów-
nież o własną godność i szacunek – 
mówił. – I myślę, że dzisiaj myśląc 
o niepodległości i wolności, każdy z 
nas ma na myśli umiłowanie ziemi, 
szacunek do przyrody i tego, co kul-
tywowali nasi ojcowie – podkreślał. 
 Z okazji Święta Plonów wła-
dze miasta wręczyły pośmiertnie 
medal Zasłużony dla Góry Kalwa-
rii dla zmarłego 13 lat temu Stanisła-
wa Urbanowicza, który przez pół wie-

ku był sołtysem Cendrowic! Lokalna 
społeczność pamięta mu m.in. budowę 
drogi przez wieś do Piaseczna, czy roz-
wój miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. – Zawsze był wypro-
stowany mimo wieku, ubrany w koszu-
lę, krawat, a jako strażak w nienaganny 
mundur – wspominał Stanisława Urba-
nowicza burmistrz. – Jesteśmy zasko-
czeni i wzruszeni, że pamięć o dziad-
ku przetrwała przez tyle lat. Działalność 
na rzecz gminy była jego pasją. Dzięki 
aktywności udało mu się dożyć tak sę-
dziwego wieku, 97 lat. Zapewne byłby 
dumny i szczęśliwy, że został wyróżnio-
ny w ten sposób – mówił Michał Nowo-
sielski, najmłodszy prawnuk laureata, 
odbierając medal. 

Tęsknota za smakami dzieciństwa

 Podczas gminnych dożynek or-
ganizatorzy starają się zawsze nagro-
dzić lokalnych producentów żywno-
ści i rzemieślników. W tym roku ty-
tuły Najlepszy Produkt Lokalny ode-
brali: Edward Bogucki (wykonał zegar 
z kawałka starej deski), jego żona Ir-
mina (jej dzieło to ceramiczne kwia-
ty), Martyna Jóźwik (kolczyki, brelok 
i magnes ze wzorem urzeckim) oraz 
stowarzyszenie Cendrowianki (pyzy 
ziemniaczane). – Tęsknimy za smaka-
mi lat dziecinnych i staramy się je od-
twarzać – mówi Grażyna Pieniążek, 
przewodnicząca Cendrowianek, które 
w tym roku były współgospodarzami 
dożynek. 

 Martyna Jóźwik, 23-letnia absol-
wentka szkoły plastycznej, zdecydowała 
się na produkcję biżuterii pracochłonną 
techniką sutaszu, czyli haftu z użyciem 
nitek wiskozowych. To, że mieszkanka 
Pęcławia  wykorzystała lokalne wzory lu-
dowe, bardzo spodobało się Dariuszowi 
Falanie, dyrektorowi Ośrodka Kultury w 
Górze Kalwarii. – To fantastyczne ręko-
dzieło. Na pewno będziemy je populary-
zować – zapowiada.       
 Gwiazdą tegorocznego święta rol-
ników był zespół disco polo Cliver, a 
przed nim prezentowali się lokalni wy-
konawcy. Duże zainteresowanie wi-
dzów wzbudził pokaz strongmanów, 
w trakcie którego m.in. siłacz podniósł 
umieszczony na platformie samochód 
z trójką pasażerów. Ale swoimi możli-
wościami popisywali się też mieszkań-
cy biorący udział w konkursach. Tytuł 
najsilniejszej kobiety wywalczyła Mo-
nika Maciak... kierowniczka refera-
tu promocji urzędu gminy Góra Kal-
waria. Z kolei puchar dla najsilniejsze-
go mężczyzny otrzymał Bartosz Ze-
lman, mieszkaniec Gabryelina w gmi-
nie Prażmów, a rywalizację dzieci wy-
grał Maksim Frołow z Góry Kalwarii. 
Oklaski zebrał też Krzysztof Gryczka 
z Sierzchowa, który – jako jedyny z kil-
ku śmiałków – podniósł oponę ważą-
cą 340 kg!
 Wydarzeniu patronował Kurier 
Południowy.

Piotr Chmielewski

O ludową oprawę święta zadbało 

w tym roku stowarzyszenie Cendrowianki

W czasie konkursów 

siłowych Krzysztof Gryczka 

z Sierzchowa, jako jedyny 

z kilku śmiałków, podniósł 

oponę ważącą 340 kg!

Zbliża się remont alei Róż
PIASECZNO Aleja Róż w centrum miasta jest wąska i nieprzystosowana 

do ruchu pieszych, co irytuje mieszkańców korzystających z pobliskie-

go skweru i placu zabaw

 - Na tej drodze znajdują się tylko spowalniacze, a nie ma ani jednego ozna-

czonego przejścia dla pieszych – złości się pani Anna. - Często widzę jak dzieci 

przebiegają przez ulicę, kierując się w stronę placu zabaw. Młode matki z wóz-

kami chodzą natomiast przez drogę do nowego parku. Tam odbywa się regu-

larny ruch pieszy, całe szczęście że samochody jeżdżą stosunkowo wolno.

 Nasza czytelniczka zwróciła również uwagę na rosnące wzdłuż ulicy ży-

wopłoty, które dodatkowo ograniczają widoczność zarówno kierowcom, jak i 

pieszym. Z naszych informacji wynika, że gmina przymierza się do komplek-

sowej przebudowy ulicy. Jak wszystko dobrze pójdzie i radni zarezerwują 

na ten cel środki, prace będą mogły ruszyć już w przyszłym roku. Jak miała-

by wyglądać aleja Róż w nowej odsłonie? - Na razie jest jeszcze za wcześnie, 

aby o tym mówić. Najpierw trzeba przygotować koncepcję – wyjaśnia Wło-

dzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infrastruktury i transportu 

publicznego. - Na pewno droga będzie nadal jednokierunkowa. Chcemy też, 

aby pojawiło się przy niej więcej miejsc parkingowych. 

TW

Piękne książki
zagoszczą na rynku
PIASECZNO Już w najbliższą sobotę odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Pięk-

nej Książki. Tego dnia piaseczyński rynek wypełnią stoiska około 20 wydawców 

atrakcyjnych książek - oryginalnie wydanych, wyróżniających się nietuzinko-

wą formą, będących małymi dziełami sztuki od pierwszej do ostatniej strony

 Przez cały dzień będzie można poczytać lub wypożyczyć książki w bibliotecznej 

czytelni plenerowej, spotkać się z autorami oraz ilustratorami, wziąć od nich autogra-

fy, a także obejrzeć i kupić książki pachnące jeszcze nowością lub dać im drugie życie 

dzięki akcji bookcrossingowej.   W trakcie festiwalu nagrodzeni zostaną też laureaci 

konkursu „Piaseczyńskie rzeźby Józefa Wilkonia”, a swoją premierę mieć będzie au-

diobook z ,,Piaseczyńskimi legendami”. – Dla każdego znajdzie się coś miłego – za-

pewnia Blanka Wyszyńska-Walczak z Fundacji „Arka” im. Józefa Wilkonia, współor-

ganizatorka imprezy. – Przygotowaliśmy wiele wspaniałości zarówno dla dorosłych, 

jak i dla dzieci. Najmłodsi obejrzą przygotowane specjalnie dla nich przedstawienie, 

a ci nieco starsi pobawią się przy koncertach na żywo. Na dzieci będą ponadto cze-

kać animatorzy z takimi atrakcjami jak: koło fortuny, kącik plastyczny, warsztaty two-

rzenia zakładek, zagadkowa sowa, różowa gra biblioteczna, nakarm smoka czy ma-

lowanie kredą. Nie zabraknie również zaskakujących happeningów. 

 Festiwal rozpocznie się o godz. 12 koncertem Joszka Brody, a o 16 Beatriz 

Blanco zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty „Tan Lajos - Tak Daleko”. 

Na zakończenie wysłuchać będzie można z kolei piosenek poetyckich w wyko-

naniu Janka Traczyka. W międzyczasie odbędzie się spektakl Teatru Strefa Ciszy 

(interpretacje wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” w języku migowym), a Te-

atr Arlekin przedstawi spektakl „Brzechwa Dzieciom”. –  Zapraszamy również do 

Przystanku Kultura o godz. 15 na spotkanie z Małgorzatą Karoliną Piekarską, pre-

zeską warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz autorkami 

i działaczkami w SPP, Marią Marjańską-Czernik, Katarzyną Boruń-Jagodzińską i 

Małgorzatą Strękowską-Zarembą – zachęca Blanka Wyszyńska-Walczak. Patro-

nami medialnymi imprezy są Kurier Południowy i portal Piasecznonews.pl.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Dopłaty do wymiany pieców i termomodernizacji
 Dziś o godz. 16 w urzędzie gminy odbędzie się spotkanie poświęcone 

nowemu programowi rządowemu, który ma na celu poprawę efektywno-

ści energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń. Spotka-

nie jest dedykowane właścicielom domów jednorodzinnych, którzy planują 

inwestycje proekologiczne i chcieliby uzyskać na nie dofi nansowanie. 

TW

Jak podzielić się

swoimi atrakcjami 

GÓRA KALWARIA

 Już dziś rozpocznie się w War-

szawie I Kongres Historycznych Miej-

scowości Mazowsza. Jutro spotka-

nie przeniesie się do Góry Kalwarii, do 

Hotelu Arche Koszary. Celem kongre-

su, współorganizowanego przez gmi-

nę Góra Kalwaria, jest uświadomienie 

krajowej publiczności, że poza stolicą 

Mazowsze ma wiele do zaoferowania 

w obszarze kultury, historii i dziedzic-

twa narodowego. Pierwszym etapem 

jest integracja środowiska - osób odpo-

wiedzialnych za rozwój miejscowości 

w celu wspólnej popularyzacji wiedzy 

o historycznych miejscowościach, ich 

dziedzictwie, by zachęcić turystów kra-

jowych i zagranicznych do odkrywania 

niezwykłych zakątków Mazowsza, do 

tej pory nieznanych szerszej publicz-

ności. Głównym organizatorem wyda-

rzenia jest „Ład na Mazowszu” – Sto-

warzyszenie Ochrony i Promocji Mia-

st-Ogrodów i Historycznych. Patronu-

je mu Kurier Południowy.

PC
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Problem dzików powróci
PIASECZNO W wielu miejscowościach powiatu piaseczyńskiego mieszkańcy narzekają na 

uprzykrzające im życie dzikie świnie. Starostwo nie może ich już odławiać, ale i myśli-

wi mają ograniczone pole manewru

 Zwierzęta ryją przydomowe 
trawniki, wyjadają kompostow-
niki, a po zmroku chodzą ulica-
mi.  – Kilka dni temu ogromny ody-
niec zrył trawnik przed naszym do-
mem – skarży się Maria Grzędziń-

ska, mieszkanka Woli Gołkowskiej. 
– Mieszkamy tu od 14 lat i nigdy 
wcześniej czegoś takiego nie było. 
Boimy się po zmroku wychodzić i 
jeździć na rowerach. Tych dzików 
jest tu coraz więcej.
 Podobne problemy z dzikami 
występują też w innych miejscowo-
ściach, zwłaszcza w sąsiedztwie lasu. 
W Bobrowcu (gm. Piaseczno) dziki 
żerują w rowach melioracyjnych i wy-
jadają resztki z pól, w Wilczej Górze 
(gm. Lesznowola) również chodzą po 

polach, ale często zapuszczają się też 
między domy, w poszukiwaniu żołę-
dzi, kompostowników i pootwiera-
nych śmietników. Najgorsze jest to, 
że przestały się już bać ludzi i z regu-
ły nie reagują, ani na krzyki, ani na 
klaksony samochodów. 

Było ich mniej, 

teraz znów jest więcej

 Problem rozrastającej się popu-
lacji dzików dotknął mieszkańców 
powiatu piaseczyńskiego już kil-
ka lat temu. Było to spowodowa-
ne łagodnymi zimami i dużą ilo-
ścią powszechnie dostępnego po-
karmu. Niektórzy ludzie byli na 
tyle nieodpowiedzialni, że... sami 
dokarmiali dziki. Do tego doszły 
zmiany klimatyczne. Skutek był 
taki, że dorosłe osobniki wydawa-
ły na świat nawet do czterech mio-
tów rocznie, a małe dziki jak gdyby 
nigdy nic coraz śmielej zapuszcza-
ły się między siedziby ludzkie, bu-
dząc tam postrach i siejąc spusto-
szenie. Widziano je już paradujące 
głównymi ulicami miast, raz nawet 
wtargnęły na wesele w Złotokło-

sie (gm. Piaseczno), budząc osłu-
pienie wśród gości. Sytuację uda-
ło się jednak opanować. Kołom ło-
wieckim zwiększono dopuszczalne 
limity odstrzałów, a starostwo za-
częło zwabiać dziki w pułapki i wy-
wozić je poza teren powiatu.

Nadszedł afrykański pomór świń

 Sytuacja zmieniła się w ubie-
głym roku, kiedy do naszego powia-
tu dotarł zza Wisły afrykański po-
mór świń (ASF). Starostwo przesta-
ło zwabiać dziki w pułapki i wywo-
zić, ponieważ zostało to zabronio-
ne z uwagi na rozprzestrzeniający 
się wirus. Nowe prawo zaczęło do-
puszczać natomiast ubój zwierząt w 
miejscu ich schwytania. Jednak był 
to oderwany od życia przepis, które-
go w praktyce chyba nikt nie stoso-
wał. – Nie stworzono procedury na 
bezpieczne odławianie i uśmiercanie 
zwierząt w terenie zurbanizowanym 
– wyjaśnia starosta Wojciech Ołda-
kowski. – Sam prowadzę gospodar-
stwo rolne i jestem zwolennikiem 
ograniczenia populacji dzików, ale 
od tego powinny był koła łowieckie – 

dodaje. Tymczasem, jak się okazuje, 
koła łowieckie również mają ograni-
czone pole manewru w związku ze 
zmianami w prawie łowieckim. Jak 
wyjaśniają myśliwi, w związku z za-
ostrzeniem przepisów, coraz trud-
niej jest im polować na te zwierzę-
ta. Poza tym dziki są bardzo inte-
ligentne i szybko opuszczają tere-
ny, na których wywierana jest na nie 
presja. Paradoksalnie najbezpiecz-
niej czują się w miejscach zurbani-

zowanych, gdzie myśliwi nie mogą 
na nie polować. – Zawsze jesienią 
aktywność dzików jest większa, bo 
z pól zaczyna znikać kukurydza, w 
której się chowają i żerują – wyja-
śnia pan Wojciech, członek jednego 
z lokalnych kół łowieckich. – Dziki 
szukają wówczas innego źródła po-
karmu i terenów, na których mogły-
by się schronić. Za kilka tygodni sy-
tuacja powinna się ustabilizować.

Tomasz Wojciuk

Dziki ryją na potęgę. Kilka dni temu odwiedziły rejon

ul. Turystycznej w Woli Gołkowskiej. Grzegorz Grzędziński

pokazuje zniszczony trawnik przed swoim domem

Dzików nie można odławiać 

i wywozić ze względu na 

afrykański pomór świń. 

Polowanie na nie na tere-

nach zurbanizowanych 

jest również zabronione

Otworzyli basen. Ale bez zjeżdżalni
PIASECZNO Od początku września można korzystać z otwartego po wakacyjnej przerwie 

miejskiego basenu przy ul. Sikorskiego. Niestety, na pływalni nie działa główna zjeż-

dżalnia oraz popularna atrakcja dla dzieci - słonik

 – Pływalnia powinna obniżyć 
cenę biletów, to jedyne wodne atrak-
cje dla dzieci w całym mieście – uwa-
ża Bartłomiej Zacharczuk, który kil-
ka dni temu był ze swoimi pociecha-
mi na basenie. – A tak weszliśmy i 
moje dzieci się nudziły. Jestem znie-
smaczony tym remontem. Nie wiem, 
co tam przez miesiąc poprawiano.
 Pływalnia w budynku Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji jest 
otwarta od początku zeszłego ty-
godnia. Przeprowadzany co roku, 
wakacyjny remont objął wymia-
nę drzwi, mycie i odkażanie base-
nów, malowanie hali, wymianę li-
stew przypodłogowych. Miał zo-
stać wymieniony także węzeł ciepl-
ny, ale ze względu na wysokie kosz-
ty nastąpi to prawdopodobnie do-
piero w przyszłym roku. – Główna 
zjeżdżalnia zepsuła się jeszcze przed 
wakacjami – wyjaśnia Piotr Obłoza, 
kierownik pływalni. – Pojawiły się w 
niej nierówności, które spowodowa-
ły, że jedno z dzieci się zadrapało. W 
wakacje nie zdążyliśmy przeprowa-
dzić remontu, bo firmy mają napię-
te terminy. Zjeżdżalnia zostanie na-

prawiona we wrześniu.
 Piotr Obłoza tłumaczy, że mniej-
sza zjeżdżalnia w basenie dla dzie-
ci również wymaga remontu, bo po-
jawiły się na niej pęknięcia. Ta zjeż-
dżalnia jest dostosowana do basenu 
o głębokości 40 cm. Tymczasem na 
piaseczyńskiej pływalni w najpłyt-
szym miejscu jest 60 cm. Dlatego też 
popularnemu słonikowi trzeba było 
swego czasu przedłużyć trąbę, któ-

ra po latach użytkowania zaczęła 
pękać. Teraz trzeba zreperować za-
bawkę, bo nowa kosztuje przynaj-
mniej 17 tys. zł. – Rozumiem, że 
osoby przychodzące na basen mogą 
czuć się zawiedzione – komentuje 
Piotr Obłoza. – Dlatego postaramy 
się jak najszybciej umieścić przed 
wejściem ogłoszenie, że póki co zjeż-
dżalnie są nieczynne. 

Tomasz Wojciuk
R E K L A M A
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Po egnali lato, 
powitali szko
PIASECZNO W sobotę na piaseczyńskim rynku odbył się 

festyn, podczas którego swoją ofertę na nowy rok szkol-

ny przedstawiły kluby sportowe, szkoły językowe i kluby 

zajęć z terenu miasta i gminy

 Impreza zorganizowana przez 
firmę Dranel, okazała się prawdzi-
wym strzałem w dziesiątkę. Tego 
dnia na rynek przyszło sporo lu-
dzi, a na miejscu czekała na nich 
naprawdę różnorodna i bogata 
oferta – przede wszystkim o cha-
rakterze sportowym. – Cieszę się, 
że mamy takie wydarzenie, bo w 
naszej gminie jest naprawdę sporo 
stowarzyszeń, które mogą tu za-
prezentować kawałek swojej pracy 
– mówi Paweł Sawa, prezes klubu 
piłkarskiego Jedność Żabieniec. – 
Mamy teraz boom na sport i faj-
nie, że dzieciaki zaczynają się ru-
szać. Niech korzystają ze wszyst-
kich stworzonych do tego dyscy-
plin i niech się przez ruch bawią i 
rozwijają. Dziś to kluby muszą za-

pewnić im to, co kiedyś robiliśmy 
na trzepakach. 
 Każdy z obecnych klubów miał 
na pl. Piłsudskiego nie tylko swoje 
stoisko, ale również wydzielony czas 
do zaprezentowania swojej działal-
ności na scenie. Niektórzy zachęca-
li do siebie mówiąc o bogatej historii, 
inni postawili na pokazy, a jeszcze inni 
chwalili się sukcesami – w tym także 
na arenie międzynarodowej. Na ryn-
ku ustawiono też nieodłączne atrybuty 
niektórych dyscyplin – bramki, kosze 
czy stoły do pingponga. Każdy chętny, 
a zwłaszcza najmłodsi, mogli spróbo-
wać swoich sił, do czego zachęcali tre-
nerzy. Na wielu stoiskach organizowa-
ne były również gry i zabawy z nagro-
dami, a dodatkową atrakcję stanowi-
ło miasteczko rowerowe, gdzie można 

było zwiększyć swoją wiedzę o przepi-
sach ruchu drogowego. – Jestem zado-
wolony z tego, że mamy coraz więcej 
obiektów sportowych w gminie – pod-

sumowuje festyn Paweł Sawa. – Uwa-
żam też, że rywalizacja między kluba-
mi jest potrzebna, bo wtedy my, jako 
kluby, będziemy bardziej się starać, 

żeby dostosowywać naszą ofertę do 
potrzeb mieszkańców.

Grzegorz Tylec

Na piaseczyńskim rynku promowano różne rodzaje aktywności ruchowej

R E K L A M A
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Szkoła bez przemocy?

Czy to oznacza, że w Akademii Rosenberga 

przemoc w ogóle nie występuje?

 Zdarza się czasem, tak jak wszędzie, ale gdy tak się stanie, uczniowie do-

skonale wiedzą, jak reagować, aby nie nastąpiła jej eskalacja. W szkole jest 

mediator,  jednocześnie dzieci chętnie korzystają ze zdobytych w szkole za-

sobów, aby samodzielnie rozwiązywać spory. 

 Istotnym założeniem szkoły jest zaufanie do dzieci, ich kompetencji i do-

brych intencji. To pozwala na danie im większej przestrzeni, wolności w po-

dejmowaniu decyzji. Dlatego dzieci nie są zmuszane do nauki, w szkole nie 

ma kar ani nagród. Dzieci uczą się, bo chcą. 

 Widzą sens w nauce, bo ma ona zastosowanie w praktyce, a przy tym jest 

ciekawa. Na przyrodzie biegają po polu, szukając i smakując zioła, na mate-

matyce projektują swój plac zabaw albo organizują sklepik szkolny... Dzię-

ki temu nauka jest źródłem inspiracji, a nie stresu czy napięcia. Dzieci szczę-

śliwe i spokojne uczą się chętniej i łatwiej. Dlatego w Akademii Rosenberga 

uczniowie nie tylko bez kłopotu realizują podstawę programową, ale w wie-

lu dziedzinach znacznie ją wyprzedzają. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: 

www.akademiarosenberga.pl

 Akademia Rosenberga, to szkoła oparta o ideę Porozumienia Bez 

Przemocy (z ang. NVC) stworzoną przez dr. psychologii Marshalla Rosen-

berga. Jej założeniem jest taki sposób bycia razem, komunikacji, współ-

działania, który znacznie zwiększa szansę na wzajemne zrozumienie 

i współpracę. Brak przemocy obejmuje nie tylko przemoc fizyczną czy 

emocjonalną, ale również język, w jakim ludzie zwracają się do siebie.

R E K L A M A

Miejsce na 

Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39



Warto si
uczy  j zyków
Jedną z ważniejszych umiejętności jakie powinien 

przyswoić sobie człowiek chcący odnaleźć się we 

współczesnym świecie jest opanowanie przynajmniej 

jednego języka obcego. Jakie są z tego korzyści i w 

jaki sposób tego dokonać?

 Zapobiegliwi rodzice zapisują 
swoje dzieci na kursy językowe już 
w bardzo młodym wieku.  Udowod-
niono bowiem, że w okresie dziecię-
cym nauka, początkowo w formie 
zabawy, przychodzi łatwiej niż oso-
bom dorosłym i jest efektywniejsza. 
A im większa liczba poznanych języ-
ków, tym lepsze CV zaniosą one po-
tem pracodawcom. 
 Korzyści z poznania mowy in-
nych narodów nie ograniczają się 
jednak do wyrobienia sobie poten-
cjalnie lepszej pozycji zawodowej w 
przyszłości. W dobie globalizacji co-
raz częściej - czy to wyjeżdżając np. 
na urlop za granicę, ale i wewnątrz na-
szego kraju - stykamy się bowiem z ob-
cokrajowcami. Umiejętność właściwej 
komunikacji sprawia, że człowiek czu-
je się pewniej w każdej sytuacji, unika 
nieporozumień i może pełniej wyrazić 
swoje potrzeby.
 Jak się okazuje, języków obcych 
warto się uczyć również z powodów 
zdrowotnych. Przeprowadzono ba-
dania naukowe, z których wynika, 
że osoby dwujęzyczne statystycznie 

rzadziej zmagają się na starość z de-
mencją i o pięć lat później niż oso-
by znające tylko jeden język zapada-
ją na chorobę Alzheimera. 

Bezkonkurencyjny angielski

 A których języków obcych uczą 
się najczęściej Polacy? Warto pa-
miętać o tym, że głównie z powo-
dów historyczno-politycznych aż do 
2000 roku najpopularniejszy w na-
szym kraju był język rosyjski. W 
nowym tysiącleciu, jak dotąd, kró-
lują jednak niepodzielnie angielski 
i - sporo za nim - niemiecki. Miej-
sce trzecie zajmuje z kolei język 
hiszpański, a sporą popularnością 
cieszą się także francuski i włoski. 
Według ubiegłorocznego wskaźni-
ka EF English Proficiency Index 
Polacy zajmują jedenaste miejsce 
na 80 krajów pod względem zna-
jomości języka angielskiego. Wy-
nik ten jest w dużej mierze zasługą 
osób młodych w wieku 18-20 lat, 
które - dzięki wychowaniu w świe-
cie popkultury i nowych mediów - 
przyswajają go najszybciej. 

 Istnieje też grupa języków, któ-
re od jakiegoś czasu notują sta-
ły wzrost zainteresowania. Są to ję-
zyk arabski i portugalski, a nieźle 
trzymają się w tym zestawieniu tak-
że języki skandynawskie (norweski, 
szwedzki czy duński).

Jak szlifować język?

 Oprócz skorzystania z licz-
nej oferty rozmaitych kursów ję-
zykowych czy pracy z native spe-
akerem uczyć możemy się rów-
nież skutecznie samemu. Współ-
cześnie, dzięki dostępowi do in-

ternetu, mamy możliwość skorzy-
stania z wielu ułatwień i aplikacji, 
dzięki którym poznawanie języka 
może stać się zabawą i przyjem-
nością. Ważna będzie w tym przy-
padku systematyczność. Lepsze 
od dwóch czy trzech godzin inten-
sywnej nauki raz w tygodniu bę-
dzie codzienne, nawet 15-20 minu-
towe, szlifowanie własnych umie-
jętności lingwistycznych. Dobrym 
pomysłem jest swoiste „otoczenie 
się” językiem, którego będziemy 
się uczyć. Można np. zmienić ję-
zyk swojego telefonu, zacząć oglą-

dać zagraniczną telewizję, słuchać 
zagranicznego radia czy czytać za-
graniczną prasę. Inną wartą wypró-
bowania metodą będzie znalezienie 
sobie osoby, z którą będziesz mieć 
możliwość, kiedy tylko się spotkacie, 
porozmawiać w innym języku niż w 
polski – zwłaszcza jeśli uczy się aku-
rat tego samego języka co ty.
 Naukę języka obcego najlepiej 
zacząć od nauki zdań, które mają 
związek z tym co nas interesuje. W 
początkowej fazie nie należy nad-
miernie przejmować się gramatyką. 
Przy tłumaczeniu ulubionych pio-
senek czy seriali automatycznie, po 
pewnym czasie, samemu zacznie 
się bowiem wyłapywać pewne języ-
kowe zależności. Wertowanie nud-
nych podręczników od lekcji do lek-
cji może z kolei sprawić, że szybko 
stracimy motywację do nauki, a ta 
jest w końcu podstawą żeby odnosić 
lingwistyczne sukcesy.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
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Gmina gospodarzy? To niech kosi!
PRAŻMÓW Społeczność Łosia jest zbulwersowana tym, że gmina przejęła całkowitą kontro-

lę nad otwartą przeszło rok temu świetlicą wiejską we wsi. Czy dojdzie do porozumienia?

 – Zależy nam żebyśmy, choć-
by przez sołtysa, mogli współde-
cydować o tym, co w klubie będzie 
się działo, a nie żeby - tak jak więk-
szość rzeczy w gminie - zależało to 
od dobrego humoru wójta – tłuma-
czy Agnieszka Wypychowicz z rady 
sołeckiej wsi.

Czują się zlekceważeni

 Zarzewiem konfliktu stał się re-
gulamin funkcjonowania i korzy-
stania z Wiejskiego Klubu Kultury, 
który wójt Sylwester Puchała pod-
pisał przed wakacjami. Mieszkań-
cy wytykają włodarzowi, że całkowi-
cie zignorował propozycję regulami-
nu, który przesłali mu kilka miesię-
cy wcześniej, a zapisów swojego ze 
społecznością Łosia nie skonsulto-
wał. Nie podoba im się też, że gmina 
stała się jedynym zarządcą świetlicy 
i ustanowiła takie zasady korzysta-
nia z budynku, które – w ich ocenie – 
zdecydowanie ograniczają w nim ak-
tywność mieszkańców bez koniecz-
ności wnoszenia słonych opłat na 
rzecz gminy. – To wyklucza bezpłat-
ne użytkowanie klubu przez sąsiedz-
ki klub brydżowy, koło gospodyń,  
klub gier planszowych, itp. – wska-
zują mieszkańcy. Są zirytowani tak-
że tym, że na 14 dni przed zebraniem 
wiejskim w klubie, trzeba złożyć pi-
semny wniosek w gminie i ustalać 
termin z urzędnikiem. Gmina ma 
również pierwszeństwo przed miesz-
kańcami w rezerwacji terminów.
 Buntując się przeciwko zarządze-
niu wójta społeczność Łosia prze-
stała kosić działkę, na której znajdu-
je się klub. – W narzuconym nam re-
gulaminie jest zapis, że gmina przej-
muje pełen zarząd nad obiektem. 
Więc uznaliśmy, że trzeba pokazać 
co taki zarząd oznacza. Tak, jest to 
protest przeciwko lekceważeniu nas 
przez gminę. Do momentu otrzy-
mania regulaminu działka była re-
gularnie koszona a drobne naprawy 

dokonywane społecznie i na prywat-
ny koszt – tłumaczy Agnieszka Wy-
pychowicz. „Ponieważ mieszkańcy 
przestali być podmiotem mającym 
pierwszeństwo w korzystaniu z klu-
bu, nie mają już żadnej motywacji 
do pracy społecznej na rzecz obiek-
tu. Nierealistyczne stawki powodu-
ją, że pomieszczenia oraz teren stoją 
bezużyteczne” – napisali do władz 
gminy przedstawiciele wsi. 

Będzie „okrągły stół”

 Podczas niedzielnego, pełne-
go emocji zebrania w Łosiu, Sylwe-
ster Puchała był wyraźnie zniesma-
czony „buntem” mieszkańców. Infor-
mował, że gmina nigdzie nie kosi so-
łeckich działek i po to kupiła kosiarkę 
społeczności Łosia, aby dbała ona o 
teren wokół świetlicy. Z kolei wicewójt 
Jan Dąbek cytował umowę użyczenia, 
w której sołtys Bogdan Krawczyk zo-
bowiązywał się w imieniu wsi m.in. do 
koszenia działki. 
 W czasie pełnej emocji dysku-
sji, wójt i jego zastępca przekony-
wali także, że zapisy obowiązujące-
go regulaminu umożliwiają dowol-
ne i bezpłatne wykorzystanie klu-
bu przez mieszkańców na cele spo-
łeczne. W końcu jednak przyznali, 
że sformułowania zawarte w regula-
minie nie są zbyt jednoznaczne i na-
leżałoby je uprościć. Sylwester Pu-
chała tłumaczył, iż regulamin został 

wydany po to, by uniknąć sytuacji w 
której „gmina płaci za utrzymanie 
klubu, a sołtys pobiera pieniądze za 
jego wynajem”.  
 Bogdan Krawczyk zaznaczał, 
że mieszkańcom zależy, aby opłaty, 
które zostaną wniesione za wyna-
jem klubu (choćby na komunie, czy 
różne odpłatne zajęcia) były prze-
znaczane na rozwój obiektu i poży-
tek mieszkańców Łosia, a nie trafia-
ły do ogólnego budżetu gminy. Wło-
darze odpowiadali, że o tym, na co 
zostaną wydane te pieniądze, de-
cyduje wyłącznie rada gminy. I nie 
jest powiedziane, że trafią one po-
nownie do Łosia. – Jestem w stanie 
zmienić regulamin, ale w granicach 
prawa – oznajmił w końcu, po dłu-
giej wymianie zdań, Sylwester Pu-
chała. Wójt zgodził się na spotka-
nie z mieszkańcami przy „okrągłym 
stole”, aby uzgodnić nowe zasa-
dy korzystania z obiektu przy Spół-
dzielczej. Rozmowy mają się odbyć 
w najbliższym czasie.  
 Mieszkańcy mają żal do wójta, 
ponieważ – jak przekonują – to oni 
byli inicjatorami budowy świetli-
cy, brali udział w przygotowaniach 
do jej wzniesienia (własnymi siła-
mi przygotowali działkę), a następ-
nie na jej wyposażenie przeznaczyli 
środki z funduszu sołeckiego. Czują 
się po prostu gospodarzami klubu.

Piotr Chmielewski

Aby wyrazić swoje niezadowolenie..., 

mieszkańcy przestali kosić sołecką działkę w Łosiu    

Wójt w końcu zgodził się na 

spotkanie z mieszkańcami 

przy „okrągłym stole”, 

aby uzgodnić nowe zasady 

korzystania z klubu 

R E K L A M A

R E K L A M A

miertelny wypadek
w Mrokowie
LESZNOWOLA W sobotę wieczorem na ulicy Marii Świątkiewicz w Mro-

kowie doszło do tajemniczego zdarzenia, zakończonego śmiercią 

53-letniego mężczyzny

 W sobotę około godz. 21 na leżącego na ulicy Marii Świątkiewicz 53-lat-

ka najechał wóz strażacki OSP Mroków. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu 

– taka jest ofi cjalna wersja prokuratury, która wszczęła śledztwo w kierunku 

spowodowania wypadku drogowego. 

 Tymczasem w sprawie pojawia się sporo niewiadomych. Do wypadku doszło 

około 150 m od remizy w kierunku Wólki Kosowskiej. Strażacy zatrzymali się na 

poboczu i zaczęli reanimować poszkodowanego. Bezskutecznie. Zaraz po zdarze-

niu pojawiło się podejrzenie, że mężczyzna w chwili najechania przez wóz strażac-

ki już nie żył. Nie wiadomo czy tak było, odpowiedź na to pytanie da dopiero sek-

cja zwłok. Jednak strażacy anonimowo mówią, że wóz strażacki być może... wca-

le nie potrącił leżącego. - Na samochodzie nie znaleziono żadnych śladów, które 

by to potwierdzały – mówi jeden z nich. - Gdy wracający z akcji strażacy zauważyli 

poszkodowanego, po prostu zatrzymali się i podjęli reanimację. Mężczyzna leżał 

na poboczu, być może potrącił go ktoś inny. Nasz kierowca na pewno nie ponosi 

tutaj winy, policja nie zatrzymała mu nawet prawa jazdy.

 Kierujący wozem pożarniczym marki renault 27-latek był trzeźwy. - Proku-

rator zlecił sekcję zwłok pokrzywdzonego, ale nie dysponujemy jeszcze pro-

tokołem sekcyjnym – informuje prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy 

prokuratury okręgowej w Warszawie. - W toku sekcji zostanie pobrana od po-

krzywdzonego krew do badań, które mają określić, czy w trakcie zdarzenia 

znajdował się on pod wpływem alkoholu. 

TW
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Problemy z odbudow  plebanii
PIASECZNO Od ubiegłego roku trwa remont dawnej plebanii przy kościele św. Anny, w 

której ma w przyszłości mieścić się muzeum regionalne. Niestety, pół roku temu prace 

utknęły w martwym punkcie

 – Dlaczego w rejonie plebanii nic 
się nie dzieje, a środek rozebranego 
budynku zarasta chwastami? – pyta 
pani Maria, mieszkanka Piaseczna. 

– Nie tak to powinno wyglądać. Jak tak 
dalej pójdzie, wszystko będzie kwalifi-
kowało się tylko do wyburzenia.
 Jeszcze na początku tego roku re-
mont plebanii trwał w najlepsze. Zde-
montowano dach, podłogi i ściany na 
pierwszym piętrze oraz ściany muro-
wane wewnętrzne parteru wraz z po-
sadzkami. Rozebrana została tak-
że ściana zewnętrzna od strony ko-
ścioła. Nagle, dość niespodziewanie, 
prace wstrzymano, bo okazało się, że 
zły jest stan ścian i fundamentów, na 
których miał opierać się remontowa-
ny gmach. Wcześniej w żaden spo-
sób nie można było tego przewidzieć. 
– Konieczne jest przeprojektowanie 
konstrukcji budynku – informowa-
ła nas w marcu Anna Grzejszczyk z 
gminnego biura promocji.
 Już od początku było wiadomo, 
że dodatkowe procedury potrwa-
ją, gdyż dalsze prace musiały zostać 
uzgodnione z Wojewódzkim Mazo-
wieckim Konserwatorem Zabytków. 

Należało wykonać także dokumen-
tację zamienną i uzyskać zamienne 
pozwolenie na budowę. Minęło pięć 
miesięcy i prace na plebanii nadal 
nie są wznawiane. – Trwa opraco-
wywanie projektu zamiennego, któ-
ry jest też na bieżąco uzgadniany z 
konserwatorem – informuje Lech 
Rajewski, inspektor nadzoru robót 
budowlanych w magistracie. – Pra-
ce projektowe są opóźnione. Wyko-
nawca nie wywiązał się z umownych 

terminów, tłumacząc się reorgani-
zacją firmy i koniecznością zmiany 
projektanta. Z uzyskanych od nie-
go informacji wynika, że  opracowa-
nie dokumentacji wraz ze wszystki-
mi uzgodnieniami potrwa do końca 
października tego roku. W związku 
tym zamienne pozwolenia na budo-
wę będzie można otrzymać dopiero 
pod koniec roku – ubolewa.

Tomasz Wojciuk

Na razie budynek został rozebrany. Na zimę ma zostać dodat-

kowo zabezpieczony, co uchroni go przed niszczącym działa-

niem czynników atmosferycznych 

Wszystko wskazuje na to, 

że remont plebanii zostanie 

wznowiony dopiero

w przyszłym roku

wi ty Stanis aw patronem miasta
GÓRA KALWARIA Na prośbę kalwaryjskiego samorządu Stolica Apostolska ustanowiła św. Stanisława Pap-

czyńskiego patronem miasta i gminy. Uroczystości z tym związane odbędą się 22 i 23 września
 Rada miejska „wyraziła wolę” 
ustanowienia patrona dla Góry Kal-
warii 26 lutego, podczas uroczystej 
sesji z okazji 348. rocznicy nada-
nia praw miejskich miastu. „Ojciec 
Stanisław Papczyński (1631-1701), 
święty Kościoła katolickiego, to naj-
wybitniejszy i najsłynniejszy miesz-
kaniec Góry Kalwarii (za jego ży-
cia noszącej nazwę Nowa Jerozoli-
ma). Posługiwał w tym miejscu pra-
wie ćwierć wieku i tutaj spoczywa. 
Wielki kaznodzieja, gorący patrio-
ta, spowiednik króla Jana III Sobie-
skiego oraz założyciela Nowej Jero-
zolimy, biskupa Stefana Wierzbow-
skiego. Utworzył Zgromadzenie 
Księży Marianów – pierwszy mę-
ski zakon założony na ziemiach pol-

skich – czytamy w uzasadnieniu lu-
towej uchwały. – Już za życia ucho-
dził za świętego. Po śmierci od razu 
otoczono go kultem. (...) Wreszcie w 
2016 roku w Watykanie nastąpiła ka-
nonizacja. (...)  Obranie założyciela 
marianów patronem miasta i gminy 
Góra Kalwaria byłoby formą hołdu 
wobec jego zasług, jak również wy-
razem dumy, że był on związany z 
naszą małą ojczyzną. Nasz wybór 
stanowi również świadectwo panu-
jącego tu kultu ojca Papczyńskiego. 
Ponadto samorząd pragnie w niniej-
szy sposób postawić zakonnika za 
wzór do naśladowania. Natomiast z 
religijnego punktu widzenia ustano-
wienie patrona byłoby aktem odda-

nia Góry Kalwarii pod opiekę świę-
tego oraz swego rodzaju prośbą o 
jego orędownictwo”. 
 Dekret w sprawie ustanowienia 
patrona dla miasta i gminy podpisał 
półtora tygodnia temu kard.  Arthur 
Roche, sekretarz Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów. – Ten akt będzie oceniany 
przez historyków za lata, kilkadzie-
siąt lat, a nawet setki – mówił pod-
czas ubiegłotygodniowej sesji rady 
miejskiej wyraźnie przejęty bur-
mistrz Dariusz Zieliński. Po 26 lu-
tego gospodarz ratusza wraz z prze-
wodniczącym rady Zenonem Nad-
stawnym udali się z uchwałą rad-
nych do metropolity warszawskiego 
kard. Kazimierza Nycza, aby to on 
oficjalną drogą wystąpił z prośbą do 
Stolicy Apostolskiej o ustanowienie 
świętego patronem Góry Kalwarii. 
Tak też się stało.  
 Burmistrz oznajmił, że 22 wrze-
śnia rada miejska spotka się na ko-
lejnej uroczystej sesji poświęconej 
temu wydarzeniu, natomiast naza-
jutrz odbędą się uroczystości ko-
ścielne u grobu świętego na Marian-

kach, z udziałem kard. Kazimierza 
Nycza.
 Ustanawianie świętych patro-
nów dla miast nie jest nowością. We 
Włoszech podobno każdy szanujący 
się gród ma patrona, w Polsce naj-
częściej duże miasta. 

Piotr Chmielewski

„Samorząd pragnie 

w niniejszy sposób postawić 

zakonnika za wzór do 

naśladowania”

Nie ma mocnego 
na pułapkę w chodniku?
TARCZYN W swojej bezradności mieszkaniec Tarczyna poprosił nas o in-

terwencję. Na chodniku na ul. Stępkowskiego przechodniów straszy 

studzienka bez pokrywy i nikomu nie spieszy się z jej naprawą

 Czytelnik zwrócił się do nas o nagłośnienie sprawy, „skoro właściwy Urząd 

w Gminie Tarczyn nie raczy się zając problemem.” – Od listopada zeszłego 

roku (a może i wcześniej, w listopadzie zauważyłem tę sytuacje) na ulicy Stęp-

kowskiego, tuż przy wyjeździe w Aleję Krakowską i kilkaset metrów od urzę-

du miasta, na chodniku znajduje się niezabezpieczona studzienka – informu-

je. – A przecież tym chodnikiem chodzą dzieci do szkoły, osoby starsze, cza-

sem jakiś pies przebiegnie. Czy dopiero jak ktoś w nią wpadnie i połamie ręce 

lub nogi, studzienka zostanie zabezpieczona? – zastanawia się. 

 Mężczyznę niepokoi ta sytuacja, ponieważ był świadkiem jak rowerzysta 

wjechał do studzienki kołem i przewrócił się. – Na szczęście upadł na stronę, 

po której rośnie trawa, więc się  tylko poobijał, bo gdyby upadł na chodnik i 

uderzył się głową, to już by chyba się nie podniósł – obawia się. Nasz czytel-

nik mówi, że już dwa razy zgłaszał problem urzędnikom miasta i nic z tym do 

tej pory nie zrobiono. – Po kolejnym zgłoszeniu w wydziale gospodarki komu-

nalnej usłyszałem, że studzienka należy do fi rmy telekomunikacyjnej, że są w 

niej kable i że zostanie to zgłoszone odpowiedniej fi rmie. Jak widać, coś dłu-

go mu się schodzi z tym zgłoszeniem i dopilnowaniem, aby problem został 

rozwiązany – zauważa mieszkaniec.

 Byliśmy na miejscu. Na dziurze w chodniku ktoś położył deskę, która jej w 

całości nie zakrywa. Dodatkowo wokół studzienki rosną chwasty, co pułapkę 

maskuje.  – Dziwi mnie wymówka, że studzienka należy do fi rmy telekomu-

nikacyjnej. Ale to przecież gmina powinna dbać o bezpieczeństwo i porzą-

dek na swoim terenie. Liczę, że jak prasa nagłośni ten problem, to sytuacja się 

zmieni. Niech się władze gminy zawstydzą – kończy mieszkaniec.

 Mirosław Muszakowski z wydziału gospodarki komunalnej magistratu po-

twierdza, że po informacji uzyskanej od mieszkańca, przed wakacjami zgłosił 

uszkodzoną studzienkę fi rmie Orange Polska. – Mogłem to zrobić, tak jak każ-

dy, jedynie za pośrednictwem tzw. błękitnej linii. Skoro nie odniosło to skut-

ku, ponowię zgłoszenie – zapewnił nas urzędnik. Ze swej strony napisaliśmy 

do biura prasowego spółki telekomunikacyjnej z prośbą o interwencję.

Piotr Chmielewski

W środę firma Orange poinformowała nas, że studzienka 

w najbliższych dniach zostanie naprawiona

PIASECZNO 

Potańcówka dla 

seniorów i nie tylko
 Już dziś (14 września) na skwe-

rze Kisiela odbędzie się impre-

za taneczna „Dancing na Kisielu”, 

podczas której będą grane prze-

boje z lat 60., 70., 80., i 90. Potań-

cówka jest organizowana z okazji 

obchodów pierwszego roku dzia-

łalności Piaseczyńskiej Rady Se-

niorów.  W programie m.in. nauka 

tańca oraz poczęstunek dla posia-

daczy karty seniora. Początek o 

godz. 17.30.

TW

Weź udział w konkursie
PIASECZNO

 Organizator ogólnopolskiego konkurs językowo-plastycznego „Jum-

p”zaprasza przedszkola i zerówki do udziału w innowacyjnym, interdy-

scyplinarnym konkursie językowo-plastycznym opartym na publikacji 

nagrodzonej prestiżową nagrodą European Language Label 2016 za in-

nowację i kreatywność w nauczaniu języka angielskiego na skalę euro-

pejską. Głównym celem konkursu „Jump” jest promowanie twórczego, 

kreatywnego nauczania języka angielskiego w Polsce poprzez aktyw-

ność twórczą dzieci, inspirowaną kontaktem ze sztuką oraz doświadcza-

niem  korespondencji sztuk. Termin zgłoszeń : 15 października 2018 r. Re-

gulamin konkursu, który objęty został Patronatem Honorowym Burmi-

strza Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa, dostępny jest na stronie 

gminy Piaseczno.

Tyl.

Poznaj historię swojego miasta
 W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny spacer piaseczyńskim ulicami 

Sierakowskiego i Kilińskiego. Zbiórka o godz. 10 przy ratuszu.

Tyl.

Muzyczny Hyde Park
 W najbliższą niedzielę w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu od-

będzie się Muzyczny Hyde Park. Od godz. 15 wystąpią lokalni wykonawcy: 

Afekt, Kiep, Marukyan i Hollow Mountain. Gwiazdą imprezy będzie o godz. 

19 Tomek Lipiński z zespołem. Wstęp wolny.

Tyl.



PRAŻMÓW Różnorodne atrakcje dla małych i dużych będą czekały na wszystkich, którzy 

przybędą w niedzielne południe w okolice urzędu gminy. Imprezę pod patronatem Ku-

riera Południowego rozpocznie ceremoniał dożynkowy, a zakończy potańcówka

 W trakcie mszy św. o godz. 11.30 
w prażmowskim kościele św. Fran-
ciszka w Asyżu, poświęcone zostaną 
wieńce oraz chleb dożynkowy, który 
następnie o godz. 12.30 starostowie 

uroczystości przekażą wójtowi gmi-
ny. Po oficjalnych wystąpieniach, po-
dziękowaniach za ciężką pracę rol-
ników i obrządku dożynkowym na 
scenie rozpocznie się program arty-
styczno-sportowy, który potrwa do 
późnych godzin wieczornych. 
 Organizator, czyli gmina, przygoto-
wali w tym roku bogaty program, aby każ-
dy znalazł w nim coś dla siebie. O godz. 
14 pokaz akrobacji rowerowych (czyli tzw. 
trialu), z udziałem publiczności, da Piotr 
Bielak – którego zobaczyć można było m.in. 
w telewizyjnym programie „Mam talent”. 
Bielak jest jedynym człowiekiem w Pol-
sce, który pokonał na rowerze 8-metro-
wy odcinek po linie. Przy tym potrafi 
żonglować 4 piłkami, siedząc na kierow-
nicy bicykla. Po tym czasem niebywałym 
widowisku przyjdzie czas na stonowanie 
nastrojów. O godz. 15 przed publicznością 
wystąpią Emilia Zielińska i Mariusz Adam 
Ruta w koncercie  muzyki operetkowo-mu-
sicalowej „Z arią i piosenką przez świat”. 
Duet sopranistki i tenora przypomni naj-
piękniejsze i najbardziej romantyczne 
dzieła muzyki wokalnej.

 O godz. 16.30 przyjdzie czas na 
Kabaret z Konopi, który był nagra-
dzany na ponad 70 festiwalach i prze-
glądach satyrycznych w kraju. To bę-
dzie wstęp do magicznego show, któ-
re o godz. 18 wykona iluzjonista To-
masz Kabis (finalista „Mam talent”). 
Jego występy to połączenie humoru i 
zręczności. Zdradzi też, jak wykonuje 
się niektóre sztuczki.
 Wieczór został zarezerwowany 
dla tych, którzy lubią tańczyć. Na po-
czątek (o godz. 19.30) sceną zawład-
nie discopolowe męskie trio znane 
m.in. z przebojów „Zaufaj mi” czy 
„Chodź kochanie”. Zespół Cliver 
rozgrzeje publiczność przed kończą-
cą imprezę dyskoteką pod chmurką 
z zespołem D.M.D. (godz. 20.30). O 

niebanalne prowadzenie prażmow-
skiego pożegnania lata zadba Maciej 
Smoliński, prezenter Polo TV. 
 Poza sceną też będzie się dużo 
działo. Dzieci będą mogły bezpłat-
nie korzystać z lunaparku m.in. z eu-
robangee, żyroskopem i dmuchań-
cami. Ponadto w Prażmowie zosta-
nie rozłożone miasteczko rowero-
we z prawdziwego zdarzenia, w któ-
rym młodzi mieszkańcy będą mogli 
spróbować swoich sił na profesjo-
nalnych rowerach, nie tylko pokonu-
jąc przeszkody, ale i nauczyć się pro-
stych akrobacji na rowerze w cza-
sie pokazu Piotra Bielaka. Z atrakcji 
będzie można korzystać nieodpłat-
nie do zmroku.

 Piotr Chmielewski  

Na scenie wystąpi m.in. Tomasz Kabis, iluzjonista, 

który zrobił furorę w „Mam talent”

Piotr Bielak da pokaz nieby-

wałych sztuczek na rowerze, 

których nie umie powtórzyć 

nikt na świecie 

Pra mów po egna latoPływali aż miło
PIASECZNO Podczas drugich zawodów kajakowych dla amatorów roz-

grywanych w poprzednią niedzielę w Planecie Zalesie w Zalesiu Gór-

nym bezkonkurencyjna okazała się drużyna Zel&Go

 Mieszane drużyny składające się z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn ry-

walizowały w siedmiu konkurencjach. Na specjalnie przygotowanych torach 

zawodnicy mieli do pokonania różne dystanse w różnych konfi guracjach. W 

tym roku bezkonkurencyjna okazała się drużyna Zel&Go, która wygrywając 

wszystkie konkurencja zdobyła maksymalną liczbę 105 punktów. Na drugim 

miejscu uplasowali się Wolni - Spokojni uzyskując 82 pkt., zaś na trzecim -  

Rondo Firness Club&Tri 4 Fan (72 pkt.). Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, 

a pierwsze trzy drużyny atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym karty podarun-

kowe o łącznej wartości 2000 zł. 

 Tradycyjnie już organizatorzy zadbali o strefę rekreacyjno-piknikową z 

licznymi atrakcjami dla dzieci. Z kolei dorośli mogli na miejscu zasięgnąć fa-

chowych porad w dziedzinie zdrowego stylu życia. – Ideą „drużynówki” jest 

przede wszystkim integracja i zabawa – mówi Jacek Gajda pomysłodawca za-

wodów. – Tworząc nową aktywność chcemy propagować kolejny pomysł na 

zdrowe spędzanie wolnego czasu.

TW

Fot. Marcin Borkowski
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Niedoróbki na Szkolnej
PIASECZNO Kilka tygodni temu została oddana do użytku wyremontowana ulica Szkolna w centrum mia-

sta. Mieszkańcom nie podobają się jednak niektóre zastosowane w jej obrębie rozwiązania. Narzekają tak-

że na brak oświetlenia

 - Dlaczego na Szkolnej do tej pory 
nie ma oświetlenia? - pyta Paweł Sa-
wicki. - Remont się skończył, a kable 
do tej pory wystają z chodników... 
 Jak udało się nam ustalić, oświetlenia 
nie ma, bo... wykonawca cały czas czeka 
na dostawę słupów. - Ma to nastąpić 28 
września – informuje Anna Grzejszczyk 
z gminnego biura promocji. - Zaraz po-
tem rozpocznie się ich montaż. 
 Jedna z naszych czytelniczek 
zwróciła również uwagę na oznacze-
nia pionowe (na początku Szkol-
nej od strony Wojska Polskiego), któ-
re – jej zdaniem - stoją zbyt blisko se-
maforów sygnalizacji świetlnej. - Sku-
tek jest taki, że stojący na przejściu dla 
pieszych ludzie często nie widzą, ja-
kie pali się światło i nie wiedzą, czy już 

mają przechodzić przez ulicę, czy jesz-
cze nie – mówi pani Anna. 
 Sprawdzimy to i jeśli tak rzeczy-
wiście jest, poprawimy – deklaru-

je Włodzimierz Rasiński, naczelnik 
gminnego wydziału infrastruktury i 
transportu publicznego.

TW

 Na razie w rejonie Szkolnej z ziemi wystają tylko przewody elektryczne. 

Słupy oświetleniowe mają pojawić się dopiero pod koniec miesiąca
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Nowymi szlakami
przez piękne miasto
GÓRA KALWARIA W przyszłym roku aż cztery pomysły mieszkańców 

miasta zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego

 W tym roku społeczność Góry Kalwarii była wyjątkowo twórczą i zgło-

siła 15 propozycji, z których – po weryfikacji – ratusz 11 poddał pod głoso-

wanie. Ponieważ pula zabezpieczonych w budżecie gminy środków na re-

alizację inicjatyw mieszkańców została określona na 400 tys. zł, za te pie-

niądze uda się urzeczywistnić cztery pomysły (koszt realizacji każdego zo-

stał oszacowany przez autorów na około 100 tys. zł). W sierpniowym gło-

sowaniu najwięcej mieszkańców (242) poparło projekt zgłoszony przez 

Piotra Rytko (prezesa czerskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabyt-

kami), polegający na wytyczeniu i oznakowaniu w Górze Kalwarii Tury-

stycznych Szlaków Tematycznych. Zaproponował on, aby ulicami prowa-

dziły trzy trasy piesze: Nowej Jerozolimy (związana z założeniem miasta 

i funkcjonowaniem Kalwarii Mazowsza), Kultury Żydowskiej oraz Forma-

cji Wojskowych, a także czwarta (łącząca trzy poprzednie) – Wielokulturo-

wej Góry Kalwarii. Na terenie miasta zostałyby ustawione (lub powieszo-

ne na budynkach) ponumerowane tablice, aby zwiedzający poruszali się 

od jednej do drugiej. Następny ze zwycięskich projektów – Iwony Szymań-

skiej (zdobył 132 głosy) zakłada remont nierównej nawierzchni chodnika 

wzdłuż ul. Pijarskiej (od dawnego młyna do ul. Kościuszki). Trzecia propo-

zycja (pod nazwą „Piękne i czyste miasto”), której autorką jest Aleksandra 

Górecka, przewiduje „stworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich, pod-

noszących komfort przebywania na terenie miasta”, poprzez: zamontowa-

nie obok siedziby ZGK, na skwerze przy Dominikańskiej i w pobliżu base-

nu zdrojów z wodą pitną (ewentualnie z podajnikami wody dla zwierząt), 

ustawienie słupów informacyjnych, ulicznych koszy na śmieci umożliwia-

jących segregację odpadów i – co najciekawsze – zamalowanie wulgary-

zmów na budynkach będących własnością gminy.

 Ostatnia propozycja, która przejdzie w fazę realizacji, to „Centrum Integracji 

Środowiskowej”. Pomysłodawca, Magdalena Mazur, chciałaby, aby gmina wyre-

montowała i doposażyła pomieszczenia w budynku przy ul. ks. Sajny 4, gdzie na 

co dzień pracują i przebywają osoby niepełnosprawne i dzieci ze świetlicy środo-

wiskowej. Ma to pomóc w integracji tych osób z lokalną społecznością. 

 Przypomnijmy, że w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskie-

go do tej pory powstał w mieście skatepark, a obecnie jest przebudowywa-

na skarpa na park. Jeśli chodzi o ubiegłoroczne propozycje, zakończyło się 

projektowanie fontanny na rynku, nie doczekała się natomiast realizacji prze-

budowa otoczenia źródła św. Antoniego (projekt nadal nie jest gotowy). Przy 

tym – w ramach przyznanych funduszy – nie udało się ustalić, co powoduje za-

nieczyszczenie wody źródlanej. 

Piotr Chmielewski

Czy w 2019 roku w centrum miasta skorzystamy 

z trzech zdrojów z wodą pitną?

R E K L A M A
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Totalnie zdołowani
PIASECZNO Tadeusz Woźniak, autor popularnego „Zegarmistrza światła”, był gwiazdą festiwalu pieśni po-

nurych, który po raz szósty odbył się na Zimnych Dołach
 Tegoroczna edycja Festiwalu 
Piosenki Dołującej różniła się zna-
czącego od ostatniej. Zamiast desz-
czu i zimna uczestnikom imprezy 
przez cały czas towarzyszyła - dla 
odmiany - piękna, wakacyjna po-
goda. Wprawdzie nie było tym ra-
zem Andrzeja Poniedzielskiego, ale 
postanowiono wydłużyć czas prze-
znaczony na konkurs, przez co było 
ogólnie więcej ponurej muzyki. 
 Podejście wykonawców do te-
matu było różne. Niektórzy postawi-
li na klimaty ogniskowe łącząc proste 
akordy z prostymi (choć nieodmien-
nie smutnymi) tekstami, inni na twór-
czość autorską w wersji a capella, a 
jeszcze inni na covery (zaskoczeniem 
była sprawna przeróbka kompozy-
cji Georga Harrisona „While my gu-
itar gently weeps” z polskim tekstem). 
Nie obyło się również bez pewnych li-
rycznych kontrowersji, jak np. w trak-
cie występu jednego z zespołów, któ-
ry śpiewał o tym, że „Byłaś moją słod-
ką c...ą”. We wczuciu się w odpowied-
ni klimat pomagały dodatkowo płoną-
ce ognisko i dostępny catering.
 Jak zwykle jury (pod przewod-
nictwem Marka Majewskiego) mia-
ło twardy orzech do zgryzienia i nie 
obyło się bez kontrowersyjnych de-
cyzji. Zwyciężył ostatecznie zespół 
Tercja Zmniejszona, który urzekł 

część publiczności swoim nietypo-
wym wykonaniem i poczuciem hu-
moru. Można by dyskutować czy 
byli najlepsi czysto muzycznie spośród 
wszystkich uczestników, ale jednego z 
pewnością nie można im było odmó-
wić – idealnego wpasowania się w kli-
mat Festiwalu Piosenki Dołującej. I 
o to najwyraźniej chodziło, bo jest to 
wszak impreza inna niż wszystkie. – 
Myślę, że z roku na rok poziom kon-
kursu jest coraz wyższy – podsumo-
wuje  Stanisław Szczyciński, „dykta-

tor artystyczny” festiwalu. – To trochę 
nietakt ze strony opatrzności, że zesła-
ła nam taką piękną pogodę do tak do-
łującej imprezy. Fajnie jednak, że uda-
ło nam się wydłużyć przesłuchania 
konkursowe i tak naprawdę uważam, 
że ten festiwal powinien być już dwu-
dniowy. To pierwsza edycja bez An-
drzeja Poniedzielskiego. Po prostu nie 
mógł dziś być, bo jest bardzo zajętym 
człowiekiem.

Grzegorz Tylec

Piosenka The Beatles z polskim, dołującym tekstem? 

Do tej imprezy pasowała idealnie

Ryxa będzie jak nowa, ale za rok
PRAŻMÓW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przełożył gruntowną przebudowę 

przeszło 2-kilometrowego odcinka trasy nr 722 na przyszły rok. Powód to znacznie 

wyższe koszty robót niż oczekiwano

 O przebudowę ul. Franciszka Ryxa 
od Zawodnego do ul. Błońskiej (2,2 
km drogi w kierunku Grójca) w Praż-
mowie lokalny samorząd zabiega od 
początku tej kadencji, czyli jesieni 2014 
roku. Wszystko z tego powodu, że Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich (MZDW) wciąż odsuwał moder-
nizację całej zniszczonej szosy nr 722 
z Piaseczna od Grójca, tłumacząc to 
brakiem pieniędzy. Tymczasem tra-
sa ta jest główną arterią dojazdową do 
Prażmowa. Dlatego, aby zmotywować 
MZDW do działań, włodarze gminy 
zdecydowali, że pokryją koszty prac 
projektowych. Zakres robót obejmie 
wzmocnienie konstrukcji drogi, wybu-
dowanie chodników i trasy rowerowej 
oraz kanalizacji deszczowej. Przy 
Ryxa staną także nowe latarnie.
 Projekt jest gotowy od dwóch 
lat, ale dopiero w tym roku było stać 
MZDW na zarezerwowanie pienię-
dzy (6 mln zł) na jego realizację. W 
ramach przygotowań zimą wycięto 
część leciwych drzew i wiosną ogło-
szono przetarg na wykonawcę. Wte-
dy okazało się, że najtańsza oferta 
jest o 2,5 mln zł wyższa niż się spo-
dziewano, co zdecydowanie prze-
kraczało możliwości zarządcy drogi. 
– Unieważniliśmy tamto postępowa-

nie i jeszcze we wrześniu ogłosimy ko-
lejne. Niestety, taki jest obecnie rynek 
i spodziewamy się, że firmy nie zejdą 
zbytnio z ceny. Z tego względu inwe-
stycja musi być przesunięta na przy-
szły rok – informuje Stanisław Pawlak, 
dyrektor Rejonu Drogowego MZDW 
Otwock-Piaseczno. – Liczymy jed-
nak, że jeszcze w tym roku uda nam 
się podpisać umowę z wybranym wy-
konawcą i przeprowadzi on część prac 
– dodaje. Samorząd Mazowsza, dmu-

chając na zimne, dołożył już pieniędzy 
do inwestycji. – Martwi mnie, że prze-
budowa drogi znów się odsuwa, jed-
nak z drugiej strony dobrze, że w ogó-
le do niej dojdzie – komentuje wójt Syl-
wester Puchała.  
 Dodajmy, że w ostatnich latach 
MZDW odcinkami remontowało 
drogę nr 722 w kierunku Piaseczna. 
W sumie przejazd przez Prażmów 
jest obecnie w najgorszym stanie. 

PC

Przebudowa liczącego 2,2 km odcinka ul. Ryxa może 

kosztować – bagatela – co najmniej 8 mln zł!

PIASECZNO

Dwie wycieczki rowerowe
 W niedzielę 16 września od-

będzie się wycieczka rowero-

wa inaugurująca Europejski Ty-

dzień Zrównoważonego Trans-

portu. Druga wyprawa odbędzie 

się tydzień później, 23 września. 

Udział w obydwu wycieczkach 

jest bezpłatny. Start o godz. 10 z 

placu Piłsudskiego w Piasecznie. 

Przejazd odbędzie się w tempie 

rekreacyjnym, a do pokonania 

jest trasa o długości około 40 km. 

Każdy z uczestników otrzyma ka-

mizelkę odblaskową oraz wodę. 

W połowie wycieczek przewidzia-

ne są przerwy integracyjne, pod-

czas których odbędą się konkursy 

z nagrodami. Będą one dotyczy-

ły tematyki ochrony środowiska 

oraz ekologicznego transportu.

 W tygodniu między wycieczkami 

straż miejska będzie prowadzić zaję-

cia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 

ucząc je zasad bezpiecznego zacho-

wania na drodze. Akcji patronuje Ku-

rier Południowy.

TW
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IV liga

Kolejka 6 - 8-9 września

Perła Złotokłos 1-3 LKS Promna 

Energia Kozienice 1-4 MKS Piaseczno  

Błonianka Błonie 3-0 Mszczonowianka Mszczonów  

Wilga Garwolin 2-1 Mazur Karczew  

Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-0 Sparta Jazgarzew  

Orzeł Unin 0-1 KS Raszyn  

Znicz II Pruszków 0-2 Pilica Białobrzegi  

Oskar Przysucha 3-3 Radomiak II Radom

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki

  6 18 6 0 0 19-4

2.  MKS Piaseczno 6 16 5 1 0 18-6

3.  Pilica Białobrzegi 6 15 5 0 1 21-3

4.  Oskar Przysucha 6 13 4 1 1 13-5

5.  KS Raszyn 6 10 3 1 2 9-12

6.  Mszczonowianka Mszczonów

  6 10 3 1 2 14-9

7.  Radomiak II Radom 6 10 3 1 2 15-15

8.  Wilga Garwolin 6 9 3 0 3 7-8

9.  Błonianka Błonie 6 8 2 2 2 9-9

10.  Energia Kozienice 6 7 2 1 3 9-10

11.  Mazur Karczew 6 6 2 0 4 9-13

12.  Orzeł Unin 6 6 2 0 4 7-18

13.  Sparta Jazgarzew 6 4 1 1 4 7-13

14.  LKS Promna 6 4 1 1 4 5-12

15.  Znicz II Pruszków 6 3 1 0 5 7-10

16.  Perła Złotokłos 6 0 0 0 6 2-24

Liga okręgowa

Kolejka 6 - 8-9 września

AP Żyrardów 7-0 Ursus II Warszawa  

KS Konstancin 0-6 Józefovia Józefów  

Grom Warszawa 1-2 Naprzód Stare Babice  

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 4-5 KS Teresin  

SEMP Ursynów (Warszawa) 3-3 LKS Chlebnia  

Milan Milanówek 2-1 LKS Osuchów 

MKS II Piaseczno 1-1 Piast Piastów 

Laura Chylice 5-0 Przyszłość Włochy (Warszawa)

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 6 16 5 1 0 19-8

2.  Józefovia Józefów 6 15 5 0 1 20-8

3.  KS Teresin 6 13 4 1 1 18-13

4.  Grom Warszawa 6 10 3 1 2 16-9

5.  Piast Piastów 6 10 3 1 2 15-12

6.  Laura Chylice 6 10 3 1 2 23-12

7.  LKS Chlebnia 6 10 3 1 2 10-13

8.  Milan Milanówek 6 10 3 1 2 7-15

9.  Ursus II Warszawa 6 9 3 0 3 20-18

10.  LKS Osuchów 6 7 2 1 3 6-11

11.  Przyszłość Włochy (Warszawa)

  6 7 2 1 3 9-11

12.  Naprzód Stare Babice 6 7 2 1 3 12-18

13.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki

  6 6 2 0 4 12-19

14.  MKS II Piaseczno 6 4 1 1 4 6-9

15.  SEMP Ursynów (Warszawa) 

  6 4 1 1 4 11-11

16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)

  6 0 0 0 6 4-21

A klasa

Kolejka 4 - 8-9 września

Naprzód Brwinów 0-2 Grom II Warszawa  

Anprel Nowa Wieś 0-3 Świt Warszawa  

GLKS Nadarzyn 8-1 Jedność Żabieniec  

Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 0-0 Tur Jaktorów 

FC Lesznowola 0-5 Okęcie Warszawa  

FC Płochocin 1-3 Orzeł Baniocha  

Walka Kosów2-2 UKS Siekierki (Warszawa)

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 4 12 4 0 0 12-1

2.  Grom II Warszawa 4 12 4 0 0 9-1

3.  GLKS Nadarzyn 4 9 3 0 1 20-6

4.  Orzeł Baniocha 4 9 3 0 1 9-7

5.  UKS Siekierki (Warszawa)  

  4 8 2 2 0 12-3

6.  Naprzód Brwinów 4 7 2 1 1 5-3

7.  Anprel Nowa Wieś 4 6 2 0 2 6-7

8.  Walka Kosów 4 5 1 2 1 10-7

9.  FC Lesznowola 4 4 1 1 2 5-9

10.  Jedność Żabieniec 4 3 1 0 3 5-14

11.  Świt Warszawa 4 3 1 0 3 3-6

12.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 

  4 1 0 1 3 3-8

13.  Tur Jaktorów 4 1 0 1 3 4-15

14.  FC Płochocin 4 0 0 0 4 2-18

II liga kobiet

Kolejka 3 - 8-9 września

Wilga Garwolin 0-3 Stomil Olsztyn 

MOSiR Sieradz 0-2 Włókniarz Białystok

Loczki Wyszków 1-1 KU-AZS UW Warszawa 

Ząbkovia Ząbki 3-0 GOSiR Piaseczno 

Tygrys Huta Mińska 1-0 Victoria Bartoszyce 

Akademia 2012 Suwałki 3-1 Pogoń Zduńska Wola

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 3 9 3 0 0 16-1

2.  Stomil Olsztyn 3 9 3 0 0 10-0

3.  Włókniarz Białystok 3 6 2 0 1 3-3

4.  Akademia 2012 Suwałki

  3 6 2 0 1 9-8

5.  MOSiR Sieradz 3 6 2 0 1 5-2

6.  KU-AZS UW Warszawa 3 4 1 1 1 4-3

7.  Loczki Wyszków 2 4 1 1 0 4-2

8.  Pogoń Zduńska Wola 3 3 1 0 2 5-7

9.  Tygrys Huta Mińska 3 3 1 0 2 6-10

10.  Wilga Garwolin 3 0 0 0 3 1-7

11.  GOSiR Piaseczno 3 0 0 0 3 1-10

12.  Victoria Bartoszyce 2 0 0 0 2 1-12

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 7 - 15-16 września

Pilica Białobrzegi - Perła Złotokłos 15 września, g.16 

KS Raszyn - Znicz II Pruszków 

Oskar Przysucha - Orzeł Unin 

Sparta Jazgarzew - Radomiak II Radom

15 września, g.11 

Mazur Karczew - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 

Mszczonowianka Mszczonów - Wilga Garwolin 

MKS Piaseczno - Błonianka Błonie 15 września, g.11

LKS Promna -Energia Kozienice 

Liga okręgowa

Kolejka 7 - 15-16 września

Piast Piastów - AP Żyrardów 

LKS Osuchów - MKS II Piaseczno 15 września, g.11 

LKS Chlebnia- Milan Milanówek 

Laura Chylice- SEMP Ursynów (Warszawa) 

15 września, g.11 

KS Teresin - Przyszłość Włochy (Warszawa) 

Naprzód Stare Babice - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 

Józefovia Józefów - Grom Warszawa 

Ursus II Warszawa - KS Konstancin 16 września, g.11

A klasa

Kolejka 5 - 15-16 września

UKS Siekierki (Warszawa) - Naprzód Brwinów 

Orzeł Baniocha - Walka Kosów 15 września, g.16 

Okęcie Warszawa - FC Płochocin 

Tur Jaktorów - FC Lesznowola 15 września, g.10 

Jedność Żabieniec - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 15 

września, g.11 

Świt Warszawa - GLKS Nadarzyn 

Grom II Warszawa - Anprel Nowa Wieś

II liga kobiet

Kolejka 4 - 15-16 września

Stomil Olsztyn - Pogoń Zduńska Wola 

Victoria Bartoszyce - Akademia 2012 Suwałki 

GOSiR Piaseczno - Tygrys Huta Mińska 

16 września, g.13 

KU-AZS UW Warszawa - Ząbkovia Ząbki 

Włókniarz Białystok - Loczki Wyszków 

Wilga Garwolin - MOSiR Sieradz

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 

przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespo ów ligowych

Rusza Grand Prix Piaseczna
TENIS STOŁOWY Już 15 września w piaseczyńskiej hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-

acji rozpocznie się nowa edycja cyklu popularnych turniejów w tenisie stołowym

 Rozgrywki skierowane są dla 
wszystkich chętnych niezależnie od 
poziomu zaawansowania. W tur-
nieju przy ul. Sikorskiego 20 mogą 
wziąć zarówno dzieci jak i dorośli, 
a w osobnych kategoriach rywalizu-
ją ze sobą amatorzy i profesjonali-
ści. Na wszystkich czekają zaś atrak-
cyjne nagrody rzeczowe lub finanso-
we. W zeszłym sezonie w zawodach 
wzięło udział łącznie prawie 350 
uczestników, a organizatorzy liczą 
na poprawę tego wyniku podczas te-
gorocznej edycji. 
 – Zawody w Piasecznie to nie tyl-
ko rywalizacja przy pingpongowych 
stołach, ale także dobra atmosfera 
i goście, którzy co miesiąc odwie-
dzają salę GOSiR-u, by zaprezento-
wać swoje umiejętności – mówi Ma-
ciej Chojnicki z UKS Return Pia-
seczno. – Tym razem będziemy mo-
gli podziwiać jednego z najlepszych 
piłkarskich freestyler’ów w Polsce 
– znanego youtubera Lotara. Z pił-
ką potrafi zrobić niemal wszystko, a 
kto będzie chciał sprawdzić się z go-
ściem w pojedynku jeden na jednego 
będzie miał okazję to zrobić na spe-
cjalnie przygotowanym mini boisku. 
 To bynajmniej nie koniec atrak-
cji. Na każdego uczestnika będzie 
bowiem czekał kawałek gorącej i 
pysznej pizzy ufundowany przez re-
staurację Zakątek Smaku, a do wy-

losowania będą vouchery do restau-
racji Szara Eminencja w Piasecznie. 
Chcąc podnieść poziom i zachęcić 
do udziału zawodników występują-
cych na co dzień w rozgrywkach li-
gowych organizatorzy postanowi-
li również zwiększyć pulę nagród 
wrześniowego turnieju, a dla najlep-
szego gracza kategorii open przygo-
towano nagrodę o wartości 400 zł.
 Grand Prix zakończy się czerwco-
wym turniejem TOP-12, do którego z 
każdej kategorii zakwalifikuje się 12 
najlepszych zawodników. Nowością 
jest punkt w regulaminie, który mówi, 
że do klasyfikacji generalnej będzie za-
liczane sześć najlepszych turniejów. 

 Zgłoszenia do jutrzejszego 
turnieju z podziałem na katego-
rie: dzieci (2006 i młodsi) – start 
godz. 10, zgłoszenia do 9.30, ju-
niorzy (2005 – 2001) - start godz. 
10, zgłoszenia do 9.30, dzieci PRO 
(dzieci z licencją PZTS) -  start 
godz. 10, zgłoszenia do 9.30, ama-
torzy (dorośli bez licencji PZTS) - 
start godz. 10, zgłoszenia do 9.30, 
kobiety (kobiety powyżej 18. roku 
życia) - start godz. 11, zgłoszenia 
do 10.30, open (zawodnicy z licen-
cją PZTS) – start godz. 13, zgłosze-
nia do 12.30.

Grzegorz Tylec

Wynik gorszy niż gra
PIŁKA NOŻNA, II LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – LOCZKI WYSZKÓW 

1:3 W pierwszym meczu na własnym boisku nasze piłkarki czekało 

trudne zadanie – konfrontacja z potencjalnie najsilniejszym ligowym 

rywalem w tym sezonie

 Spotkanie rozpoczęło się, zgodnie z oczekiwaniami, od przewagi ze stro-

ny przyjezdnych, które w 23. minucie objęły prowadzenie. Była zawodniczka 

Gosirek Aleksandra Kozłowska wykorzystała swoją szybkość i strzałem z bli-

skiej odległości zdołała pokonać Kaję Ożgo. W 36. minucie najlepsza z miej-

scowej drużyny Oliwia Malesa podała jednak do Patrycji Rurki, która precy-

zyjnym uderzeniem po długim rogu doprowadziła do wyrównania. Niestety, 

nie udało się do przerwy utrzymać korzystnego wyniku. Gosirki zdrzemnęły 

się na moment w 36. minucie, długa piłka doleciała do Pauliny Okraśniewicz, 

a napastniczka z Wyszkowa skorzystała z prezentu i posłała ją do siatki.

 Po zmianie stron w 57. minucie miała miejsce decydująca, jak się okazało, 

akcja meczu. Po błędzie Karoliny Sobali futbolówka trafi ła pod nogi Kozłow-

skiej – zdecydowanie najlepszej na boisku zawodniczki – a ta nie miała proble-

mów ze strzałem na 1:3. Do końca spotkania Gosirki walczyły jednak dzielnie 

przynajmniej o gola kontaktowego. Bliska tego, po ładnym rozegraniu z Male-

są, była Magda Dudek, a w 80. minucie Maja Rębiś huknęła potężnie z dystan-

su, po czym lecącą pod poprzeczkę piłkę sobie tylko znanym sposobem zdo-

łała odbić bramkarka rywalek. Niestety, chwilę później Rębiś wyleciała z bo-

iska za drugą żółtą kartkę. Nasza zawodniczka zbyt impulsywnie pokazywa-

ła pani arbiter, że chwilę wcześniej powinna odgwizdać zagranie ręką jednej z 

przyjezdnych. I choć miała niewątpliwie rację, to jednak sędzia pokazała, że to 

ona rządzi na boisku. Mimo osłabienia Gosirki nie wyglądały wcale gorzej niż 

rywalki, ale ostatecznie musiały pogodzić się z porażką. – O przegranej zdecy-

dowały dziś błędy własne – mówi Tomasz Dudek, trener KS Gosirki Piaseczno. 

– Te trzy bramki to praktycznie sami sobie strzeliliśmy. Zabrakło nam asekura-

cji, choć uczulałem zespół, że one będą grać długą piłką. Po odejściu dwóch 

czołowych zawodniczek zależy nam w tym sezonie na spokojnym utrzymaniu.

Grzegorz Tylec

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA 

Urbański za Rzeplińskiego
 Po meczu ze Zniczem II Pruszków trener pierwszej drużyny Perły Złoto-

kłos Jacek Rzepliński podał się do dymisji, która została przyjęta przez za-

rząd klubu. Stanowisko trenera pierwszej drużyny 4 września objął Marcin 

Urbański – znany, między innymi, ze wcześniejszego prowadzenia senio-

rów FC Lesznowola. – Dziękujemy za pracę z seniorami panu Jackowi Rze-

plińskiemu, natomiast panu Marcinowi Urbańskiemu życzymy powodzenia 

– mówi Rafał Tchórzewski, prezes Perły.

Tyl.

Zmarł Jerzy Boguta
LESZNOWOLA Lokalne środowisko piłkarskie pogrążone 

w żałobie. Po meczu z Okęciem Warszawa zmarł nagle 

56-letni Jerzy Boguta – prezes klubu FC Lesznowola – 

drużyny występującej na co dzień w trzeciej grupie war-

szawskiej A klasy
 Jerzy Boguta był człowie-
kiem niezwykle zaangażowanym 
w życie klubu, z którym związa-
ny był mocno od samego począt-
ku. Był typem prezesa, który jeź-
dził na każdy mecz, żył z zespołem 
i bardzo mocno przeżywał – zarów-
no wszystkie jego sukcesy, jak i po-
rażki. Poza boiskiem dał się poznać 
jako człowiek niezwykle życzliwy i z 
ogromnym poczuciem humoru.
 - Odszedł od nas wspaniały 
człowiek – mówi Oskar Śliwow-

ski, grający trener FC Lesznowo-
la. -  Pomocny, uczynny, wspiera-
jący - ciężko to wszystko ująć w 
kilku zdaniach. Cała piłkarska ro-
dzina jest w żałobie, bo ciężko za-
stąpić takiego człowieka. Odda-
wał całe serce FC Lesznowoli, 
był dla nas jak ojciec i zawsze z 
nami. Sk ładam kondolencje od 
całej naszej drużyny seniorów 
oraz całej FC Lesznowoli dla 
rodziny i najbl iższych. Preze-
sie, spoczy waj w pokoju!

 Msza święta żałobna zostanie 
odprawiona 17 września o godzinie 
11 w kościele św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Pyrach, po czym nastąpi od-
prowadzenie do grobu rodzinnego na 
cmentarz parafialny w Raszynie.

Grzegorz Tylec
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Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry, okulary 
VR i wiele innych. Obok Szkoły Podstawowej nr 5, 
tel. 571 373 118

DAM PRACĘ

Pracownika do prac remontowych, układanie glazury, 
zabudowy gk, malowanie tel. 606 975 447

Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do pra-
cy w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Fryzjerkę do salonu w Ustanowie, tel. 502 222 221

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

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

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

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

Firma produkcyjna zatrudni Kierownika działu sprze-
daży z min. 3-letnim doświadczeniem na stanowisku 
kierowniczym. CV prosimy przesyłać na adres e-mail: 
kadry@plastservicepack.pl

Pomoc domowa, tel. (22) 756 46 78

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

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

Pilnie zatrudnimy kasjera/-kę do pracy w sklepie 
spożywczym, 7 minut od centrum Piaseczna.
Tel. 503 016 789

Panią z doświadczeniem, najchętniej Polkę do 
sprzątania i prasowania dwa razy w tygodniu, 
zChyliczki, tel. 692 466 957

STOLARZA, TEL. 504 166 952

AGENT DS NIERUCHOMOŚCI, WYSOKA PROWIZJA, 
BANIOCHA, TEL. 607 642 086

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

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

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

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

Pomocników do montażu placów zabaw, tel. 725 808 770

Firma zatrudni do sprzątania magazynów, praca w syste-
mie zmianowym, wym. ks.sanep. praca Piaseczno, 
ul. Jana Pawła II 66, tel. 512 117 967 

Pracownika ochrony ( też z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności )  na obiekty handlowe na terenie  Konstancina , Wi-
lanowa, Ursynowa . Stawka od 13,50  zł netto . Możliwa 
umowa o pracę. 660 720 764

„AL-TECHNIKA”, fabryka okien, drzwi i konstrukcji alu-
miniowych zatrudni pracowników do produkcji, montażu  
oraz kierowców, tel. 602 219 688, 502 377 925

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

Pracownika fizycznego, tel. 508 138 401

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

Zatrudnię stolarza, miejscowość Prażmów, 
tel. 602 733 289

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

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

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

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle 
(ul. Kwiatowa 28) zatrudni na stanowisko nauczyciela języ-
ka angielskiego (22 godziny). CV proszę przesyłać na ad-
res e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl , tel. (22) 462 85 20 

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

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

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

W sklepie z odzieżą używaną na pół etatu, bez cudzo-
ziemców, tel. 513 044 702, 608 453 006

Piekarnia zatrudni piekarzy i osoby do pomocy , Zalesie 
Dolne, ul. Dworska 1, tel. 536 002 001

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

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

Ekspedientkę/ ekspedienta Carrefour Express, 
tel. 508 288 773

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym Konstan-
cin - Jeziorna, tel. 602 122 313

Firma sprzątająca poszukuje Pani do sprzątania biura. 
Pełny etat, umowa o pracę, w godz. 15 - 22. Wynagrodze-
nie 2000 zł miesięcznie na rękę. Praca w Solcu k. Szyma-
nowa. Zadzwoń na nr 501 631 374

Mechanika/elektromechanika i blacharza samochodowe-
go. umowa o pracę, dobre zarobki tel. 519 376 670

Przyjmę Panią do robienia pierogów (praca dorywcza 
w Piasecznie) tel. 508 931 866

BABIK SKP zatrudni diagnostę z uprawnieniami do Pod-
stawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Warszawie Wilanów.
tel 600 065 813

BABIK SKP zatrudni diagnostę z uprawnieniami 
do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Sękocinie.
tel 600 065 813

Magazynier w hurtowni alkoholu 2 zmiany 2500 netto
Rusiec k.Nadarzyna pda.rusiec@onet.pl

Agenta ochrony do 55 lat. Tel. 509 740 966

Zatrudnię do dociepleń tel. 698 831 834

Pracownik szpitala (K, M). Konstancin. Praca w godzinach 
8-20 i 20-8 wedle grafiku. Tel. 727 003 831 lub 510 011 347

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

Zatrudnię pomoc kuchenną w Euromotelu w Baniosze 
tel 601 985 530

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 450 968

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

Kierowca kat B. dodatkowa po południu (lub inna), 
tel. 661 245 043

KUPIĘ

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

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

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

Sprzedam ziemię próchniczą, tanio, Głosków, 
tel 502 561 394

Sprzedam siewnik ciągnikowy, tel. 517 852 464

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Starsze mercedesy i toyoty, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Budowlana 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec 
k. Piaseczna, tel. 608 660 916

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

Działka 1450 m kw., Siedliska, tel. 510 322 437

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

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

1 ha w woj. Świętokrzyskim sprzedam lub zamienię na sa-
mochód osobowy, tel. 50 9 461 083 

Działkę 1000 m kw. Kielce, ul. Sobieskiego,
tel. 696 451 420

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 dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

Sprzedam 3 garaże w hali podziemnej w Centrum 
Piaseczna. Cena 25000zł/garaż.Tel. 780 013 017

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

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Lokal 30-60 m kw. Piaseczno, tel. 502 010 071

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

Lokal użytkowy 57m kw. Piaseczno tel 504 50 61 24

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

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

USŁUGI

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

STUDNIE, tel. 601 231 836 

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Kompleksowa pielęgnacja ogrodów, tel. 781 544 058

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

Zakładanie trawników, zwalczanie kretów, 
tel. 512 00 99 66

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Remontowo-budowlane, tel. 721 982 013

Kominki, tel. 609 644 757

Renowacja starych mebli, stolarstwo, tapicerstwo, 
tel. 510 33 08 22, 503 80 40 58

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Glazurnik, tel. 503 00 78 13

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

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

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

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

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

Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel. 530-248-771

Oczyszczanie działek,  zakładanie trawników,  
ogrodnicze 519874891

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

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

 RÓŻNE 

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

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

Kredyty pożyczki konsolidacje, tel. 788 706 572

 
NAUKA 

Pracownia rozwoju osobowości i twórczego życia, 
tel. 571 373 118

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

Pianino dla początkujących, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Korepetycje, rosyjski, konwersacja, gramatyka, 
tel. 605 524 752

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

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

KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK 
KRAWIECKICH W KONSTANCINIE, CAŁY LUB PÓŁ 
ETATU, PRACA OD ZARAZ, TEL. 503 018 848

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

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

Zatrudnię kierownika budowy z uprawnieniami 
budowlanymi, tel. 602 60 77 56, 606 311 105

Maniciurzystkę w Konstancinie, tel. 606 817 356

Poszukujemy osoby do pracy w magazynie. Do pod-
stawowych obowiązków należeć będzie kompletowa-
nie i pakowanie zamówień. Praca jednozmianowa, miej-
sce- Konstancin-Jeziorna. Mile widziana jest znajomość 
obsługi komputera. Chętnych zapraszam do kontaktu 
telefonicznego pod nr 609 129 902

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

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

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

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

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

Garaż , Pruszków, ul. Działkowa 1, tel. 880 12 89 31

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Elektroinstalacje, tel. 500 466 774

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ROLNIK KUPI ZIEMIĘ ROLNĄ W GMINIE 
PIASECZNO, TEL. 691 15 44 11

Chemia z Niemiec, tel. 728 758 738

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

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

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




