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R E K L A M A

Od poniedziałku 710, 724 
i 742 pojadą na Kabaty
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO/GÓRA KALWARIA

Nadchodzi długo zapowiadany dzień rewolucji dla pasa-

żerów dojeżdżających do stolicy liniami ZTM z Piaseczna 

i Góry Kalwarii przez Konstancin-Jeziornę. Mieszkańcy 

tego ostatniego miasta zyskają nową linię - 251

Policjant z Piaseczna odpowie 
za przyj cie apówki
PIASECZNO W 2013 roku w Obrębie doszło do wy-

padku drogowego, w którym ciężko ranna zo-

stała kobieta podróżująca seatem. Sprawca zda-

rzenia wręczył obecnemu na miejscu policjanto-

wi, Pawłowi Z., 1000 zł łapówki. W zamian unik-

nął utraty prawa jazdy, a całe zdarzenie zostało 

sklasyfi kowane jako kolizja. Przestępstwo wyda-

ło się dopiero po 3 latach...

czytaj str. 7
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Prowadził hondę bez uprawnień

Idzie zima, kradną kalesony

Przejęto tysiące nielegalnych papierosów

Ukradł rower, ale daleko nie odjechał

Upił się i wjechał do rowu

 W godzinach popołudniowych na ulicy Królewskiej w Bogatkach funk-

cjonariusze zatrzymali do kontroli hondę prowadzoną przez 18-letniego 

mężczyznę. Jak się okazało, kierowca wyrokiem sądu  miał odebrane upraw-

nienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych i nie powinien wsiadać za 

kółko do marca przyszłego roku. Teraz, za niestosowanie się do postanowień 

sądu, 18-latkowi grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W ubiegły piątek po południu sprzed jednego z boksów znajdujących 

się na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej skradziono karton 

z kalesonami o wartości około 1800 zł. Po pewnym czasie mężczyzna, któ-

ry dokonał kradzieży, wrócił na miejsce przestępstwa i zaczął ponownie krę-

cić się wokół upatrzonego wcześniej boksu. Pracownicy fi rmy rozpoznali go 

jednak, zatrzymali i przekazali w ręce policji. Jak się okazało, 20-latek miał na 

sumieniu także kradzież dokonaną kilka miesięcy wcześniej w tym samym 

miejscu, kiedy to przywłaszczył sobie damską torebkę z pieniędzmi. Męż-

czyzna usłyszał zarzuty i się do nich przyznał. Za kradzież grozi do 5 lat po-

zbawienia wolności.

 Policjanci z wydziału kryminalnego wpadli na trop mężczyzny podejrze-

wanego o wprowadzanie do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych. W 

samochodzie 41-latka znaleziono worki wypełnione paczkami papierosów 

bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W sumie było tego aż 24 tys. sztuk o 

łącznej wartości około 20 tys. zł. Mężczyzna, obywatel Ukrainy, został zatrzy-

many, a towar zabezpieczony. Za złamanie przepisów ustawy karno-skarbo-

wej może grozić mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

 Kilka dni temu przed godz. 16 dyżurny komisariatu policji w Konstan-

cinie-Jeziornie został poinformowany o kradzieży roweru, do której doszło 

na ul. Królewskiej. Pokrzywdzony przekazał funkcjonariuszowi informację, 

że nieznany mu mężczyzna wsiadł na jego rower i odjechał w kierunku ulicy 

Warszawskiej. W ten rejon natychmiast został skierowany policyjny patrol. 

Po kilku minutach u zbiegu Warszawskiej i Polnej mundurowi zauważyli ja-

dącą rowerem osobę, która odpowiadała podanemu im rysopisowi. Mężczy-

zna na widok policjantów rzucił się do ucieczki, jednak po chwili został za-

trzymany. Bicykl wrócił do prawowitego właściciela, zaś 47-latek powędro-

wał do celi. Za kradzież grozi mu do 5 lat więzienia.

 Nie było jeszcze południa, gdy w rowie melioracyjnym przy ul. Mazo-

wieckiej w Dobieszu „zaparkowało” nieoczekiwanie osobowe renault. Za 

kierownicą pojazdu siedział 28-letni mężczyzna, który na skutek zdarzenia 

doznał niegroźnych obrażeń. Wkrótce ma miejsce przybyła karetka pogoto-

wia i funkcjonariusze drogówki, którzy szybko zorientowali się, że 28-latek 

jest pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał go w organizmie aż 1,6 promi-

la. Teraz oprócz utraty prawa jazdy grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

W samochodzie z marihuaną
 W poniedziałek po południu policjanci otrzymali informację, że w oko-

licy ulicy Grabowej może przebywać mężczyzna mający przy sobie środki 

odurzające. Gdy przybyli na miejsce zauważyli peugeota, za którego kierow-

nicą siedział znudzony 40-latek. Po sprawdzeniu okazało się, że w aucie znaj-

duje się także torebka z marihuaną. Mężczyzna odpowie za posiadanie nar-

kotyków, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 

Skonfi skowano kolejne podróbki
 Podczas kontroli przeprowadzonej w centrum handlowym w Wólce Ko-

sowskiej policjanci odkryli galanterię sportową i biżuterię, opatrzone met-

kami znanych marek. Niestety, po chwili okazało się, że sprzedawane na sto-

isku artykuły to podróbki. Zabezpieczono towar o szacunkowej wartości 21 

tys. zł. Właścicielowi fi rmy za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami to-

warowymi może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
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Od poniedzia ku 710, 724 i 742 
pojad  na Kabaty
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Nadchodzi długo zapowiadany dzień rewo-

lucji dla pasażerów dojeżdżających do stolicy liniami ZTM z Piaseczna i Góry Kalwarii 

przez Konstancin-Jeziornę. Mieszkańcy tego ostatniego miasta zyskają nową linię - 251

 O tym, że linie startujące przy 
Szkolnej w Piasecznie oraz z rynku 
w Górze Kalwarii, a przejeżdżające 
przez Konstancin-Jeziornę dotrą do 
najbliższej stacji metra, mówiło się 
już od roku. Wówczas stało się ja-
sne, że w końcu dojdzie do otwarcia 
ul. Korbońskiego (dawniej Nowo-
kabackiej) oraz Rosnowskiego, łą-
czących Wilanów z Ursynowem. W 
2017 roku Zarząd Transportu Miej-
skiego obok ursynowskiego marke-
tu przy alei Komisji Edukacji Naro-
dowej wybudował dodatkowe przy-
stanki. Jednak - jak tłumaczył ZTM 
- zmianom tras linii na przeszkodzie 
stanęło wstrzymanie przez wojewo-
dę prac na ul. Rosoła i Relaksowej 
na Ursynowie. Spór trwa do tej pory 
i nie wiadomo, kiedy przebudowa 
ulic zostanie ukończona. Teraz oka-
zało się jednak, że autobusy na Ka-
baty - jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki - spokojnie przejadą.
 
Kierunek – osiedle Kabaty

 Główne linie, które dotychczas 
od południa dojeżdżały do Metra Wi-
lanowska, teraz dotrą do najbliższej 
stacji metra – Kabaty. Linia 710 poje-
dzie z przystanku Szkolna w Piasecz-
nie następującą trasą:  Chylice – Dłu-
ga – Chylicka – Prusa – Stocer – Pił-
sudskiego – Wojska Polskiego – Mir-
kowska – Bielawska – Warszawska 
– Przyczółkowa – Przekorna – Drewny 
– Korbońskiego – Rosnowskiego – Re-
laksowa – Wąwozowa – Metro Kabaty 
– al. KEN – osiedle Kabaty. W szczy-
cie  ma kursować co 10-20 minut, poza 
szczytem co 20 min, a w weekendy co 
20-40 min. Linia 724 również pojedzie 
krótszą i zmienioną trasą: Piaseczno, 
ul. Szkolna – Wschodnia – Pułaskie-
go – Piaseczyńska – Warszawska – 
Przyczółkowa – Przekorna – Drewny 
– Korbońskiego – Rosnowskiego – Re-
laksowa – Wąwozowa – Metro Kaba-
ty – al. KEN – osiedle Kabaty. Te auto-
busy pojawią się na przystanku co go-
dzinę, a w weekendy co 2 godziny. Do 
pierwszej stacji metra od poniedział-
ku dojadą też autobusy linii 742, któ-
ra wyrusza z rynku w Górze Kalwa-
rii i docierała do tej pory na Wilanów. 
One również z ul. Drewny (czyli szo-
sy nr 724) skręcą w ul. Korbońskiego i 
dotrą do Kabat. 
 Wraz ze zmianą tras 710, 724 i 742 
wysiadający dotychczas w Wilanowie 
czy bliżej metra Wilanowska mogli-
by być niezadowoleni. Dlatego ZTM 
uruchomi w poniedziałek także nową 
linię 339 dla tych, którzy będą chcie-

li dogodnie się przesiąść. Trasa tych 
autobusów, kursujących co 40 minut 
będzie wyglądać następująco: Metro 
Wilanowska – al. Wilanowska – Przy-
czółkowa – Przekorna – Drewny – 
Korbońskiego – Rosnowskiego – Re-
laksowa – Wąwozowa – Metro Kaba-
ty – al. KEN – osiedle Kabaty. Będzie 
kursować co 40 minut, w dni robocze.

Dwie nowe linie

 ZTM wiosną zapowiadał, że li-
nia 139, którą z Metra Wilanowska 
można dojechać do Ogrodu Bota-
nicznego w Powsinie będzie po re-
wolucji raz dojeżdżać do ogrodu (z 
pętlą przy ul. Prawdziwka), a raz 
na Grapę (do ul. Wilanowskiej 1 w 
Konstancinie-Jeziornie). – Nie zgo-
dziłem się na takie rozwiązanie i 
wymusiłem utworzenie nowej linii, 

która połączy centrum Konstanci-
na z Metrem Wilanowska. A linia 
139 będzie kursowała jak dotych-
czas – mówi Kazimierz Jańczuk, 
burmistrz Konstancina-Jeziorny. 
– Zależało mi również, aby nowa li-
nia 251 połączyła największe osie-
dla w mieście – dodaje. Linia 251 
będzie startowała przy Starej Pa-
pierni (przystanek na ul. Wojska 
Polskiego) i kursowała na trasie: 
Mirków – ul. Bielawska – Jezior-
na – Klarysew – Powsin – ul. Przy-
czółkowa – Wilanów – al. Wilanow-
ska – Metro Wilanowska. Co ważne 
– wszystkie linie ZTM obsługujące 
gminę Konstancin-Jeziorna i L-ki 
spotkają się na przystanku ,,Polna” 
w Jeziornie. Tu zatem można bę-
dzie się dowolnie przesiadać.

Piotr Chmielewski 

Dla umożliwienia dogodnych przesiadek, ZTM stworzy dwie 

nowe linie – 339 i 251. Nimi dojedziemy do Metra Wilanowska 

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J E
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Piaseczno – zas ugujemy na najlepsz
o wiat

 - Oświata jest niezwykle złożonym te-
matem – mówi Klaudia Trzcińska – Szot 
z Rady Rodziców SP im. Janusza Korcza-
ka w Józefosławiu. – Reforma oświaty po-
stawiła całkiem sprawnie działające sys-
temy na głowie i trzeba budować wszyst-
ko od nowa. Przy tej okazji można jed-
nak wprowadzić wiele innowacji, które 
będą korzystne dla naszych dzieci. Chcie-
libyśmy, żeby dzieci kończące piaseczyń-
skie podstawówki wyróżniały się czymś 
na tle innych rówieśników. Naszym po-
mysłem jest wprowadzenie dla uczniów 7 
i 8 klas dodatkowych zajęć przygotowują-
cych ich do egzaminu B2 First for Scho-
ols (FCEfS). Chcielibyśmy, żeby każ-
de z dzieci kończące szkołę podstawową 
opuszczało ją z takim certyfikatem – do-
daje Trzcińska – Szot. -  Wiemy, że w tej 
chwili 50% budżetu stanowią wydatki na 
oświatę, ale można pozyskać te pieniądze 
z zewnątrz, jest mnóstwo programów po-
zwalających na pozyskanie takich dofi-
nansowań. Drugim pomysłem są zajęcia 
z podstaw programowania. W dzisiej-
szym świecie zarówno znajomość języ-
ka, jak i biegła znajomość systemów in-
formatycznych ma olbrzymie znaczenie. 
Dlatego tez chcielibyśmy wyposażyć na-
sze dzieci w konkretne narzędzia, które 
pozwolą im wyróżniać się na tle rówie-
śników i dadzą solidne podstawy do dal-
szego rozwoju. Marzeniem byłoby zlikwi-
dowanie ciężkich plecaków i zastąpienie 
książek jednym tabletem z prowadzonym 
systemem e-book. To byłaby inwestycja 
w zdrowie naszej młodzieży.

 To nie jedyne pomysły o jakich mó-
wią członkowie Stowarzyszenia Piasecz-
no – zasługujemy na więcej. Założeniem 
jest podniesienie poziomu zdawalności 
egzaminów końcowych, a tym samym 
poprawa wyników poszczególnych szkół 
w rankingach. Oczywiście nie jest to ła-
twe – Należy wprowadzić system mo-
tywacyjny w szkołach – mówi Józef Za-
lewski, kandydat na burmistrza Piasecz-
na. – Coś, co pozwoli przyciągnąć do na-
szych szkół, borykających się z problema-
mi kadrowymi, najlepszych pedagogów
z okolicy. To trudne zadanie, ale nie nie-
możliwe. Zdajemy sobie sprawę, że wie-
le obecnie istniejących problemów wyni-
ka właśnie z braków kadrowych, stąd tak 
ważne jest wyeliminowanie tego problemu. 
 Jednym z elementów oświaty podej-
mowanych przez stowarzyszenie jest na-
uka poprzez doświadczenie – Chcieliby-
śmy, żeby nasze dzieci oprócz podstawy 
programowej realizowały też zajęcia do-
datkowe przygotowujące je do dorosłego 
życia – mówi Klaudia Trzcińska – Szot. 
– We współpracy z firmami i headhunte-
rami jesteśmy w stanie zorganizować im 
zajęcia praktyczne .tj. pisanie CV, listów 
motywacyjnych, podań, rozliczania pitów 
itp.. To budowanie wiedzy na podstawie 
doświadczenia i praktyki. Dając naszym 
dzieciom wiedzę na temat realnego funk-
cjonowania rynku pracy przygotujemy ich 
do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej 
wyboru szkoły średniej, czy potem stu-
diów.  
Co należy zmienić w naszych szkołach? 

Oczywiście nadal trzeba rozwijać infra-
strukturę – wybudować planowaną już 
szkołę w Julianowie, dokończyć Centrum 
Edukacyjno – Multimedialne, czy rozbu-
dować szkołę w Gołkowie. Są to rzeczy, 
które już się dzieją i dają nadzieję na po-
prawę warunków edukacyjnych dla dzie-
ci. Trzeba się jednak poważnie zastano-
wić czy to wystarczy.  - Potężnym proble-
mem w naszych szkołach jest dwuzmia-
nowość zajęć – mówi Zalewski. – Dzieci 
w edukacji wczesnoszkolnej i 4 klasach za-
czynają zajęcia o godzinie 13, a kończą po 
17. Często pierwszą część dnia spędzają 
w świetlicach. Trudno, po 4-5 godzinach 
na świetlicy, wymagać od nich świeżego 
umysłu i chęci do nauki. Dodatkowo takie 
godziny lekcji uniemożliwiają części dzie-
ci korzystanie z zajęć dodatkowych. Cią-
gle przybywa nam mieszkańców, więc ten 
problem będzie narastał – dodaje. – Ko-
lejnym krokiem powinna być rozbudowa 
już istniejących placówek, która pozwoli-
łaby na likwidację systemu dwuzmiano-
wego. To trudne zadanie, jednak patrząc 
na obecny stan rzeczy oczywistym jest, że 
takie kroki muszą zostać podjęte. Musi-
my wspólnie z Powiatem myśleć o rozbu-
dowie naszej oświaty ponadpodstawowej. 
Za chwilę nie będziemy mieli oferty dla 
absolwentów szkół podstawowych. Nie 
możemy ich skazywać jedynie na War-
szawę. Nasza młodzież powinna zostać 
w Piasecznie, aby potem czuć się z nim lo-
kalnie związana. Ważnym aspektem jest 
też organizacja pracy świetlic – tak, aby 
dzieci, które muszą w nich zostawać mia-

ły jak najlepsze warunki. To oczywiście 
w dużej mierze zostaje po stronie dyrek-
cji szkoły, jednak gmina powinna w szero-
kim zakresie wspierać te działania. 
 Członkowie stowarzyszenia zgod-
nie podkreślają, że w tworzeniu pełnego, 
sprawnego systemu oświaty w gminie mu-
szą brać udział zarówno władze, jak i ro-
dzice. Dlatego też wśród propozycji znaj-
duje się wprowadzenie elektronicznego 
systemu oceny procesu kształcenia i funk-
cjonowania piaseczyńskich podstawó-
wek – tak, aby na podstawie ankiet moż-
na było szybko wskazać problemy wystę-
pujące w konkretnej placówce i szybko je 
eliminować. Istotne jest też wprowadze-
nie systemu, który pozwalałby na zapisy-

wanie dzieci na zajęcia pozalekcyjne pro-
wadzone w szkołach drogą elektroniczną.  
Ważnym elementem jest również wykorzy-
stywanie nowych technologii i wyposaża-
nie szkolnych pracowni w nowoczesne 
narzędzia takie jak tablice multimedial-
ne, projektory itp., a także organizowanie 
przestrzeni wspólnych – zagospodarowa-
nie szkolnych korytarzy tak, by były miej-
scem odpoczynku pomiędzy lekcjami. 
 Ze szczegółowym programem rozwo-
ju oświaty można zapoznać się na fanpa-
ge’u Stowarzyszenia Piaseczno – zasługu-
jemy na więcej. 

Materiał sfinansowany przez 

KWW Józef Zalewski

Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług oświatowych jest jednym z najważniejszych 
elementów zarządzania gminą. Niezwykle ważne jest dbanie nie tylko o infrastrukturę, 
ale też wprowadzanie świeżego spojrzenia na sprawy oświatowe i poszerzenie zakresu 
zadań gminy w tej dziedzinie.

R E K L A M A
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Ciep o pozostaje g boko w ziemi
PIASECZNO Siedem lat temu w Wólce Kozodawskiej odbyła się prezentacja projektu geotermalnego, który 

miał zapewnić Piasecznu darmową energię, a być może zapoczątkować także powstanie basenów termal-

nych. Sprawdziliśmy na jakim etapie jest dziś planowana przed laty inwestycja

 Pod koniec 2011 roku w miej-
scu planowanego odwiertu geoter-
malnego przy ul. Dworskiej w Wól-
ce Kozodawskiej spotkali się m.in. 
przedstawiciele firmy Termo-Glob, 
naukowcy, reprezentanci lokalnych 
samorządów oraz dziennikarze, za-

interesowani koncepcją nowator-
skiego projektu, mającego na celu 
pozyskanie wód termalnych do ce-
lów energetycznych. – Z tej wody bę-
dzie można odzyskiwać ciepło, ale 
także otrzymać energię elektrycz-
ną – wyjaśniał Krzysztof Karnow-
ski, prezes Termo-Glob. Zapewnia-
no, że pompowaną z wnętrza ziemi 
wodę będzie można wykorzystywać 
także w lecznictwie i rehabilitacji. 

Geotermia Warszawska 

w Piasecznie 

 Przyszłe ujęcie wody otrzyma-
ło nazwę Geotermii Warszawskiej. W 
pierwszym etapie budowy miał zostać 
wywiercony otwór geotermalny GT-1 
i tak się stało. Pod koniec listopada 
2011 roku głębokość odwiertu wyno-
siła około 400 m. Otwór powstał, a 
jego wykonanie kosztowało około 20 
mln zł. Potem miał zostać wywierco-
ny jeszcze drugi otwór chłonny GT-2, 
poprzez który schłodzona woda mia-
ła być tłoczona do macierzystej war-
stwy wodonośnej, w której nastąpiło-
by jej ponowne ogrzanie (system nosi 
nazwę dubletu geotermalnego). Jed-
nak tego otworu nigdy nie udało się 
zrealizować. Plany inwestora zakła-
dały także w ostatnim etapie budo-
wę kompleksu Termy Warszawskie, 
w którym wydobywana z wnętrza 
ziemi ciepła woda miała być wyko-
rzystywana do celów rekreacyjnych. 
Wodą, której temperatura miała wy-
nosić około 50 stopni C planowa-
no ogrzewać także pobliskie osie-
dla, ale i boiska piłkarskie, szklarnie 
czy stawy hodowli ryb. Entuzjazmu 
z projektu nie kryli ówczesny staro-
sta Jan Dąbek oraz burmistrz Pia-
seczna Zdzisław Lis, który objął go 
swoim honorowym patronatem. 

Co poszło nie tak?

 Dziś od spotkania w Wólce Ko-
zodawskiej minęło prawie siedem 
lat. Niestety, na miejscu nie ma ani 
term, ani energia z wnętrza ziemi nie 
ogrzewa mieszkańców Piaseczna i 
okolic. – Otwór termalny został wy-
wiercony z rażącym naruszeniem pra-
wa, otrzymaliśmy co innego niż za-
mawialiśmy – wyjaśnia Krzysztof 
Karnowski. – Otworu, który powstał 
nie obejmuje koncesja, a ministerstwo 
środowiska nie jest zainteresowane, 
żeby nam go zalegalizować. Oczywi-
ście możemy wywiercić obok kolejny, 
ale kto wyłoży na to 20 mln zł? – pyta 
rozgoryczony przedsiębiorca. 
 Prezes Termo-Globu twierdzi, 
że doszedł do urzędniczej ściany. 
– Może gmina byłaby zainteresowa-
na kontynuacją tego przedsięwzię-
cia, może jej byłoby łatwiej zalegalizo-
wać ten otwór? – zastanawia się prezes 
Karnowski. – Tym bardziej, że mamy 
pozwolenie na budowę basenów i cie-
płowni. To mogłaby być inwestycja, 
która pobudzi do życia całe Piaseczno.

 Burmistrz Zdzisław Lis, jako że 
od początku patronował przedsię-
wzięciu, pod koniec lipca wystoso-
wał pismo do ministra środowiska 
Henryka Kowalczyka. Napisał w 
nim, że lokalny samorząd z zainte-
resowaniem śledzi działania zmie-
rzające do eksploatacji odkrytych 
pokładów wód geotermalnych oraz 
popiera wszelkie inicjatywy związa-
ne z szeroko pojętą ekologią i odna-
wialnymi źródłami energii. 
 „Mamy nadzieję, że planowana 
przez Termo-Glob inwestycja będzie 
mogła zostać zrealizowana, co przy-
czyni się do poprawy wizerunku gmi-
ny” – czytamy w ostatnim zdaniu pi-
sma. – Chcemy wspierać tego typu 
działania, bo jesteśmy zainteresowani 
wszystkimi przedsięwzięciami zmie-
rzającymi do pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych – deklaruje wice-
burmistrz Daniel Putkiewicz. – Mamy 
zawarty z tą firmą klaster energii, dla-
tego nie wykluczamy z nią współpracy 
w przyszłości. 

Tomasz Wojciuk

Wykonanie odwiertu kosztowało około 20 mln zł. 

Niestety, w tej chwili jest on bezużyteczny

Woda pompowana 

z głębokości 1900 m ma 

temperaturę około 50 stopni C

„Liry” podróż 
sentymentalna
PIASECZNO W ubiegły weekend piaseczyński chór dał popis swoich 

możliwości wokalnych we Lwowie, dokąd pojechał na zaproszenie ks. 

Grzegorza Drausa

 – Każdy, kto jest patriotą marzy, aby choć raz w życiu  zobaczyć miasto bli-

skie sercu każdego Polaka – mówi Krystyna Otręba-Kurasiewicz, prezes chóru 

„Lira”. – Kilka dni temu spotkał nas ten zaszczyt. 

 Oprawa niedzielnej mszy św. i na koniec koncert pieśni patriotycznych 

były wielkim przeżyciem zarówno dla słuchaczy jak i wykonawców. Popłynę-

ły łzy tęsknoty i wzruszenia, a obecni na występie ludzie otrzymali od człon-

ków piaseczyńskiego chóru książki i upominki. Potem przyszła pora na zwie-

dzanie miasta i wydarzenia towarzyszące. – Byliśmy w Operze Lwowskiej na 

„Aidzie” Verdiego. Barokowy wystrój jej wnętrza nas zachwycił – opowiada 

Krystyna Otręba-Kurasiewicz. – Na cmentarzu Łyczakowskim poddaliśmy się 

zadumie, spacerując wśród romantycznych rzeźb. Lwów to miasto magiczne 

z licznymi kamienicami i pomnikami. 

 Członkowie piaseczyńskiego chóru zwiedzili również Olesko, Podhorce, 

Złoczów i Krzemieniec. Odwiedzili też prowincjonalne miasto Galicji – Żół-

kiew, z którym związana jest historia hetmana polskiego koronnego Stanisła-

wa Żółkiewskiego i króla Jana III Sobieskiego. 

TW
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LESZNOWOLA

Fajne samochody w Nowej Iwicznej
 Już dziś od godz. 18 rozpocznie się jeden z ostatnich spotów przy Ska-

teparku w Nowej Iwicznej w tym sezonie. – Podczas Spotu, czyli spotka-

nia motoryzacji klasycznej odbędzie się również wystawa sprzętu audio 

z PRL-u – zapraszają organizatorzy imprezy. 

Tyl.

Strefa zdrowia na co dzień 
 W trakcie najbliższego spotkania Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych 

(24 września, godz. 18) będzie można dowiedzieć się jak dbać o zdrowie na 

co dzień. Spotkanie przy ul. Mostowej 15 złoży się z dwóch części: wykłado-

wej oraz ćwiczeniowej - zawierającej zestaw kilkunastu prostych ćwiczeń, 

które pomogą zniwelować część dolegliwości. Spotkanie poprowadzi Paweł 

Wrona, fi zjoterapeuta z 30-letnim stażem. Potrzebne będą wygodne buty, 

ubranie oraz koc lub karimata. Wstęp wolny.

PC
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Inwalidka? Na koniec kolejki!
KONSTANCIN-JEZIORNA Poruszająca się o kulach Hanna Hlebowicz poskarżyła się naszej re-

dakcji na nieprzyjemnego sprzedawcę, który nie chciał obsłużyć jej poza kolejnością. 

– Przepraszam za pracownika – ubolewa właściciel fi rmy
 – Jeszcze w życiu nikt mnie w tak 
brzydki sposób nie potraktował. Dla-
tego uznałam, że nie mogę  tej nieprzy-
jemnej sytuacji przemilczeć – mówi 
mieszkanka Konstancina-Jeziorny, 
wdowa po pierwszym burmistrzu mia-
sta uzdrowiskowego w III RP. 
 W sobotnie południe 81-latka 
udała się do wielobranżowego skle-
pu przy ul. Warszawskiej na tzw. Że-
berku, aby kupić żarówkę i taśmę 
izolacyjną. Na miejscu zastała kolej-
kę, w której stało trzech panów. Dla-
tego poprosiła ekspedienta o sprze-
daż poza kolejnością. – „Niby dla-
czego mam panią obsłużyć bez ko-
lejki?” – zapytał, mimo że podpie-
rałam się szwedkami. Pytał krzy-
cząc, czy mam legitymację inwalidy, 
w końcu kazał mi się odsunąć i iść 
na koniec kolejki – opowiada Hanna 
Hlebowicz. – Ujął się za mną mło-
dy mężczyzna czekający na obsłuże-
nie przede mną. Powiedział pracow-
nikowi sklepu, żeby sprzedał mi to, 
o co proszę. Tym bardziej, że to były 
tylko dwie drobne rzeczy – dodaje. 
 Janusz Odoliński, właściciel 

sklepu w Jeziornie, w rozmowie z 
nami ubolewa, iż doszło do sobot-
niej sytuacji. – Niestety, czasy nie 
są łatwe i trudno jest znaleźć odpo-
wiednich ludzi do pracy, którzy nie 
tylko są fachowi, uczciwi, ale i w kul-
turalny sposób podchodzą do klien-
tów, mimo że ci bywają czasem nie-
przyjemni – tłumaczy. Właściciel fir-
my handlowej ponownie skontakto-
wał się z nami nazajutrz. – Z rozmo-
wy z pracownikiem wynika, że ta pani 
domagała się pilnego obsłużenia, kie-
dy on akurat kończył wydawać towar 
innemu klientowi. W końcu jednak, 
bez zwłoki, zostało jej sprzedane to, 
czego chciała – zapewnia.
 Obsługa inwalidów poza kolej-
nością w sklepach oraz urzędach 
od 2004 roku nie jest zapisana w 
ustawach czy rozporządzeniach. W 
większości przypadków zależy obec-
nie od kultury sprzedawców i... cier-
pliwości pozostałych kolejkowiczów. 
Często jest bowiem tak, że gdy zgła-
szają się osoby proszące o obsłuże-
nie poza kolejnością, sprzedawca lub 
urzędnik mówi, że najpierw „musi 

zgodzić się kolejka”. Ta nie zawsze 
tego chce, zwłaszcza gdy znajdzie się 
w niej ktoś, „komu spieszy się bar-
dziej”. A obecnie wszyscy gdzieś się 
spieszą. – Usuwając przepis, tak na-
prawdę przerzucono problem zwią-
zany z kolejkami na osoby niepeł-
nosprawne – narzeka Kazimierz An-
drzejczyk, rencista. – Teraz my mu-
simy użerać się z niesympatycznymi 
klientami, którzy nie chcą nas prze-
puścić albo żądają okazania doku-
mentu. Pojawiają się konflikty i kłót-
nie. Gdy istniał przepis, to takich sy-
tuacji nie było, bo wszyscy wiedzie-
li, że pierwszeństwo mają inwalidzi, 
renciści i kobiety z dziećmi. 

Piotr Chmielewski

W 2004 roku obsługa inwalidów poza kolejnością została 

wykreślona z przepisów i dziś jest kwestią grzeczności
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Specjaliści od zabytków zjechali do Góry Kalwarii
Jak wyeksponować walory małych ojczyzn? O ochronie zabytków oraz rozwoju turystyki kulturowej rozmawiali 14 i 15 września eksper-
ci z całego województwa – przedstawiciele samorządów, ludzie nauki, muzealnicy, społecznicy. W Górze Kalwarii i Warszawie miał miej-
sce Kongres Historycznych Miejscowości Mazowsza.

 Wydarzenie, które odbyło się pod 
hasłem „Przestrzeń, rewitalizacja, toż-
samość, kultura, dziedzictwo”, zorga-
nizowano po raz pierwszy. Spotkanie 
miało umożliwić znawcom tematyki 
wymianę doświadczeń, zintegrować 
ich i zainspirować do nowych działań. 
Wszystko po to, by mazowieckie miej-
scowości w jak największym stopniu 
korzystały ze swoich potencjałów.
 Pierwsza, piątkowa część Kon-
gresu miała miejsce w warszaw-
skim Państwowym Muzeum Etno-
graficznym. Wygłoszono szereg pre-
lekcji, autorem jednej z nich był wy-
bitny architekt prof. Marek Budzyń-
ski, współprojektant Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie czy gma-
chu Sądu Najwyższego.
 Sobotę uczestnicy zjazdu spędzili w 
Górze Kalwarii. Najpierw obejrzeli za-

bytki: kościół Na Górce, kaplicę św. An-
toniego, dwór cadyka i dom modlitwy, 
Wieczernik, a ponadto muzeum św. Sta-
nisława Papczyńskiego. Zwiedzili rów-
nież zamek w Czersku. Wycieczkowi-
czów oprowadzał Andrzej Skuciński, lo-
kalny przewodnik PTTK, a wspierał go 
Piotr Rytko, prezes czerskiego oddziału 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
 Następnie przyszła kolej na pre-
zentacje – o historii naszej gmi-
ny, zwłaszcza o wielokulturowości, 
opowiedział Łukasz Maurycy Sta-
naszek, wiceprezes czerskiego od-
działu TOnZ. Kongres zwieńczyła 
debata. Wziął w niej udział prof. Ja-
kub Lewicki, wojewódzki konserwa-
tor zabytków. Warto wspomnieć, że 
w czasie spotkania w Górze Kalwa-
rii podkreślano, iż odbywa się ono 
w zrewitalizowanym zabytku – bu-

dynku powojskowym, który dzięki 
Fundacji Leny Grochowskiej zamie-
nił się w Koszary Arche Hotel. – Ta-
kich miejsc jest w mieście więcej. Sa-
morząd m.in. zaadaptował Pałac Bi-
skupi na bibliotekę, Dom Żołnierza 
na ośrodek kultury, a wojskową Izbę 
Chorych na przychodnię. Kolejne za-
bytki także powinny zyskać przezna-
czenie odpowiadające potrzebom 
mieszkańców – zaznaczał burmistrz 

Góry Kalwarii Dariusz Zieliński.
 Zamykając Kongres, wyrażano na-
dzieję, że przyniesie wymierne korzy-
ści (być może powstanie Sieć Miast 
Historycznych) i że będą następne 
edycje. – Nasze spotkanie pokaza-
ło wielką wagę podjętych tematów, 
ogromny rozmiar wyzwań i taką 
samą energię osób zajmujących się 
problematyką – podsumował Grze-
gorz Kostrzewa-Zorbas, prezes sto-

warzyszenia Ład na Mazowszu. 
– Tylko działając razem, jesteśmy 
w stanie dokonać zmian na lepsze – 
dodała Beata Polaczyńska, dyrektor 
Mazowieckiego Instytutu Kultury.
 Wydarzenie zorganizowały: sto-
warzyszenie Ład na Mazowszu, 
Mazowiecki Instytut Kultury, Pań-
stwowe Muzeum Etnograficzne 
oraz gmina Góra Kalwaria.
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Jesień, czas na regenerację po lecie
 Nadeszła jesień, dla większości z nas oznacza to koniec opalania, wysokich temperatur i 
kontaktu z morską wodą. Jednak nasza skóra jeszcze nie zregenerowała się po lecie, a te-
raz będzie narażona na uciążliwe warunki  takie jak działanie niskich temperatur i suche-
go powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

 Jeśli jesienią w porę nie pomyśli-
my o swojej skórze, wkrótce  zauwa-
żamy, że  straci ona swój blask, stanie 
się szorstka i matowa. A należy po-
wiedzieć, że jesień jest idealnym cza-
sem, aby zregenerować skórę po lecie 
i przygotować ją do nadejścia zimy.
 Jesienią doskonałe będą zabie-
gi mające na celu głębokie złuszcze-
nie naskórka, nawilżenie, regenera-
cję, odżywienie, wygładzenie  oraz 
rozjaśnienie przebarwień. Na tę 
porę roku można polecić złuszcza-
nie kwasami.
 Peeling kwasowy to zabieg, pod-
czas którego na skórę aplikujemy 
odpowiednio dobrany kwas lub mie-
szankę kwasów. Po krótkiej chwili 
przerywamy proces zmywając kwa-
sy neutralizatorem. 
 Na rynku dostępnych jest wie-
le kwasów, które mają wielorakie 
działanie: oczyszczenia skóry, na-
wilżanie, redukowanie przebarwie-
nia, działanie przeciwtrądzikowo, 
czy odmładzająco. O doborze kwa-
su powinna decydować doświadczo-
na kosmetyczka, wyjaśniając cze-
go możemy spodziewać się po za-
biegu. Skóra około 3 dni po zabie-
gu może się mocno złuszczać, ale 

takiego efektu oczekujemy. Pozby-
wamy się „starej skóry”, aby piękniej 
wyglądać. Zwykle zabiegi robi się w 
seriach, podczas kuracji stosujemy 
krem w wysokim filtrem.
 
Przykłady kwasów i ich działanie: 

Kwas azelainowy – hamuje działanie 
tyrozynazy przez co zapobiega nad-
miernej melanogenezie będącej przy-
czyną powstawania przebarwień.

Kwas kojowy – rozjaśnia przebar-
wienia i zapobiega powstawaniu no-
wych, hamuje powstawanie zmarsz-
czek oraz wykazuje działanie anty-
oksydacyjne chroniąc przed fotosta-
rzeniem skóry.  
Kwas migdałowy – delikatnie złusz-
cza naskórek oraz stymuluje procesy 
jego regeneracji, syntezę kolagenu i 
kwasu hialuronowego.
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 Obchody zapoczątkowała msza 
św. w kościele Matki Bożej Różań-
cowej przy ul. Słowiczej. Następnie 
uroczystość przeniosła się na ul. 
Dworcową,  gdzie po wciągnięciu 
flagi państwowej na maszt zebra-
nych powitał druh Wojciech Mia-
zga, prezes piaseczyńskiej OSP. 
– Dzięki gminie Piaseczno może-
my dziś gościć państwa w nowej 
strażnicy, która jest naszą siedzi-
bą od września 2015 roku – przy-
pomniał. Po chwili dwaj druhowie z 
młodzieżowej drużyny pożarniczej 

przybliżyli zebranym historię OSP 
Piaseczno. Wszystko zaczęło się 
od piaseczyńskiego Towarzystwa 
Ochotniczej Straży Ogniowej, któ-

re zostało założone na początku XX 
wieku. 8 czerwca 1903 roku oficjal-

nie utworzono piaseczyńską straż, 
odbyła się parada i poświęcenie 
sprzętu. W ciągu ponad wieku dzia-
łalności piaseczyńscy strażacy bra-
li udział w wielu historycznych wy-
darzeniach: w listopadzie 1918 roku 
rozbrajali stacjonujący na terenie 
miasta niemiecki garnizon, w 1944 
roku uczestniczyli w opanowaniu po-
żarów wznieconych podczas Powsta-
nia Warszawskiego, gasili też pożar po 
katastrofie samolotu pasażerskiego IŁ
-62M w maju 1987 roku w Lesie Ka-
backim i byli na miejscu wypadku rzą-
dowego śmigłowca z Leszkiem Mille-
rem na pokładzie, który spadł w grud-
niu 2003 roku w Pilawie.

Wspominali dawne czasy

 Jubileusz piaseczyńskiej jed-
nostki był idealnym momentem do 
nadania strażakom medali za wy-
sługę lat. Jednym z uhonorowa-
nych był 62-letni Marek Kilian, 
który służy w OSP Piaseczno od 
51 lat. – Byłem w Lesie Kabackim, 
gdy spadł samolot, na drzewach wi-
działem strzępki zwłok, to było coś 
przerażającego – wspomina do tej 
pory. – Gasiłem też stajnię koni na 
Służewcu. Akcji, o których mógł-
bym opowiadać, było mnóstwo. Te-
raz ze względu na zdrowie nie jeż-
dżę już do pożarów. Jednak każde-
go dnia obserwuję zmiany na lep-
sze. My gnieździliśmy się w starej 
remizie, tu przy Dworcowej jest o 
wiele ładniej i wygodniej.

 W uroczystości uczestniczył też 
piaseczyński kronikarz i społecznik, 
Jerzy Dusza. – Jestem najstarszym 
żyjącym członkiem OSP, bo wstąpi-
łem do jednostki w 1945 roku – mó-
wił. Jednak piaseczyńska jednostka 
to nie tylko doświadczeni strażacy, 
których jest około 40, ale także pręż-
nie działająca drużyna młodzieżowa. 
W sobotę najpierw złożyli oni uro-
czyste ślubowanie, a potem odebra-
li odznaczenia. Wyróżnienie otrzy-
mał także Mikołaj Hodyra, który od 
lat zajmuje czołowe miejsca w turnie-
jach pożarniczych. Nagrodę przeka-
zał mu burmistrz Zdzisław Lis.

Medal od marszałka

 List od marszałka województwa 
mazowieckiego Jana Struzika, który 
nadał strażakom ochotnikom medal 
honorowy „Pro Masovia”, odczytał 
natomiast Józef Zalewski, prezes za-
rządu oddziału gminnego OSP. Były 
też honorowe dyplomy oraz prezent 
w postaci nowej motopompy. – Jeste-

ście patriotami, bo zawsze poświęca-
liście się dla ojczyzny biorąc udział w 
akcjach, a potem aktywnie uczestni-
cząc w życiu społecznym – zauwa-
żył marszałek. Życzenia i gratula-
cje przekazał strażakom także staro-
sta piaseczyński, Wojciech Ołdakow-
ski. – Wasza formacja ma już 115 lat i 
cały czas działa – chwalił. – To waż-
ne, żeby zachować ciągłość tej pięk-
nej historii, aby mieszkańcy Piasecz-
na nadal mogli na was liczyć. 
 Wyrazy szacunku oraz podzię-
kowania za ciężką i ofiarną pracę na 
ręce prezesa OSP Piaseczno złożyli 
również Zdzisław Lis oraz jego za-
stępcy - Daniel Putkiewicz i Hanna 
Kułakowska-Michalak, a ciepłych 
słów w imieniu strażaków zawodo-
wych nie szczędził st. bryg. Leszek 
Szcześniak, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Pia-
secznie. Po części oficjalnej strażacy 
zaprosili gości na poczęstunek. 

Tomasz Wojciuk
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Gmina zamyka drzwi deweloperom
PIASECZNO Kilka tygodni temu weszła w życie ustawa ułatwiająca deweloperom realizowanie inwestycji 

mieszkaniowych. Umożliwia ona zabudowę wielorodzinną bez uwzględniania niektórych postanowień 

planów miejscowych. – Nie chcemy na terenie gminy dzikiej deweloperki, dlatego postanowiliśmy podjąć 

kroki, aby jej przeciwdziałać – mówi wiceburmistrz Daniel Putkiewicz

 W ciągu ostatnich kilkunastu 
lat gmina mozolnie zmieniała plany 
miejscowe, starając się uporządko-
wać zabudowę wielorodzinną, któ-
ra w niekontrolowany sposób roz-
przestrzeniła się na terenie Piasecz-
na i okolic w latach 90. – Był to długi 
i skomplikowany proces, który czę-
sto narażał gminę na odszkodowa-
nia – mówi wiceburmistrz Putkie-
wicz. – Niemniej jednak udało nam 
się ograniczyć budowę bloków na 
terenie miasta i sąsiadujących z nim 
miejscowości. 

Bicz na deweloperów

 Rząd chce, aby deweloperzy bu-
dowali więcej mieszkań. Dlatego zli-
beralizował prawo, które ma sprzy-
jać firmom przygotowującym duże 
inwestycje. – Niestety, nowa ustawa 
umożliwia zabudowę wielorodzinną 
bez uwzględniania prawa miejsco-
wego. Inwestycja musi być wpraw-
dzie zgodna ze studium, ale warunek 
ten nie dotyczy terenów wykorzysty-
wanych w przeszłości jako kolejowe, 
wojskowe, produkcyjne lub na usłu-
gi pocztowe – mówi Daniel Putkie-
wicz. – Deweloperzy będą mogli te-
raz budować bloki tam, gdzie jest 
zabudowa jednorodzinna. Oczywi-
ście są na terenie kraju miejsca po-
trzebujące impulsu urbanistyczne-
go, ale Piaseczno do nich nie nale-
ży. Musimy najpierw zatroszczyć się 
o infrastrukturę dla naszych miesz-
kańców, a dopiero potem zapraszać 
na teren gminy kolejne tysiące ludzi.
 Jednak studium, jak się okazu-

je, to nie jedyne ograniczenie dla 
inwestorów planujących zabudowę 
wielomieszkaniową. W środę rada 
miejska podjęła uchwałę ustalającą 
nowe standardy urbanistyczne czy-
li warunki, pod jakimi można budo-
wać kolejne bloki. Jest to zaostrze-
nie wymagań dla deweloperów, któ-
re ma ich zniechęcić do omijania 
prawa miejscowego. 

Dwa miejsca parkingowe na lokal 

 Przyjęta przez sejm ustawa nie 
określa liczby miejsc parkingowych 
przyporządkowanych jednemu lo-
kalowi w budownictwie wieloro-
dzinnym. Piaseczyńscy radni zde-
cydowali, że każdy nowy lokal musi 
mieć dwa miejsca parkingowe, a do 
tego dodatkowo 1,5 miejsca dla ro-

werów. Ponadto deweloper musi za-
pewnić o 30 proc. miejsc parkingo-
wych więcej niż przypisane do lo-
kali na parkowanie ogólnodostęp-
ne. Oczywiście wszystkie te miejsca 
muszą znajdować się na terenie nie-
ruchomości, na której powstanie in-
westycja. Bloki mają być budowane 
w odległości nie większej niż 500 m 
od przystanku autobusowego i nie 
większej niż 1500 m od szkoły pod-
stawowej, co również jest zaostrze-
niem zaproponowanych w usta-
wie standardów. – Wierzymy, że za-
ostrzając te wskaźniki wymusimy na 
deweloperach, aby stosowali się jed-
nak do planów miejscowych, które 
są mniej rygorystyczne – wyjaśnia 
Daniel Putkiewicz.

Tomasz Wojciuk

Radni nie chcą, aby w mieście powstało kolejne osiedle 

Słowicza – przykład agresywnej zabudowy z lat 90.

Gasz  po ary ju  od 115 lat
PIASECZNO W sobotę odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Piasecznie. Było odświętnie, patriotycznie i podniośle

Jednym z punktów obchodów był uroczysty przemarsz 

ubranych na galowo strażaków ulicą Dworcową

W najbliższą sobotę 22 wrze-

śnia OSP Piaseczno planuje 

dzień otwarty dla mieszkań-

ców. Strażaków będzie moż-

na odwiedzać w godz. 12-16

Marek Kilian odbiera medal za wysługę lat od 

Józefa Zalewskiego, prezesa zarządu oddziału gminnego OSP

Gmina dokapitalizowa a PUK. 
Spó ka otrzyma a 1,5 mln z
PIASECZNO Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas ostatniej 

sesji rady miejskiej i towarzyszyła jej gorąca dyskusja. - Dwa lata temu 

odkupiliśmy za 2,6 mln zł udziały w spółce od Sity. Teraz znów mamy 

pompować w nią pieniądze? Taką decyzję powinna podjąć nowa rada 

miejska – przekonywał kolegów z rady Zbigniew Mucha

 - Warto odpowiedzieć sobie na pytanie jaka jest dziś rola Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych. Wydaje mi się, że teraz jest ono dla gminy problemem, a nie 

korzyścią – dzielił się swoimi przemyśleniami radny Mucha. - Rozumiem, że bur-

mistrz chce zadbać o gminną spółkę. Ale PUK ciągle czegoś będzie od nas chciał. 

Następna rada miejska musi zdecydować, czy nadal chce tą spółkę utrzymywać. 

 Zbigniew Mucha powołał się na przykład sąsiedniej gminy Lesznowola, która 

jest obsługiwana przez piaseczyński PUK. - Oni nie mają takiej spółki, tylko korzy-

stają z naszej, którą my musimy dofi nansowywać – grzmiał radny. - I teraz proszę 

powiedzieć, kto jest w lepszej sytuacji: Lesznowola, która ma realizowaną usługę 

odbioru odpadów i o nic nie musi się martwić, czy my, dofi nansowujący tak na-

prawdę odbiór śmieci nie tylko na terenie Piaseczna, ale i Lesznowoli? Niestety, 

ale najlepszym rozwiązaniem dla PUK-u jest... jego rozwiązanie.

 Obawy części radnych wzbudziła także proponowana forma przekazania 

spółce pieniędzy. Gmina ma wnieść do niej 1500 udziałów o wartości 1000 zł każ-

dy. Teoretycznie spółka będzie mogła później zwrócić gminie tę kwotę poprzez 

zmniejszenie jej udziałów, ale w praktyce taka operacja może być trudna do prze-

prowadzenia. - Niestety, w przypadku gminy, tradycyjna pożyczka nie wchodzi w 

grę – zaznaczyła gminna skarbnik, Agnieszka Kowalska. Do dofi nansowania spół-

ki radnych namawiał burmistrz Zdzisław Lis. - PUK ciągle staje do przetargów i 

żeby być konkurencyjny, musi ograniczać do minimum swój dochód – mówił. - 

Dzięki kontraktowi z Lesznowolą, który jest korzystny, spółka jest w stanie gene-

rować zysk i wiązać koniec z końcem. Czekają ją jednak kolejne przetargi. A dys-

ponując tym sprzętem, który ma, nie będzie w stanie ich wygrać. Chcemy ją do-

fi nansować, aby mogła kupić nowy sprzęt. Większość radnych uległo tej argu-

mentacji i zagłosowało za dofi nansowaniem gminnej spółki. Czy po wybo-

rach PUK będzie działał na takich samych zasadach jak dotychczas? O tym 

zdecyduje już wyłoniona za kilka tygodni nowa rada miejska.

TW

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych potrzebowało 

od gminy pieniędzy na zakup nowego sprzętu
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Nowa siedziba Poradni
 Od września Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna w Piasecznie 
ma nowy adres: ul. Wojska Polskie-
go 30.  Do tej pory placówka mieści-
ła się w budynku internatu Zespołu 
Szkół RCKU przy ul. Chyliczkow-
skiej. W nowej siedzibie jest prze-
stronnie, kolorowo i nowocześnie.  
- I w końcu mamy windę – cieszy 
się Bożena Małkowska-Baranowska 
– dyrektorka Poradni, tłumacząc, 
że to ważne ponieważ część pacjen-
tów przyjeżdża na wózkach. Dumą 
Poradni jest specjalistyczny gabinet 
z lustrem weneckim, umożliwiają-
cym obserwację procesu diagno-
stycznego lub terapeutycznego. Pla-
cówka ma też własną salę konferen-
cyjną - miejsce gdzie wszyscy pra-
cownicy mogą się spotkać, na przy-
kład na radę pedagogiczną. 

 Poradnia działa od 1966 roku 
i obejmuje swoją pomocą  mieszkań-
ców sześciu gmin powiatu piaseczyń-
skiego. Organem prowadzącym jest 
Powiat Piaseczyński, a sprawującym 

nadzór pedagogiczny Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty. W 2013 r. zo-
stała wskazana przez Mazowieckie-
go Kuratora Oświaty jako placówka, 
w której działają zespoły orzekające 
w sprawie autyzmu, a także dzieci nie-
widzących i słabo widzących oraz dzie-
ci  niesłyszących i słabo słyszących. 
Służy też bezpłatną pomocą psycho-
logiczno-pedagogiczno-logopedyczną 
dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, 
nauczycielom przedszkoli, szkół i pla-
cówek wychowawczych (publicznych 
i niepublicznych) mających siedzibę na 
terenie powiatu piaseczyńskiego. Po-
radnia realizuje swoją misję poprzez 
diagnozę, konsultacje, terapię, psycho-
edukację, doradztwo, mediacje, inter-
wencje w środowisku ucznia, działal-
ność profilaktyczną i informacyjną, 
wydawanie orzeczeń i opinii, oraz 
wspomaganie pracy szkół.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 19.00. 
Telefon/ Faks:  22 756 44 55, 516 266 753
e-mail: poczta@poradnia.piaseczno.pl

Jeden z gabinetów terapeutyczno-diagnostycznych

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 30, w którym mieści się nowa siedziba Poradni

Czarnów: jubileusz godny zabawy
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę podkonstancińskie sołectwo będzie świętowało 160-letnie urodziny. 

Takiej, pełnej atrakcji imprezy, nie powstydziłoby się niejedno miasto. Wstęp wolny

 Wydarzenie na boisku w Czar-
nowie rozpocznie się o godz. 12 od 
polowej mszy św. A po wspólnej mo-
dlitwie nastąpi część oficjalna, ale 
nie pozbawiona humoru. Małgorza-
ta Wojakowska – Żeglińska – sołtys 
wsi i rada sołecka wręczą m.in. sta-

tuetki Szycha Roku 2018 (w kształ-
cie wielkiej szyszki) dla rodzin i osób 
pracujących przez lata na rzecz Czar-
nowa, a także medale z okazji 160-le-
cia Czarnowa. Później – aż do wie-
czora (kiedy to o godz. 19 wystąpi 
zespół Future Folk grający elektro-
niczną muzykę taneczną z elemen-
tami góralskimi) przyjdzie czas na 
świetną zabawę. W programie od 
godz. 14: występ wraz z warsztatami 
mistrza Polski w beatboksie Piotra 
„Bobby” Jarosza, pokaz tańca i jego 

nauka wraz z Egurrola Dance Stu-
dio, koncert Kariny Mrówki, a na-
stępnie Wojciecha Ezzata – finalisty 
programu X-factor, występ formacji 
tanecznej Grawitacja, Muzeum Ba-
jek, Baśni i Opowieści MuBaBaO, 
Karate Combat, występy cyrkowe ze-
społu Klaunik, konkursy, dmuchane 
zamki i zjeżdżalnie dla dzieci. 
 Z okazji jubileuszu mieszkańcy (i 
nie tylko) otrzymają bezpłatną, spe-
cjalnie przygotowaną na tę okazję 
przez panią sołtys oraz jej męża Ce-
zarego Żeglińskiego (radnego gminy) 
książkę o historii Czarnowa ubarwio-
ną licznymi zdjęciami i ilustracjami. 
 Publikacja „Czarnów. Zapiski 
spod strzechy” wspomina dobro-

dziejów wsi, a także rody, które osia-
dły w miejscowości. W 1856 r. grun-
ty obecnej wsi wchodzące wówczas 
w skład majątku Chylice od hrabie-
go Fryderyka Skarbka nabył Julian 
Czarnowski herbu grabie. I to on po-
śród lasów dwa lata później dał po-
czątek wsi Czarnów zawierając kon-
trakt dzierżawy z 13 polskimi kolo-
nistami. Dziedzic zobowiązał się do 
zapewnienia im drewna na budowę 

domów oraz udzielenia pomocy w 
karczowaniu lasu. Po upływie 3 lat, 
prócz wnoszenia czynszu, koloniści 
dodatkowo przez trzy dni mieli od-
rabiać żniwa dla dworu w Chylicach. 
Właściciel włości zakazał przy tym 
polowań na tych gruntach. 
 Ziemia w Czarnowie była bar-
dzo słabej jakości, mimo to aż do 
końca lat 80. minionego wieku rol-
nictwo stanowiło podstawę utrzy-
mania większości mieszkańców wsi. 
Część z nich pracowało też w pobli-
skich cegielniach. W trakcie II wojny 
światowej w otoczonej lasami miej-
scowości ukrywani byli Żydzi oraz 
powstańcy warszawscy. Po okupa-

cji w Czarnowie zaczęli osiedlać się 
nowi mieszkańcy, w tym pracownicy 
fabryki w Jeziornie. Jednak jego elek-
tryfikacja nastąpiła dopiero w 1967 
roku, a pierwszy telefon zaczął dzia-
łać we wsi w 1973 roku! Szybszy roz-
wój Czarnowa rozpoczął się w latach 
80. i 90. wraz z napływem letników 
oraz coraz większej liczby osób spro-
wadzających się przede wszystkim z 
Warszawy. Sprzyjały temu relatyw-
nie niskie ceny gruntów i niezaprze-
czalny sielski urok miejscowości po-
łożonej wśród lasów. Obecnie sołec-
two zamieszkuje około 1000 osób.  
Obchodom 160-lecia patronują Ku-
rier Południowy i Piasecznonews.pl

Piotr Chmielewski

Od dziesiątek lat do Czarnowa zjeżdżali letnicy. Na zdjęciu urlo-

powicze, którzy przybyli do wsi w roku 1918 (fot. archiwum rodzinne pp. Biczyków)

W czasie imprezy da popis 

Piotr „Bobby” Jarosz, mistrz 

Polski w beatboksie, zaśpie-

wa Wojciech Ezzat – finalista 

programu X-factor, a o godz. 

19 wystąpi gwiazda – zespół 

Future Folk z liderem 

Stanisławem Karpiel-Bułecką

Sto drzewek na stulecie
niepodległości
GÓRA KALWARIA Podczas gminnego święta plonów odbył się fi nał ak-

cji „Drzewko za makulaturę”, zorganizowanego przez kalwaryjski ma-

gistrat i gminną bibliotekę
 Przez całe wakacje Gmin-

na Biblioteka Publiczna (GBP) w 

Górze Kalwarii przyjmowała od 

mieszkańców makulaturę. Za 

paczkę o wadze 10 kg wydawano 

talon na sadzonkę. Wymiana ta-

lonów na rośliny miała miejsce w 

poprzednią niedzielę w Cendrowi-

cach. – Do wyboru były berberysy, 

tawułki, trawy ozdobne oraz iglaki 

– mówi Katarzyna Sioćko z GBP. – 

Akcja cieszyła się dużym powodze-

niem, bo jeszcze przed końcem wa-

kacji wyczerpaliśmy pulę vouche-

rów. Podczas dożynek nasze stoisko 

wzbudzało duże zainteresowanie 

również tych mieszkańców, którzy 

nie wzięli udziału w akcji. 

 Uczestnikom bardzo podo-

bały się sadzonki, które otrzyma-

li i zachęcali oni organizatorów 

do kontynuowania tej inicjaty-

wy w przyszłości. – Akcję zorga-

nizowaliśmy wspólnie z Refera-

tem Rolnictwa i Ochrony Środo-

wiska z Urzędu Gminy, aby zwró-

cić uwagę na większy odzysk pa-

pieru – zaznacza Katarzyna Sioć-

ko. – Z papieru korzystamy sto-

sunkowo krótko: zapiszemy zeszyt czy notatnik, przeczytamy książkę lub ga-

zetę, często otrzymujemy katalogi i broszury. Warto dać im więc drugie życie, 

a wolną przestrzeń przeznaczyć na zieleń. Wymiana papieru na roślinkę jest 

symbolicznym odwróceniem procesu pozyskiwania nowego papieru.

Grzegorz Tylec

Gwiazdą imprezy będzie Future Folk

PIASECZNO

Turniej piłki ręcznej
 W dniach od 21 do 23 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie 

odbędzie się III Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej „Mali Szczypiorniści”. Uro-

czyste rozpoczęcie turnieju już dziś o godz. 18.

TW

Rusza Festiwal Musica Classica
 W niedzielę 29 września w kościele pw. Józefa Opiekuna Pracy w Józefo-

sławiu odbędzie się koncert inaugurujący X Międzynarodowy Festiwal Mu-

sica Classica. Wystąpi Archikatedralny Chór Męski „Cantores Minores” pod 

batutą Franciszka Kubickiego. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.
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Tysi ce zawodników przyjedzie do Mysiad a
LESZNOWOLA Tak dużej imprezy jeszcze w powiecie piaseczyńskim nie było. Już ponad 8 

tysięcy zawodników zapisało się na ekstremalny bieg z przeszkodami, który odbędzie 

się 22 i 23 września w Mysiadle

 Zmagania Runmageddonu będą 
toczyć się na torze motocrossowym, 
zlokalizowanym na terenie dawne-
go KPGO Mysiadło. Dorośli będą 
rywalizować na trzykilometrowym 
odcinku z 15 przeszkodami, sześcio-

kilometrowym z 30 przeszkodami 
lub dwunastokilometrowym z po-
nad 50 przeszkodami. Przewidziano 
też biegi dla najmłodszych. Dzieci w 
wieku 4-11 lat pokonają kilometro-
wą trasę z 10 przeszkodami, a 12- i 

15-latkowie zmierzą się na dystan-
sie dwóch kilometrów z 15 przeszko-
dami. Młodzież w wieku 16-17 lat za 
zgodą rodziców będzie mogła wziąć 
udział w najkrótszej z tras przygoto-
wanych dla dorosłych.

 

O to by Runmageddon mógł odbyć się w 
Mysiadle od roku zabiegał radny gminy 
Lesznowola Michał Otręba.
 – Z podobną imprezą zetknąłem 
się w Sopocie – mówi radny Otręba. 
– Pomyślałem sobie, że nasza gmina 
dysponuje idealnym terenem i można 
by zaprosić organizatorów do nas. Te-
matem zainteresowała się rada gminy 
i przekonaliśmy do pomysłu wójt Ma-
rię Jolantę Batycką-Wąsik. Zrobimy 
wszystko by ta edycja Runmageddo-
nu pozytywnie zapisała się zarówno w 
pamięci zawodników, jak i mieszkań-
ców naszej gminy.
 W niedzielę zawodnicy na swojej 
trasie będą pokonywali także wia-
dukt nad ul. Puławską na co dzień 
służący jako wjazd na teren hiper-
marketu Auchan. – Bardzo dzię-
kujemy firmie Auchan za bezpłat-
ne udostępnienie wiaduktu – doda-
je Michał Otręba. 

AB

Rodzinne warsztaty
 W najbliższą sobotę 22 września o 

godz. 15 w Hugonówce przy ul. Mo-

stowej 15 odbędą się rodzinne warsz-

taty. Pod okiem pomysłowego in-

struktora będzie można samodzielnie 

wykonać szkolne przyborniki na biur-

ko. Nie uwierzycie ile wspaniałych 

rzeczy da się „wyczarować” z niepo-

trzebnych puszek, doniczek, słoików, 

pudełek i bibelotów. Udział 5 zł/os.

PC

KONSTANCIN-JEZIORNA

GÓRA KALWARIA

Gmina pod 

opieką świętego
 W najbliższą sobotę i niedzielę 

odbędą się uroczystości związane 

z ustanowieniem patrona miasta 

i gminy Góra Kalwaria, którym zo-

stanie święty o. Stanisław Papczyń-

ski. Na pierwszy dzień (22 września, 

godz. 16) zwołana została uroczy-

sta sesja rady miejskiej, w trakcie  

której radni podejmą uchwałę o 

wyborze patrona. Posiedzenie bę-

dzie mieć miejsce w Ośrodku Kul-

tury (ul. por. Białka 9). W programie 

znalazł się również wykład i koncert. 

W niedzielę natomiast podczas mszy 

św. w kalwarysjkim Sanktuarium Sta-

nisława Papczyńskiego (ul. o. Pap-

czyńskiego 6) o godz. 12 zostanie 

uroczyście ogłoszone, iż święty stał 

się patronem miasta i gminy. Góra 

Kalwaria będzie miała patrona zgod-

nie z wolą samorządu i za zgodą Sto-

licy Apostolskiej. 

PC
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Dzień Sportu z Michałkiem
LESZNOWOLA W poprzedni weekend bawiono się wspólnie nad stawem w Mysiadle w obec-

ności lokalnych klubów sportowych. Na miejscu można było również wspomóc leczenie 

czteroletniego Michała Dziedzica, który od urodzenia cierpi na zespół wad wrodzonych

 Na pikniku nie zabrakło Michał-
ka z rodziną, który wciąż docho-
dzi do siebie po niedawnej operacji 
nóżek. Mimo bólu, chłopiec uśmie-
chał się do pozdrawiających go lu-
dzi. Podczas imprezy nadal moż-
na było wspomóc jego leczenie. 
Mama chłopca opowiedziała rów-
nież o przebiegu operacji. Szansa 
na jej przeprowadzenie pojawiła się 
w związku z obecnością amerykań-
skich lekarzy z Florydy w USA w Pol-
sce, bo w naszym kraju rodzicom ofe-
rowano jedynie rehabilitację. Dzięki 
ich przyjazdowi koszty były też około 
40-krotnie mniejsze, niż gdyby Mi-
chałek miał lecieć do Stanów Zjed-
noczonych. – Operacja, która mia-
ła trwać cztery godziny, trwała osta-
tecznie siedem. Walczymy, żeby Mi-
chałek był w pełni sprawny – mówi 
Edyta Dziedzic. Sam chłopiec, mimo 
że w tak młodym wieku doświadczył 
już tak wiele cierpienia, ma bardzo 
pozytywne nastawienie do leczenia 
i jest – jak na swój wiek – niezwykle 
dojrzały. Jego mama podkreśla, że 
koncentruje się na tym co będzie w 
przyszłości. – Jeszcze będę was ga-
niał! – zapowiada chłopiec.
 Inicjator imprezy - Łukasz No-
wakowski, mieszkaniec Mysiadła - 
po raz kolejny postanowił wyciągnąć 
rodziny z domów. – Chodzi o to, 
żeby dzieci przy ładnej, wrześniowej 
pogodzie nie siedziały przed kompu-
terami – mówi Łukasz Nowakowski. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z fre-
kwencji. Myślę, że przewinęło się tu-
taj spokojnie ponad 900 osób.
 W organizacji wydarzenia po-
mogli również rada sołecka, okolicz-
ni radni i gminne Centrum Sportu i 
Edukacji, a patronat medialny spra-
wował Kurier Południowy. O efektyw-
ne zagospodarowanie wolnego cza-
su zadbało kilka klubów sportowych: 
TC Poland (tenis), MUKS Krótka 
Mysiadło (siatkówka i korfball), So-
catots (szkółka piłkarska), UKJ Iwicz-
na (judo), Bąkowski Fight Club (kick-
boxing i ich przyjaciele od capoeiry) 
oraz ludzi związanych z imprezą bie-
gową Runmageddon, którzy poprowa-
dzili dla dzieci trening ogólnorozwojo-

wy i zaprosili do zmierzenia się z min 
torem przeszkód. Można było również 
spróbować swoich sił w rzucie piłką le-
karską i w pchnięciu kulą, a najmłod-
si bawili się na, nieodmiennie cieszą-
cych się dużym powodzeniem, dmu-
chańcach. – Planujemy już kolejne edy-
cje imprezy – zapewnia Łukasz Nowa-
kowski. – Trwają wstępne rozmowy z 
różnymi instytucjami. Za rok do Dnia 
Sportu ma się przyłączyć akcja „Łączy 
nas sport, nie narkotyki”, której jednym 
z ambasadorów jest Piotr Bąkowski.
 Wspomóc leczenie Michałka będzie 
można też w trakcie Runmageddonu, 
który odbędzie się za tydzień w Mysiadle.

Grzegorz Tylec

W trakcie Dnia Sportu zebrano ponad 3 tys. zł 

na leczenie Michałka

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

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

R E K L A M A

Po egnanie  lata, podzi kowania dla rolników
PRAŻMÓW W ostatnią niedzielę w Prażmowie odbyło się pożegnanie lata połączone z uroczystościami do-

żynkowymi. Imprezę zwieńczył koncert zespołu Cliver oraz dyskoteka pod chmurką

 Tegoroczne pożegnanie lata trady-
cyjnie rozpoczęto mszą świętą, po któ-
rej barwny korowód dożynkowy, pod 
przewodnictwem Prażmowskiej Or-
kiestry Dętej przemaszerował na plac 
przed urzędem gminy. Zebranych po-
witał wójt Sylwester Puchła, który tak-
że przekazał podziękowania i życze-
nia lokalnych rolnikom. Wraz ze sta-
rostami tegorocznych dożynek Tere-
są i Wiesławem Gielecińskimi podzie-
lił chleb, którym zostali poczęstowani 
mieszkańcy i zaproszeni goście. 
 W tym roku tradycyjnie już przygo-
towano bogaty program, tak by  każdy 
znalazł w nim coś dla siebie.  
Piotr Bielak uczestnik programu 
„Mam talent” zachwycił publiczność 
popisami na rowerze. Skakał, jeździć 
na jednym kole, wykonywał powietrz-
ne akrobacje wywołujące podziw i... 
trwogę. W punkcie kulminacyjnym 
zeskoczył rowerem z kilkumetrowego 
podestu rozgniatając balonik, umiesz-

czony między nogami leżącego na zie-
mi, przypadkowego mężczyzny wyło-
nionego z publiczności.  
 Emilia Zielińska i Mariusz Adam 
Ruta przypomnieli najpiękniejsze i 
najbardziej romantyczne dzieła mu-
zyki wokalnej. Po nich publiczność 
zabawił Kabaret z Konopi a następ-

nie iluzjonista Tomasz Kabis (finali-
sta „Mam talent”).  Wieczór został 
zarezerwowany dla tych, którzy lu-
bią tańczyć. Na początek sceną za-
władnęło discopolowe męskie trio – 
Cliver, a później odbyła się dyskote-
ka pod chmurką z zespołem D.M.D. 

AB
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Policjant z Piaseczna odpowie 
za przyjęcie łapówki
PIASECZNO W 2013 roku w Obrębie doszło do wypadku drogowego, w którym ciężko ranna 

została kobieta podróżująca seatem. Sprawca zdarzenia wręczył obecnemu na miejscu po-

licjantowi, Pawłowi Z., 1000 zł łapówki. W zamian uniknął utraty prawa jazdy, a całe zdarze-

nie zostało sklasyfi kowane jako kolizja. Przestępstwo wydało się dopiero po 3 latach...

 Do wypadku doszło 7 listopada 
2013 roku późnym wieczorem na ul. 
Dębowej. Brało w nim udział tylko 
jedno auto – seat ibiza. Siedzący za 
kierownicą samochodu Wojciech P. 
podróżował z pasażerką – Agniesz-
ką C. Jak ustalili potem biegli, seat 
jechał z prędkością około 140 km/h. 
Nagle kierujący stracił panowanie 
nad pojazdem, seat zjechał z dro-
gi i dachował. Agnieszka C. trafiła 
pod auto i doznała ciężkich obrażeń, 
Wojciech P. został lekko ranny. Jedną 
z osób obecnych wówczas na miej-
scu zdarzenia był Paweł Z., funkcjo-
nariusz Komendy Powiatowej Poli-
cji w Piasecznie. Jak podaje prokura-
tura, sprawca wypadku chcąc unik-
nąć utraty prawa jazdy, zapropono-
wał mu „dogadanie się”, na co mun-
durowy przystał. Wkrótce potem, po 
opuszczeniu szpitala, Wojciech P. ra-
zem ze swoim znajomym Piotrem R. 
udał się do jednostki i wręczył poli-
cjantowi 1000 zł (w tym 500 zł poży-
czone od Piotra R.). Sprawa – zgod-
nie z wcześniejszą umową – zakoń-
czyła się dla sprawcy mandatem.

Agnieszka C. idzie do prokuratury

 I mogłoby się wydawać, że to już 
koniec całej historii. Tymczasem po 
3 latach, w lipcu 2016 roku, do pia-
seczyńskiej prokuratury zgłasza się 
Agnieszka C., która w wyniku wypad-
ku doznała ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Wojciech P. początkowo za-
pewniał, że zajmie się jej leczeniem i 
pokryje koszty rehabilitacji, byle tylko 
utrzymała całe zdarzenie w tajemni-
cy. Kobieta jednak cały czas odczuwa 
konsekwencje wypadku, który zrujno-
wał jej życie i nie chce dłużej milczeć. 

 W połowie marca tego roku 
Paweł Z. zostaje zatrzymany i wy-
prowadzony z siedziby piaseczyń-
skiej komendy. Policjant trafia do 
aresztu tymczasowego, w którym 
przebywa do 26 kwietnia. Proku-
ratura od razu przedstawia mu 
zarzuty popełnienia przestępstw, 
czyli przyjęcia korzyści majątko-
wej od sprawcy wypadku, a także  
utrudniania postępowania karne-
go w sprawie zdarzenia. Policjant 
nie przyznaje się do zarzucanego 
mu czynu i składa obszerne wyja-
śnienia. Teraz o jego losie zdecy-
duje Sąd Rejonowy w Piasecznie.
 
Drugi policjant oczyszczony 

 – Na początkowym etapie śledz-
twa zarzuty niedopełniania obo-
wiązków służbowych przedstawiono 
również innemu funkcjonariuszowi 
policji, Pawłowi S. – informuje Łu-
kasz Łapczyński, rzecznik praso-
wy Prokuratury Okręgowej w War-

szawie. – Jednak przeprowadzone 
w sprawie czynności dowodowe nie 
pozwoliły na podtrzymanie przed-
stawionego zarzutu, w związku z 
czym postępowanie przeciwko temu 
funkcjonariuszowi zostało zakoń-
czone 14 sierpnia. 
 Sprawę Pawła S. umorzono, a 
prokurator uchylił zastosowany wo-
bec niego środek zapobiegawczy w 
postaci zawieszenia w czynnościach 
służbowych.
 Jak informuje prokurator Łap-
czyński, zarzuty usłyszeli także spraw-
ca wypadku oraz Piotr R., który z kolei 
odpowie za „pomocnictwo w udziele-
niu korzyści majątkowej”. W stosunku 
do obydwu mężczyzn w sierpniu pro-
kurator skierował wnioski do sądu o 
wydanie wyroków skazujących. Woj-
ciech P. i Piotr R. przyznali się do po-
pełnienia zarzucanych im czynów i 
złożyli obszerne wyjaśnienia.  

Tomasz Wojciuk

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Wójt wybra  powiat
PRAŻMÓW Sylwester Puchała zrezygnował ze startu w wyborach na 

stanowisko wójta i został jedynką jednej z list wyborczych do rady po-

wiatu piaseczyńskiego

 Zmieniony kodeks wyborczy nie pozwala, aby ta sama osoba kandydowała na 

burmistrza lub wójta gminy i jednocześnie na radnego samorządu powiatu lub wo-

jewództwa, w skład którego owa gmina wchodzi. Stąd wpisanie 61-letniego wój-

ta Prażmowa na listę kandydatów Komitetu Wyborczego Nasza Gmina – Nasz Po-

wiat do rady powiatu w okręgu obejmującym gminy Prażmów i Tarczyn dyskwa-

lifi kuje go z wyścigu o fotel wójta. Zapytaliśmy ustępującego włodarza Prażmowa 

o powody jego decyzji i o to, kogo poprze w wyborze na to stanowisko. – Jestem 

wójtem gminy Prażmów od 2000 r., z jedna przerwą w latach 2010-2014. Przez ten 

okres praktycznie wszystkie najważniejsze inwestycje wykonane zostały przeze 

mnie – sale sportowe, większość dróg, ośrodek zdrowia, przedszkola i wiele, wiele 

innych – oświadcza Sylwester Puchała. – Moja rezygnacja z kandydowania na wójta 

ma podłoże osobiste, związane ze zdrowiem. Kończąc urzędowanie mam tą satys-

fakcję, że pozostawiłem po sobie dla mieszkańców Prażmowa bardzo dużo. Ostat-

nia kadencja jest moją najlepszą kadencją w historii zarówno pod względem rekor-

dowych inwestycji, jak również wzrostu dochodów gminy. Muszę z radością powie-

dzieć, że obecna rada gminy też była jedną z najlepszych. Działała apolitycznie z tro-

ską o rozwój gminy i dobro naszych mieszkańców – kontynuuje. – Jako osoba zwią-

zana z gminą nie zostawiam naszych mieszkańców, startuję do rady powiatu, aby 

zmienić nastawienie obecnej władzy powiatowej na rzecz inwestycji dla Prażmowa. 

Jak wiemy, w tej kadencji gmina była traktowana po macoszemu. Drugim aspektem 

mojej pewności, że mieszkańcy nie stracą na moim odejściu jest fakt, że na moje 

miejsce proponuję Jana Adama Dąbka, bardzo doświadczonego samorządowca, 

świetnie znającego przepisy i procedury. Przez ostatnie cztery lata pracowaliśmy ra-

zem, bardzo dobrze poznał gminę i problemy mieszkańców. Jest gwarantem konty-

nuacji dobrego i szybkiego rozwoju gminy – oznajmia ustępujący wójt.

PC

Na swojego następcę Sylwester Puchała (z lewej)

namaścił obecnego wicewójta Jana A. Dąbka (z prawej)

PIASECZNO

Otwarcie boiska na stadionie miejskim 
 W sobotę 22 września o godz. 11 odbędzie się ofi cjalne otwarcie krytego 

boiska piłkarskiego na stadionie miejskim. Na godz. 11.30 zaplanowano po-

kaz laserowy, a dziesięć minut później rozpocznie się mecz towarzyski, w któ-

rym lokalni dziennikarze zmierzą się z samorządowcami. W przerwie meczu, 

około godz. 12, oraz po jego zakończeniu odbędą się konkursy piłkarskie dla 

widowni i kolejne pokazy laserowe. Później zaplanowano jeszcze turniej piłki 

nożnej dla wychowanków klubów z terenu gminy. Zagrają w nim zawodnicy 

z rocznika 2010. Zakończenie imprezy przewidywane jest ok. godz. 15.

TW

Początkowo prokuratora  postawiła zarzuty dwóm

piaseczyńskim policjantom

KONSTANCIN-JEZIORNA

Kinowy wieczór z Del Toro 
 Dziś o godz. 19 w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) od-

będzie się seans, którego  bohaterem będzie Guillermo Del Toro, oskaro-

wy, meksykański reżyser, mający na koncie wiele głośnych dzieł. Twór-

ca m.in. „Labiryntu Fauna”, „Hellboya” czy „Pacific Rim” jest jednym z naj-

ciekawszych współczesnych filmowców, nawiązującym do baśni, fanta-

sy, poezji i grozy. W KDK wyświetlone zostanie jego najnowsze dzieło, 

które święciło triumfy na ubiegłorocznych festiwalach filmowych. Infor-

macja o tytule filmu w recepcji KDK, tel. 22 484 20 20 lub mailowo: biu-

ro@konstancinskidomkultury.pl. Wstęp wolny. PC
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Wszystko ma być Perfect
PIASECZNO W sobotę o godz. 19 na parkingu przy ul. Sierakowskiego 

zagra legenda polskiego rocka – zespół Perfect. Będzie to część miej-

skich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 Autorzy „Nie płacz Ewka” i „Autobiografi i” ostatni raz zagrali w naszej oko-

licy cztery lata temu, podczas święta Góry Kalwarii. Dali wtedy pokaz niesa-

mowitej energii, mimo że na muzycznej scenie znajdują się od 41 lat. Mało kto 

nie zna utworów „Chcemy być sobą”, „Ale wkoło jest wesoło” czy „Niewiele ci 

mogę dać”, które stały się wręcz hymnami pokolenia lat 80. minionego wieku, 

a zdaniem włodarzy Piaseczna – kojarzą się z szeroko pojętym znaczeniem sło-

wa „wolność”. Koncert będzie też pożegnaniem z nieubłaganie mijającym la-

tem. Wydarzenie polecają Kurier Południowy i Piasecznonews.pl. Wstęp wolny. 

PC

Wokalista Grzegorz Markowski jest znany 

ze świetnego kontaktu z publicznością 

POWIAT

Nightskating między miastami
 W najbliższą sobotę odbędzie się pierwszy międzymiastowy przejazd na 

rolkach, rowerach i innych pojazdach napędzanych siłą mięśni! Zbiórka na 

konstancińskim skateparku (ul. Bielawska) o godz. 16.30, a  punktualnie o 17 

wyruszy przejazd ulicami, który zakończy się w Piasecznie. Udział w impre-

zie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Od uczestników wymagana jest 

umiejętność utrzymania tempa 15 km/h. Jutro przejazdy autobusami ZTM 

będzie bezpłatny. Na miejsce zbiórki z Piaseczna i Warszawy dowiezie chęt-

nych linia autobusowa 710 (przystanek Mirkowska). Po przejeździe: konkur-

sy, testy sprzętu Oxelo oraz koncert zespołu Perfect.

Tyl.
KONSTANCIN-JEZIORNA

Zdrowy weekend: bieg, piknik i wyścigi
 W najbliższą sobotę i niedzielę w Parku Zdrojowym będzie się dużo dzia-

ło. Już jutro odbędzie się  V Bieg im. Tomasza Hopfera. Rejestracja rozpocznie 

się o godz. 10 i potrwa do 13. Osoby od 16. roku życia o godz. 14 pobiegną 

na 5 km, wcześniej - o godz. 13.30 - zaplanowano biegi dla dzieci w wieku 2-4 

i 5-6 lat. Tego samego dnia (start o godz. 13)  w pobliżu Hugonówki odbędzie 

się III Piknik Rotariański z bezpłatnymi badaniami i konsultacjami, wykładami 

i szkoleniami o profi laktyce zdrowotnej. Natomiast w niedzielę setki rowerzy-

stów wezmą udział w Lotto Poland Bike Marathonie, na dystansach 59, 30 i 9 

km. Pierwsze starty o godz. 11.15. Przygotowano też wyścigi dla dzieci w wie-

ku 2-4 i 5-6 lat (start o godz. 10.45). Szczegóły na Polandbike.pl.

PC

R E K L A M A

PIASECZNO

Zagra kwartet Przemysława Strączka
 We wtorek 25 września w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Przemy-

sław Strączek Quartet w składzie: Marcin Kaletka - saksofon sopranowy, te-

norowy, Przemysław Strączek – gitara, Maciej Kitajewski - kontrabas i Grze-

gorz Pałka - perkusja. Początek o godz. 20. Wstęp: 20 zł.

Tyl.

 „Burza mózgów” zaczęła się od spotkania na parkingu przy ul. Nadarzyń-

skiej, gdzie Stanisław Hofman (przewodnik po Piasecznie) opowiedział o hi-

storii tego miejsca. Następnie udano się na warsztaty do magistratu, gdzie 

wiceburmistrz Daniel Putkiewicz przedstawił krótką prezentację dotyczącą 

działań gminy w zakresie tego obszaru w przeciągu kilku ostatnich lat. – Po-

żar na Nadarzyńskiej 4, kiedy spaliło się poddasze i część budynków, wymu-

sił pierwszą przeprowadzkę lokatorów z tego miejsca – przypomniał zastęp-

ca burmistrza. – Kilkadziesiąt lat braku remontów i niewłaściwego użytkowa-

nia sprawiło, że nie było innego wyjścia jak tylko rozpocząć rozbiórkę. 

 W dalszej kolejności zaprezentowano różne koncepcje zagospodarowa-

nia tego miejsca, w tym miks zabudowy usługowej i mieszkań (zarówno ko-

mercyjnych, komunalnych, jak i przeznaczonych na wynajem – w różnym 

standardzie i metrażu). Do tego miałaby dojść część zielona i parking pod-

ziemny (na poziomie -1). Inna wizja zakładała rewitalizację istniejących bu-

dynków przy Nadarzyńskiej z dodatkową funkcją usługową. Gmina podsunę-

ła również pomysł wykorzystania tego miejsca pod kątem obsługi ruchu ko-

munikacyjnego w ścisłym centrum miasta – jeszcze przed koncepcją wpro-

wadzenia stref płatnego parkowania. – Co możemy zrobić? Najprościej i najła-

twiej byłoby sprzedać ten teren deweloperowi, ale po drugiej stronie tej moż-

liwości jest jakaś funkcja publiczna, gmina chce np. wybudować mieszkania 

komunalne – powiedział wiceburmistrz. – Trzeba się jednak liczyć z tym, że 

przez jakiś okres ten teren może być użytkowany tymczasowo i warto się za-

stanowić jak go, do momentu realizacji docelowej koncepcji, uporządkować.

 Następnie uczestnicy dyskusji, po pracy w podgrupach, przedstawili swo-

je pomysły na zagospodarowanie okolic Nadarzyńskiej. Zdania były jednak 

dość mocno podzielone. Wszystko wskazuje na to, że władze gminy czekać 

będą wkrótce kolejne niełatwe decyzje do podjęcia.

Grzegorz Tylec

Burza mózgów na Nadarzy skiej
PIASECZNO W ramach konsultacji społecznych odbyło się spo-

tkanie dotyczące planu zagospodarowania terenu przy 

ul. Nadarzyńskiej. Obecnie wyburzane są tam stare kamienice, a ich 

miejsce natychmiast zajmują parkujące auta. Władze gminy zastana-

wiają się wspólnie z mieszkańcami nad jak najlepszym przeznacze-

niem tej interesującej przestrzeni

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 

na parkingu przy ul. Nadarzyńskiej

Seniorzy potrafi  si  bawi !

Pi kny stra acki jubileusz
PIASECZNO Jednostka OSP w Złotokłosie obchodziła 90-lecie istnienia. Część ofi cjalną im-

prezy zwieńczyła wspólna zabawa strażaków z mieszkańcami
 Po mszy św. polowej na terenie 
jednostki odbył się uroczysty apel, po 
którym wystąpiła orkiestra dęta OSP 
Grójec. Część osób dotarła na niego 
za pośrednictwem specjalnego pocią-
gu piaseczyńskiej kolejki wąskotoro-
wej. Za codzienny trud wkładany w 
ratowanie ludzi oraz ich dobytku po-
dziękowali strażakom, w imieniu wła-
dzy gminy Piaseczno, burmistrz Zdzi-
sław Lis i wiceburmistrz Daniel Put-
kiewicz. Przy okazji jubileuszu wspo-
mniano bogatą historię jednostki. 
Pierwsze udokumentowane wzmianki 
na temat OSP w Złotokłosie datowa-
ne są na rok 1928. Jej członkami zosta-
ła grupa mieszkańców wsi, pierwszym 
komendantem Jan Skrobiszewski. W 
trakcie apelu wyróżniono wielu, szcze-
gólnie zasłużonych, strażaków. Medal 
Honorowy im. Bolesława Chomicza 
otrzymał Bogdan Frelich, złoty medal 
Za Zasługi dla Pożarnictwa – Janusz 
Włodarczyk, srebrne – Tomasz Pierz-
chała, Roman Serafin, Tadeusz Ziętek 
i Marcin Czarnecki, a brązowe – Piotr 

Podnajmer, Bronisław Flis, Kamil Mi-
lerski, Dawid Puto, Ryszard Milcuszek 
i Łukasz Serafin.
 Z okazji jubileuszu strażacy przy-
gotowali sporo atrakcji dla miesz-
kańców. Po części oficjalnej odbył się 
efektowny pokaz ich umiejętności, po 

czym bawiono się wspólnie przy cza-
rach iluzjonisty Bartosza Madeja i 
dźwiękach muzyki zespołów Solo Tres 
i Life Club Band. Na miejscu nie za-
brakło również stoisk gastronomicz-
nych i atrakcji dla najmłodszych.

Grzegorz Tylec

Pokaz strażackiej sprawności zrobił wrażenie 

na uczestnikach imprezy

PIASECZNO Na Skwerze Kisiela zorganizowano pierwszą historyczną potańcówkę dla seniorów. Przy dźwię-

kach różnorodnej muzyki serwowanej przez DJ’a bawiono się... jak za starych, dobrych lat

 Okazją do zorganizowania im-
prezy była pierwsza rocznica powo-
łania miejscowej rady seniorów. Po-
czątek był wprawdzie dość nieśmia-
ły, ale z każdą kolejną piosenką na 
Skwerze Kisiela pojawiało się co-
raz więcej par, a wśród tańczących 
nie zabrakło także i przedstawicie-
li władz gminy – zastępców burmi-
strza Daniela Putkiewicza i Hanny 
Kułakowskiej-Michalak.
 - Pomysł zorganizowania potań-
cówki był nasz, a całość zaaprobowała 
pani wiceburmistrz, która przeznaczy-
ła na ten cel pieniądze – mówi Krzysz-
tof Szeląg z Piaseczyńskiej Rady Se-
niorów. - I oto jesteśmy! 
 To kolejna z inicjatyw, po dzien-
nym domu opieki senioralnej, miej-
skim klubie seniora i Piaseczyńskiej 
Karcie Seniora, którą wprowadziła 
w życie rada. Seniorzy bawili się świet-
nie przy muzyce, między innymi, Ryszar-
da Rynkowskiego, Modern Talking czy di-
sco polo. Wszyscy posiadacze karty seniora 
mogli posilić się darmową grochówką.
 - Bardzo się cieszymy, że te 
pierwsze urodziny rady seniorów 
możemy obchodzić właśnie w taki 
sposób – powiedziała podczas ofi-
cjalnego otwarcia potańcówki Han-
na Kułakowska-Michalak. 
 Głos zabrał też Daniel Putkie-
wicz, który podkreślił zasługi jubila-
tów dla gminy.
 - Rada seniorów jest bardzo ener-
giczna i ciągle pełna pomysłów, któ-
re staramy się realizować, choć nie za-
wsze za nią nadążamy – zaznaczył wi-
ceburmistrz. Uczestnicy imprezy wy-
razili zgodne życzenie, żeby potań-
cówka była organizowana co roku, a 
część z nich nie kryła, że chciałaby po-
tańczyć nawet częściej.

Grzegorz Tylec
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Renowacja Kamilina z problemami

 Willa Kamilin, której komplek-
sowy remont ruszył nieco ponad 
rok temu, we wrześniu miała już 
zachwycać swoim nowym wyglą-
dem. Jednak wciąż świeci otwo-
rami po oknach, a wokół obiek-
tu jest potężny bałagan. Zgodnie 
z aneksem, który pod koniec sierp-
nia gmina podpisała z firmą wyko-
nawczą, prace w budynku powinny 
zakończyć się za nieco ponad mie-
siąc. Czy to realne, skoro roboty są 
wykonywane niespiesznie? – Trud-
no odpowiedzieć na to pytanie – 
mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
– Jeśli wykonawcy nie uda się dotrzy-
mać następnego terminu, będzie pła-
cił kary umowne. Nie zgodzę się na 
kolejne odsuwanie zakończenia inwe-
stycji – dodaje.
 Z naszych nieoficjalnych infor-
macji wynika, że firma ma kłopoty fi-
nansowe, ponieważ o częściowe płat-
ności, przekazywane jej przez gmi-
nę w ramach kontraktu upomniał się 
komornik. W magistracie na razie 
urzędnicy patrzą na rozwój wypad-
ków. Do połowy grudnia wykonawca 
ma czas na przedstawienie pozwole-
nie na użytkowanie Kamilina. Wów-
czas wypełni warunki umowy i otrzy-
ma resztę z 4,55 mln zł, bo tyle ma 
ostatecznie kosztować remont willi. 
 Dla gminy Konstancin-Jeziorna 
przebudowa wybudowanego w 1922 
roku Kamilina ma duże znaczenie. 
– Po pierwsze zależy nam na poka-
zaniu, że gmina dba o zabytki, czym 
chcielibyśmy dać sygnał prywatnym 

właścicielom, iż czas zadbać o wil-
le – tłumaczy burmistrz Kazimierz 
Jańczuk. – Po drugie, w gminie nie 
mamy pałacu ślubów z prawdziwego 
zdarzenia. Liczymy, że piękny obiekt 
w zestawieniu z Parkiem Zdrojo-
wym będzie przyciągał nowożeńców 
– liczy włodarz.
 Kamilin będzie też pełnił inne 
funkcje: w budynku znajdzie się 
miejsce na spotkania kulturalne, wy-
stawy, stanie się też siedzibą gmin-
nego centrum informacji turystycz-
nej. A to dlatego, że wraz z liczącą 
około 6 tys. m kw. działką willa sta-
nie się „wrotami do parku zdrojowe-

go”. Teren ten zostanie przyłączony 
do parku – znajdą się na nim takie 
same ławki, latarnie i podobnie wy-
konane ścieżki. 
 Dodajmy, że niedawno rozpo-
częła się też renowacja innej zabyt-
kowej willi będącej gminną własno-
ścią – wybudowanego w 1905 roku 
Gryfa przy ul. Sobieskiego. Tutaj na 
powierzchni około 700 m kw. znaj-
dzie się miejsce na bibliotekę (par-
ter), pomieszczenia dla seniorów 
(na piętrze) i świetlicę środowisko-
wą (na II piętrze).

Piotr Chmielewski

Willa, która tej jesieni miała się stać jedną z nowych wizytówek 

miasta uzdrowiskowego na razie straszy wyglądem

B dzie nowy, ale 
ma wygl da  jak stary
GÓRA KALWARIA Za 2-3 tygodnie ma rozpocząć się przebudowa najszyb-

ciej rozpadającego się odcinka muru otaczającego Dom Pomocy Społecz-

nej. Fragment ogrodzenia zostanie rozebrany i wybudowany od nowa

 Degradacja liczącego 83 lata muru, szczególnie wzdłuż ul. kard. Stefana 

Wyszyńskiego, postępuje w oczach. Winowajca to głównie sól drogowa, któ-

rą zimą, wymieszaną z błotem, samochody ochlapują ogrodzenie, co powo-

duje rozpuszczanie zaprawy. Z tego powodu co i rusz z muru wykruszają się 

cegły. A to z kolei doprowadza do osłabienia ogrodzenia – widać jak miejsca-

mi wybrzuszyło się w kierunku jezdni. Przed dalszym rozpadem, w newral-

gicznym miejscu (przy bocznej bramie) – ogrodzenie miejscami zostało za-

bezpieczone stalową siatką, aby nie zagrażało pieszym.

 To właśnie ten odcinek, cztery przęsła obok przystanku autobusowego, mają 

być w pierwszej kolejności rozebrane do fundamentów i zgodnie z zaleceniem 

konserwatora zabytków – wybudowane z równie starych cegieł, pochodzących 

jednak z rozbiórek innych obiektów.  – Zakładamy, że połowę cegieł uda się od-

zyskać z rozbiórki obecnego muru – tłumaczy Grzegorz Pruszczyk, zastępca dy-

rektora Domu Pomocy Społecznej. Prace będą się odbywały pod nadzorem  Ma-

zowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zatwierdził projekt 

przebudowy muru . Wedle wykonanego wiosną opisu robót  budowlanych reno-

wacja całego ogrodzenia może kosztować nawet prawie 1 mln zł. 

 DPS-u na razie nie stać na tak wysoki wydatek, w tym roku na najbardziej 

naglące prace planuje przeznaczyć około 50 tys. zł. Właśnie trwa wyłanianie 

wykonawcy robót, w ciągu najbliższych dni starostwo ma jeszcze wydać po-

zwolenie na przeprowadzenie remontu. – Według naszych planów, prace roz-

poczną się na początku października – zapowiada Grzegorz Pruszczyk. Kolej-

ne odcinku muru etapami mają powstać od nowa do roku 2022. 

PC

S siedzi spalarni 
zwierz t narzekaj  na fetor
PIASECZNO Mieszkańcy Kuleszówki i Antoninowa skarżą się na uciążliwości ze strony blisko po-

łożonego krematorium dla zwierząt. – Gdy wieje w naszą stronę, czujemy straszny smród. 

Nie chcemy, aby w pobliżu naszych domów była prowadzona taka działalność – protestują

 Spalarnia zwłok zwierząt domo-
wych (zwłaszcza psów i kotów) dzia-
ła w Kuleszówce przy ul. Masztowej 
od 5 lat. Mieści się w niskim, niepo-
zornym, nieco oddalonym od drogi 
budynku. Być może właśnie dlatego 
na początku nikt nie zdawał sobie 
sprawy z jej istnienia. – Od dwóch, 
trzech lat czuliśmy słodkawy, nie-
przyjemny zapach, ale nie znaliśmy 
jego źródła – mówi pan Eryk, miesz-
kający jakieś 250 m w linii prostej od 
spalarni. – Cuchnący dym dolaty-
wał do naszych domów wraz z wie-
jącym z północy wiatrem.
 Inny sąsiad, pan Piotr twierdzi 
z kolei, że to on odkrył spalarnię w 
czerwcu tego roku, podczas space-
ru z psem. – Trafiłem na nią przez 
przypadek – dodaje. – Teraz przy-
najmniej wiemy, skąd dolatuje do 
nas ten okropny zapach. Na pobli-
skim cmentarzu funkcjonuje krema-
torium, ale nie odczuwamy z tego 
powodu żadnych uciążliwości. Ze 
spalarnią zwierząt jest inaczej. My 

tu nie chcemy dymu i smrodu, nikt 
z nami tego nie konsultował. Albo 
niech właściciel doposaży spalarnię 
w lepsze piece, albo filtry, żeby nam 
nie przeszkadzała. 
 Okoliczni mieszkańcy zbiera-
ją właśnie podpisy pod protestem, 
który zamierzają złożyć w urzędzie 
gminy. Tymczasem właściciel kre-
matorium dla zwierząt jest nieco 
zaskoczony nagłą nagonką na pro-
wadzoną przez niego działalność. 
– Zaprosiłem tych państwa do sie-
bie, aby pokazać im, jak wyglą-
da proces technologiczny – mówi. 

– Rzeczywiście w ostatnim czasie z 
komina mógł dwa razy lecieć gryzą-
cy dym. Raz, jak na palonym zwie-
rzęciu zostało trochę folii, a za dru-
gim razem, gdy mieliśmy awarię pie-
ca. Podczas kremacji rzeczywiście 
wydziela się specyficzny zapach, ale 
nie jest to fetor. Nie chcę uprzykrzać 
życia sąsiadom. Mój piec ma atest i 
jest przeznaczony do tego typu dzia-
łalności. W najbliższym czasie za-
mierzam dokupić dodatkowy filtr i 
wydłużyć komin co powinno wyeli-
minować wszelkie uciążliwości.

Tomasz Wojciuk

Sąsiedzi spalarni narzekają, że unoszący się 

z komina dym strasznie śmierdzi
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KONSTANCIN-JEZIORNA Przebudowa zabytkowej willi przy ul. Piłsudskiego 42 na nowy kon-

stanciński pałac ślubów idzie z oporami. Włodarze bacznie obserwują, czy wykonaw-

ca podoła zadaniu
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Urzędnicy poznali realne
potrzeby niepełnosprawnych
LESZNOWOLA W środę 12 września w kinie Praha w Warszawie odbył 

się Sejmik Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu. - Tego typu wyda-

rzenia służą poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych – zaznacza Ja-

cek Zalewski, mieszkaniec Lesznowoli piastujący funkcję przewodni-

czącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 Na sejmik (ostatni raz został on zorganizowany 5 lat temu) przybyli delega-

ci organizacji pozarządowych, zajmujących się niepełnosprawnymi, urzędnicy 

oraz przedstawiciele samorządów. - W związku z wejściem w życie nowych pro-

gramów rządowych chcieliśmy zapytać urzędników, co dalej z niepełnospraw-

nymi – mówi Jacek Zalewski, który był współorganizatorem wydarzenia.

 Wspólne rozmowy i konfrontacja stanowisk różnych stron mają służyć 

szeroko pojętej poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, ale także ich 

rodzin. - To organizacje pozarządowe zajmują się dziś niepełnosprawnymi – 

podkreśla Jacek Zalewski. - Najwyższa pora wprowadzić w życie rozwiązania 

systemowe, które powinny zostać wypracowane przez państwo.

 Chodzi o opiekę nad niepełnosprawnym i jego rodziną od urodzenia, aż 

do śmierci. Dziś w już w szpitalu rodzina często pozostawiona jest z tym pro-

blemem sama. Później, gdy osoba niepełnosprawna kończy szkołę, też często 

nie ma dla niej oferty w postaci pracy. Skutek jest taki, że osoba taka często 

siedzi w domu, stanowiąc obciążenie dla najbliższych. - Są to poważne pro-

blemy – podkreśla Jacek Zalewski. - Najwyższa pora poszukać rozwiązań. Te-

raz jest na to dobry moment, tym bardziej, że poziom życia w Polsce z roku na 

rok rośnie i państwo ma wreszcie możliwości, aby zająć się niepełnosprawny-

mi w sposób kompleksowy. 

Tomasz Wojciuk

Podczas sejmiku rozmawiano o kompleksowych rozwiązaniach, któ-

re mają poprawić sytuację osób niepełnosprawnych na Mazowszu

Ze szczypt  serca i pasji do smaku
TARCZYN Sery wytwarzane przez Natalię i Jarosława Hermanów z Raciborów zdobyły aż trzy nagrody w do-

piero co rozstrzygniętym konkursie na Najlepsze Mazowieckie Sery Zagrodowe

 Plebiscyt organizowany przez 
władze województwa to ukłon w 
stronę małych producentów mle-
czarskich. – W ostatnim czasie 
żywność tradycyjna i regionalna, 
która powstaje na bazie receptur 
naszych przodków, cieszy się nie-
gasnącą popularnością. Konsu-
menci coraz częściej rezygnują z 
żywności produkowanej masowo, 
na rzecz smaków i aromatów, któ-
re często pamiętają jeszcze z dzie-
ciństwa. Właśnie z myślą o nich i 
producentach organizujemy kon-
kursy, w których popularyzujemy 
rodzimą kuchnię i mazowieckie 
potrawy, które są nie tylko smacz-
ne i zdrowe, ale też pysznie wyglą-
dają – podkreśla Adam Struzik, 
marszałek Mazowsza.

Z koni nie dało się wyżyć

 Państwo Herman sprowadzi-
li się z Warszawy do Racioborów 
pod Tarczynem 25 lat temu. Zaczę-
li od hodowli koni na 8 hektarach 
oraz agroturystyki. – Motorem na-
szego działania była miłość do koni 
oraz zamiłowanie do prostego życia 
na wsi w otoczeniu dzieci i zwierząt 
– mówi Natalia Herman. – Nieste-
ty, koszty utrzymania ośrodka jeź-
dzieckiego nas przerosły, nie dało się 
z tego wyżyć. Dlatego w zamian za-

częliśmy hodować krowy i kozy, tych 
ostatnich mamy obecnie 70 – do-
daje. Tak zrodziła się Manufaktu-
ra Wiejska Racibory, w której ro-
bione są konfitury, wino, kiszona 
kapusta i ogórki, a także wędzo-
na szynka. Powstają też sery. – To 
jest jednak na razie taka zabawa – 
przyznaje z uśmiechem pani Nata-
lia. – Chcielibyśmy poszerzyć na-
szą produkcję, ale brakuje ludzi 
do pracy, choćby na parę godzin. 
Z tego powodu jesteśmy wiecznie 
zabiegani – narzeka gospodyni.
 Do trzeciej edycji konkursu na 
Najlepsze Mazowieckie Sery Zagro-
dowe serowarzy z Raciborów zgłosi-
li trzy swoje produkty i za każdy z 
nich w ubiegłym tygodniu odebra-
li laur z rąk Adama Struzika. Na 
najwyższym stopniu podium zna-
lazł się twaróg jersey paprykowo – 
czosnkowy, drugie miejsce zdobył 
pleśniowy charolais kozi, a na wy-
różnienie kapituły zasłużył koziak 
włoski – ser kozi świeży. Do konkur-
su zgłoszono łącznie 58 serów. Jaka 
jest tajemnica smaku serów Herma-
nów? – Wkładamy w nie całą swoją 
pasję. W serach zakochałam się we 
Francji, gdzie mieszkaliśmy przez 
kilka lat, a następnie we Włoszech 
– opowiada pani Natalia. – Ale na-
wet na Lazurowym Wybrzeżu nie 

byliśmy tak szczęśliwi jak w naszych 
Raciborach – dodaje.

Region serami słynący 

 Specjały, które powstają w Raci-
borach, bardzo chętnie kupują klien-
ci targowiska w Tarczynie, bio-ba-
zaru na Wołoskiej w Warszawie czy 
jarmarku na Nowym Mieście. Cza-
sem – tak jak w ubiegłym tygodniu 
– pan Jarosław wyprzedaje doku-
mentnie wszystko.   
 Władze Mazowsza wspierają i 
promują małych producentów mle-
ka, ponieważ nasz region ma bogate 
i wieloletnie tradycje serowe. Twaróg 
był powszechnie wytwarzany z na-
turalnie ukwaszonego mleka, a nad 
samą Wisłą (m.in. w naszym mikro-
regionie Urzecze) produkcją serów 
(typ gouda czy edamski) zajmowa-
li się m.in. osadnicy olenderscy. 

Piotr Chmielewski

Natalia Herman odbiera dyplom z rąk marszałka województwa. 

Obok – sery, którymi gospodarze z Racioborów zachwycają smakoszy 
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Działka jest jak drugi dom
PIASECZNO W sobotę Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” w Szczakach obchodził swo-

je 40-lecie. Była potańcówka, pamiątkowe odznaczenia dla pierwszych działkowców 

oraz mnóstwo ciekawych historii, dotyczących początków powstania ogrodu

 Wszystko zaczęło się pod koniec 
1978 roku, kiedy to zapadła decyzja 
o przeznaczeniu gruntów w Szcza-
kach pod działki rekreacyjne. Był 
to nieurodzajny teren o powierzchni 
około 80 ha, na części którego znaj-

dowało się wysypisko śmieci. Zaj-
mowanie pierwszych działek zaczęło 
się jeszcze w tym samym roku, rów-
no 40 lat temu. – Byliśmy tu jedny-
mi z pierwszych działkowców – opo-
wiada Alicja Deszcz z Warszawy, 
która przybyła na urodziny ogro-
du z mężem Januszem. – Działkę  
otrzymaliśmy w ramach przydziału 
z zakładu pracy, a konkretnie Zakła-
dów Wytwórczych Lamp Elektrycz-
nych im. Róży Luksemburg, które 
mieściły się na Woli. Teraz hoduje-
my na niej głównie kwiaty, ale mamy 
też borówki i jeżyny. Latem spędza-
my tu prawie każdy weekend. 
 – To jest rekreacyjna działka po-
koleniowa – dodaje pan Janusz. 
– Wcześniej przyjeżdżały na nią na-
sze wnuki, a teraz prawnuki. 

Impreza z pompą

 Oficjalne uroczystości jubile-
uszowe odbyły się w sobotę po po-

łudniu. Mimo niepewnej pogody, na 
przestronnym skwerze przy ul. Mro-
kowskiej rozstawiono stoły, parasole 
oraz namiot, w którym grała orkie-
stra. Nieco wcześniej historię ogro-
du przypomniał Włodzimierz Du-
bielis, prezes zarządu ROD „Re-
laks”. – W pierwszej połowie lat 
80. trwały prace związane z dopro-
wadzeniem do działek energii elek-
trycznej i wody – wspominał. – Póź-
niej nastąpiła transformacja ustrojo-
wa i warszawskie zakłady, które two-
rzyły ogród, nie były w stanie dłu-
żej go dotować. Od tamtej pory je-

steśmy zdani sami na siebie. Jednak 
radzimy sobie. Nasz ogród ma się 
nieźle. Cały czas się rozwijamy, co 
zresztą widać.
 Okrągła rocznica była okazją do 
przyznania najbardziej wytrwałym 
działkowcom, którzy dbają o to miej-
sce od początku, okolicznościowych 
legitymacji, dyplomów oraz odznak 
honorowego działkowca. Otrzymało 
je w sumie kilkanaście osób. Później 
była potańcówka w rytm popular-
nych przebojów, wojskowa grochów-
ka i mnóstwo ciekawych opowieści 
przy szarlotce czy popijanej piwem 
pajdzie chleba ze smalcem. 

Wykorzystali każdy metr

 Podczas pikniku niektórzy dział-
kowcy zaprezentowali także wyho-
dowane przez siebie owoce i wa-
rzywa. Najbardziej okazałe kosze 
przynieśli państwo Leszek i Wacła-
wa Śmierzyńscy. – Przybyliśmy tu 
w 1983 roku z Warszawy – opowia-
da pani Wacława. – Mąż pracował w 
Miejskich Zakładach Komunikacyj-
nych. W zamian za stworzenie połą-
czenia autobusowego między Szcza-
kami a stolicą, MZK dostało tu tro-
chę ziemi. Później działki sprzeda-
wali swoim pracownikom. Nabyli-
śmy jedną za 50 tys. zł. To nie była 
wówczas mała kwota...
 Państwo Śmierzyńscy świet-
nie wykorzystali każdy metr kwa-
dratowy kupionego terenu. Ich 
działka jest perełką całego „Relak-
su”. Od frontu rośnie na niej kilka-
dziesiąt gatunków krzewów ozdob-
nych i kwiatów, za altaną natomiast 
znajduje się okazały warzywniak. 
– Mamy tu różne odmiany jabłek, ale 
też winogrona, pomidory, ogórki, fa-
solkę, marchewkę, sałatę, porzeczkę, 
agrest – wylicza pani Wacława. – Ro-
bimy mnóstwo przetworów, nic się 
nie marnuje. Jednocześnie pracę w 
ziemi, wśród zieleni, traktujemy jak 
terapię, oderwanie od codziennych 
problemów, które nas w ostatnich 
latach nie oszczędzały. Dziś śmiało 
możemy powiedzieć, że to miejsce to 
jest nasz drugi dom.

Tomasz Wojciuk

Na powierzchni 82 ha 

zostało wydzielonych ponad 

1400 działek

Wacława i Leszek Śmierzyńscy na swojej działce. To jedna z najład-

niejszych i najlepiej zagospodarowanych parceli w całym ogrodzie

Pami tajcie o ogrodach
PIASECZNO Jeszcze do 25 września w Domu Parafi alnym w 

centrum miasta trwa wystawa malarstwa Zofi i Piotrow-

skiej – członkini Grupy Piaseczno

 – Moje obrazy to ,,notatki” z wielu miejsc, inspiracją są motywy, 

które tam znajduję – symbolika, jakiś fragment, który intryguje i zmu-

sza do zatrzymania się, do pomyślenia i refleksji – jakiejkolwiek – 

mówi Zofia Piotrowska. Motywem przewodnim ekspozycji jest pio-

senka Janusza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”, a kwiaty są integralną 

częścią każdego z obrazów. – Kwiaty to dla mnie „istoty” bardzo nie-

odgadnione i kapryśne – wyznaje artystka. – Nie zawsze pozwalają 

się namalować, więc zawsze pytam czy mogę.

 W 1983 roku Zofia Piotrowska zdobyła otrzymała uprawnienia zawo-

dowego artysty-plastyka w zakresie sztuki warsztatowej. Jest członkiem 

Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Jej twórczość artystycz-

na to: malarstwo, gobeliny, tkanina artystyczna, collage. – Poszukuję no-

wych technik, tworzę własne i lubię eksperymentować – przyznaje. Na 

swoim koncie Zofia Piotrowska ma udział w wielu wystawach w kraju i za 

granicą. Ekspozycję „Pamiętajcie o ogrodach” ma zwieńczyć finisaż, na 

którym będzie można spotkać się i osobiście porozmawiać z malarką.

Grzegorz Tylec
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IV liga

Kolejka 7 - 15-16 września

Pilica Białobrzegi 5-0 Perła Złotokłos  

KS Raszyn 1-3 Znicz II Pruszków  

Oskar Przysucha 3-1 Orzeł Unin  

Sparta Jazgarzew 1-1 Radomiak II Radom

Mazur Karczew 1-3 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  

Mszczonowianka Mszczonów 1-2 Wilga Garwolin  

MKS Piaseczno 1-2 Błonianka Błonie  

LKS Promna 0-1 Energia Kozienice 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 

  7 21 7 0 0 22-5

2.  Pilica Białobrzegi 7 18 6 0 1 26-3

3.  MKS Piaseczno 7 16 5 1 1 19-8

4.  Oskar Przysucha 7 16 5 1 1 16-6

5.  Wilga Garwolin 7 12 4 0 3 9-9

6.  Błonianka Błonie 7 11 3 2 2 11-10

7.  Radomiak II Radom 7 11 3 2 2 16-16

8.  Energia Kozienice 7 10 3 1 3 10-10

9.  Mszczonowianka Mszczonów 

  7 10 3 1 3 15-11

10.  KS Raszyn 7 10 3 1 3 10-15

11.  Orzeł Unin 7 6 2 0 5 8-21

12.  Mazur Karczew 7 6 2 0 5 10-16

13.  Znicz II Pruszków 7 6 2 0 5 10-11

14.  Sparta Jazgarzew 7 5 1 2 4 8-14

15.  LKS Promna 7 4 1 1 5 5-13

16.  Perła Złotokłos 7 0 0 0 7 2-29

Liga okręgowa

Kolejka 7 - 15-16 września

Piast Piastów 3-4 AP Żyrardów  

LKS Osuchów 2-1 MKS II Piaseczno  

LKS Chlebnia 4-1 Milan Milanówek  

Laura Chylice 4-2 SEMP Ursynów (Warszawa)  

KS Teresin 2-1 Przyszłość Włochy (Warszawa)  

Naprzód Stare Babice 4-2 Pogoń II 

Grodzisk Mazowiecki  

Józefovia Józefów 1-2 Grom Warszawa  

Ursus II Warszawa 8-3 KS Konstancin

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 7 19 6 1 0 23-11

2.  KS Teresin 7 16 5 1 1 20-14

3.  Józefovia Józefów 7 15 5 0 2 21-10

4.  Grom Warszawa 7 13 4 1 2 18-10

5.  Laura Chylice 7 13 4 1 2 27-14

6.  LKS Chlebnia 7 13 4 1 2 14-14

7.  Ursus II Warszawa 7 12 4 0 3 28-21
8.  Piast Piastów 7 10 3 1 3 18-16

9.  Milan Milanówek 7 10 3 1 3 8-19

10.  Naprzód Stare Babice 7 10 3 1 3 16-20

11.  LKS Osuchów 7 10 3 1 3 8-12

12.  Przyszłość Włochy (Warszawa)

  7 7 2 1 4 10-13

13.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 

  7 6 2 0 5 14-23

14.  MKS II Piaseczno 7 4 1 1 5 7-11

15.  SEMP Ursynów (Warszawa) 

  7 4 1 1 5 13-15

16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 

  7 0 0 0 7 7-29

A klasa

Kolejka 5 - 15-16 września

UKS Siekierki (Warszawa) 3-1 Naprzód Brwinów  

Orzeł Baniocha 3-0 Walka Kosów  

Okęcie Warszawa 1-1 FC Płochocin  

Tur Jaktorów 1-6 FC Lesznowola  

Jedność Żabieniec 0-3 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  

Świt Warszawa 0-7 GLKS Nadarzyn  

Grom II Warszawa 0-2 Anprel Nowa Wieś

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 5 13 4 1 0 13-2

2.  GLKS Nadarzyn 5 12 4 0 1 27-6

3.  Grom II Warszawa 5 12 4 0 1 9-3

4.  Orzeł Baniocha 5 12 4 0 1 12-7

5.  UKS Siekierki (Warszawa)

  5 11 3 2 0 15-4

6.  Anprel Nowa Wieś 5 9 3 0 2 8-7

7.  FC Lesznowola 5 7 2 1 2 11-10

8.  Naprzód Brwinów 5 7 2 1 2 6-6

9.  Walka Kosów 5 5 1 2 2 10-10

10.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie

  5 4 1 1 3 6-8

11.  Jedność Żabieniec 5 3 1 0 4 5-17

12.  Świt Warszawa 5 3 1 0 4 3-13

13.  Tur Jaktorów 5 1 0 1 4 5-21

14.  FC Płochocin 5 1 0 1 4 3-19

II liga kobiet

Kolejka 4 - 15-16 września

Stomil Olsztyn 3-0 Pogoń Zduńska Wola  

Victoria Bartoszyce 0-1 Akademia 2012 Suwałki  

GOSiR Piaseczno 2-1 Tygrys Huta Mińska  

KU-AZS UW Warszawa 2-3 Ząbkovia Ząbki  

Włókniarz Białystok 4-3 Loczki Wyszków  

Wilga Garwolin 0-5 MOSiR Sieradz 

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 4 12 4 0 0 19-3

2.  Stomil Olsztyn 4 12 4 0 0 14-1

3.  Włókniarz Białystok 4 9 3 0 1 7-6

4.  Akademia 2012 Suwałki

  4 9 3 0 1 10-8

5.  MOSiR Sieradz 4 9 3 0 1 10-2
6.  Loczki Wyszków 4 7 2 1 1 14-7

7.  KU-AZS UW Warszawa 4 4 1 1 2 6-6

8.  Pogoń Zduńska Wola 4 3 1 0 3 5-10

9.  GOSiR Piaseczno 4 3 1 0 3 3-11

10.  Tygrys Huta Mińska 4 3 1 0 3 7-12

11.  Wilga Garwolin 4 0 0 0 4 2-13

12.  Victoria Bartoszyce 4 0 0 0 4 2-20

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 8 - 22-23 września

Perła Złotokłos - Energia Kozienice 22 września, g.16

Błonianka Błonie - LKS Promna  

Wilga Garwolin - MKS Piaseczno 22 września, g.11

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Mszczonowiank

Radomiak II Radom - Mazur Karczew  

Orzeł Unin - Sparta Jazgarzew 22 września, g.12

Znicz II Pruszków - Oskar Przysucha  

Pilica Białobrzegi - KS Raszyn 

Liga okręgowa

Kolejka 8 - 22-23 września

AP Żyrardów - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 22 

września, g.16

Grom Warszawa - Ursus II Warszawa 

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Józefovia Józefów  

Przyszłość Włochy (Warszawa) - Naprzód Stare Babice  

SEMP Ursynów (Warszawa) - KS Teresin  

Milan Milanówek - Laura Chylice 22 września, g.14:30

MKS II Piaseczno - LKS Chlebnia 23 września, g.17

Piast Piastów - LKS Osuchów 

A klasa

Kolejka 6 - 22-23 września

Naprzód Brwinów - Anprel Nowa Wieś  

GLKS Nadarzyn - Grom II Warszawa  

Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Świt Warszawa 

22 września, g.14

FC Lesznowola - Jedność Żabieniec 

22 września, g.16:30

FC Płochocin - Tur Jaktorów  

Walka Kosów - Okęcie Warszawa 22 września, g.16

UKS Siekierki (Warszawa) - Orzeł Baniocha 22 września, 

g.13:30

II liga kobiet

Kolejka 5 - 22-23 września

MOSiR Sieradz - Stomil Olsztyn  

Loczki Wyszków - Wilga Garwolin  

Ząbkovia Ząbki - Włókniarz Białystok  

Tygrys Huta Mińska - KU-AZS UW Warszawa  

Akademia 2012 Suwałki - GOSiR Piaseczno  

Pogoń Zduńska Wola - Victoria Bartoszyce

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 

przez kluby, zmienione lub odwołane.

Wyniki naszych zespo ów ligowych

Derby do jednej bramki
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, ORZEŁ BANIOCHA – WALKA KOSÓW 3:0, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – NADSTAL KRZAKI CZA-

PLINKOWSKIE 0:3 Po trzy bramki – za każdym razem dla tylko jednej drużyny – padły w 

ostatni weekend w derbowych meczach powiatu piaseczyńskiego w A klasie

 W spotkaniu beniaminków, któ-
rzy jeszcze w poprzednim sezonie 
rywalizowali ze sobą w B klasie, lep-
si byli gospodarze. Swoją dobrą dys-
pozycję strzelecką po raz kolejny po-
twierdził zdobywca dwóch bramek 
- Michał Krzysztoszek. Jeszcze jed-
no trafienie dołożył Kamil Majo-
rek i trzy punkty zostały w Baniosze. 
– Wydaje mi się, że mecz był przy-
jemny dla oka i jednocześnie pe-
łen walki – komentuje Cezary Kur, 
piłkarz Orła Baniocha. – Uda-
ło się nam wypracować sporo oka-
zji ze skrzydeł, które zakończyli-
śmy bramkami. Od 50. minuty gra-

liśmy w dziesiątkę, po drugiej żół-
tej kartce, w wyniku spięcia między 
naszym obrońcą i ich skrzydłowym, 
ale mimo to przeważaliśmy... 
 Z kolei Nadstal wykorzystał w 
pełni kiepską w tym sezonie dyspo-
zycję Jedności Żabieniec i w takim 
samym stosunku jak Orzeł wy-
grał na wyjeździe. Miejscowi mie-
li swoje szanse na zdobycie gola, 
ale to goście byli skuteczniejsi. Na 
listę strzelców wpisali się kolejno 
Paweł Rosłaniec, Łukasz Pokro-
pek i Robert Kacprzak. – Od po-
czątku spotkania udało nam się 
przejąć inicjatywę – mówi Grze-

gorz Ura, trener Nadstalu Krzaki 
Czaplinkowskie. – Stwarzaliśmy  
dużo sytuacji podbramkowych, 
które udało się wykorzystać. Bar-
dzo cieszą trzy punkty, ponieważ 
we wcześniejszych meczach, mimo 
dobrej gry, brakowało nam trochę 
szczęścia. Przed sezonem w dru-
żynie nastąpiły duże zmiany, przy-
szło kilku nowych zawodników, co 
zapewne zaprocentuje w przyszło-
ści. Uważam, że poziom sportowy 
zespołu z meczu na mecz będzie 
coraz wyższy.

Grzegorz Tylec

Piłkarze Orła Baniochy zanotowali świetny, jak na beniaminka, start w lidze

Medale dla naszych 
siatkarek
SIATKÓWKA Zawodniczki MUKS Krótkiej Mysiadło wróciły z dwoma me-

dalami z Orlen Mistrzostw Polski Oldbojów w siatkówce plażowej 2018

 Srebro w kategorii 85+ wywalczyła Agnieszka Sola-Manowska wraz z Mar-

tą Staszewską, a złoto w kategorii 70+ Michalina Tokarska wraz z Magdale-

ną Szczytowicz. O ile w przypadku pary Tokarska/Szczytowicz można było 

spodziewać się takiego wyniku, o tyle srebro dla  duetu Sola-Manowska/Sta-

szewska było miłym zaskoczeniem. – Michalina i Magda trenowały razem 

przez cały sezon plażowy, przygotowując się do turniejów Plaża Open oraz 

mistrzostw Polski w Krakowie – mówi Agnieszka Sola-Manowska. – Dla  mnie 

i Marty mistrzostwa Polski we Wrześni były drugim turniejem plażowym w ja-

kim brałyśmy razem udział. Nie mamy na co dzień możliwości trenowania na 

plaży. Jestem typową zawodniczką halową i srebro na zawodach siatkówki 

plażowej tej rangi to wyjątkowe trofeum.

 Tyl.

PIŁKA NOŻNA, PUCHAR POLSKI 

Kolejna runda już w środę
 Najłatwiejszą drogę do awansu do piątej rundy Okręgowego Pucharu 

Polski miała Walka Kosów, bo goście (Promnik Łaskarzew) zrezygnowali z 

gry. Z rozgrywek wycofała się również Perła Złotokłos, ale pozostali czwarto-

ligowcy wygrali swoje mecze (Sparta pokonała w Radzyminie Mazura 4:1, a 

MKS Piaseczno Ożarowiankę Ożarów Mazowiecki 3:2). Zwycięstwo odniosła 

również, występująca w okręgówce Laura Chylice, pokonując KS Raszyn 4:1. 

 W najbliższą środę o godz. 16 odbędą się mecze piątej rundy. Laura Chy-

lice zagra z Błonianką Błonie, Walka Kosów podejmie MKS Piaseczno, a Spar-

ta Jazgarzew sprawdzi formę Mazura Karczew.

Tyl.

PIŁKA NOŻNA, II LIGA, KS GOSIRKI PIASECZNO – TYGRYS HUTA MIŃSKA 2:1 

Pierwsze punkty Gosirek
 Po trzech spotkaniach bez 

punktów Gosirki, mimo braku 

pięciu podstawowych zawod-

niczek, odnotowały wreszcie li-

gowe zwycięstwo. Pierwsze-

go gola dla Gosirek zdobyła w 

27. minucie Oliwia Malesa, któ-

ra odebrała piłkę rywalce i po-

słała ją do siatki między nogami 

bramkarki. Zaledwie dwie minu-

ty później prowadzenie podwyższyła, efektownym wolejem, Patrycja Rurka. 

W drugiej połowie przyjezdne rzuciły się do odrabiania start, ale zdołały strze-

lić tylko jednego gola, choć momentami pod bramką Gosirek było gorąco.

Tyl.

Biegowy jubileusz
LEKKOATLETYKA Dziesiąta edycja Frog Race – imprezy biegowej orga-

nizowanej przez Stowarzyszenie Kondycja w podpiaseczyńskich la-

sach, wypadła okazale

 – 475 osób na mecie to doskonały wynik! – cieszy się Wiesław Paradowski 

z Kondycji. W biegu na 10 km triumfowali Krzysztof Wasiewicz (wśród panów) 

i Katarzyna Czerwińska (wśród pań), a na dystansie 5 km najlepsi byli – odpo-

wiednio – Michał Tomasz Roszkowski i Oliwia Paradowska.

Tyl.
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DAM PRACĘ

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

Przyjmę młodego do pracy w warsztacie 
samochodowym, tel. 519 836 681

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna, od 13,70 zł brutto/1h, 
tel. 533 281 247

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

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni 
ekspedientki, tel. 787 767 737

Fryzjerkę do salonu w Ustanowie, tel. 502 222 221

Przyjmę lakiernika samochodowego, Piaseczno, 
tel. 519 836 681

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

Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodowych 
w Konstancinie, 6h dziennie, tel. 698 634 057

Panią z doświadczeniem, najchętniej Polkę do sprząta-
nia i prasowania dwa razy w tygodniu, Chyliczki, 
tel. 692 466 957 

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

Pomoc domowa, tel. (22) 756 46 78

Pilnie zatrudnimy kasjera/-kę do pracy w sklepie 
spożywczym, 7 minut od centrum Piaseczna.
Tel.503016789

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

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

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

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

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie 
gminy Konstanicn-Jeziorna, od 13,70 zł brutto/1h, 
tel. 533 281 247

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

Glazurników, tel. 601 304 250

Sprzątanie przedszkola i kameralnej szkoły. 
Józefosław, tel. 882 008 720

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

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

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

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

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

Pracowników do usług wodno-kanalizacyjnych i opera-
tora mini-koparki z prawem jazdy B+E, tel. 691 043 846

Zatrudnię do sprzątania biura, Wa-wa, ul. Krucza, 
od 17.00 do 20.00, tel. 506 735 491

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

Panią i Pana do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 509 094 049

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

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, 
malarzy, szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

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

Kierowca C+E , Transport krajowy. Tel. 883 973 982 

Przyjmę do pracy glazurników oraz osoby do prac remon-
towo-wykończeniowych. Nie pijących, tel. 695 933 525

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od 
zaraz osoby do ekipy sprzątającej. Kontakt tel. 509 692 
851 codziennie do godz 14.00 

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

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

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

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

„ 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

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

Zatrudnię stolarza, miejscowość Prażmów, tel. 602 733 289

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

Praca w Anglii- opieka nad seniorami, wynagrodzenie 116 
do 1260 Funtów netto, bez dodatkowych kosztów Prome-
dica24, tel. 516 052 095

Zatrudnię kucharkę do pracy w przedszkolu na pełny etat. 
Oferujemy umowę o pracę na czas nieokreślony i bardzo 
atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 601 778 504

Pomoc przy niepełnosprawnym i w domu 660 009 596

Pracowników do sprzątania terenu zewnętrznego 
i wewnętrznego oraz operatora maszyny czyszczącej, 
w Piasecznie, tel. 726 690 968

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

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

Agenta ochrony do 55 lat. Tel. 509740966

Zatrudnię do dociepleń, tel. 698 831 834

Ośrodek Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje 
osoby chętne do pracy na stanowisku opiekuna 
oraz pielęgniarki. Aplikację proszę przesyłać na adres 
e-mail:tabita@luxmed.pl,tel. 607 241 707

Restauracja Zawrotnica zatrudni kucharza. 
Kontakt 665 030 060

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

Recepcjonistkę/pokojową do hotelu w Chylicach
k.Piaseczna. Praca w weekendy CV na: 
zajazd@zajazdustronie.com.pl

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

Kierowca-magazynier kat.B Góra Kalwaria W-wa 
i okolice, tel. 535 55 70 50

Salon w Konstancinie zatrudni Fryzjerów, tel. 511 444 743

Dekarza, pomocnika dekarza tel. 601 306 853 

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

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

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

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

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

Poszukiwana Pani na produkcję - cięcie i rozmnażanie drob-
nych roślin. Umowa o pracę, pełen etat, możliwość zamiesz-
kania, chętnie z orzeczeniem,Piaseczno, tel. 22 756 20 65

Zatrudnię kierowcę kat. C, skład drewna i kruszów, Łazy, 
al. krakowska 210a, tel. 22 757 95 81, 602 476 553

Firma z Piaseczna zatrudni 2 osoby na stanowisku ma-
gazyniera ( kobieta i mężczyzna). Praca jednozmianowa: 
poniedziałek- piątek w godzinach 8-16 Tel. kontaktowy w 
godz.8-16 pn - pt 602 196 019. CV prosimy przesyłać na 
adres praca@eurowizja.tv

SZUKAM PRACY 

Hydraulik, najlepiej konserwacja, Piaseczno, 
Góra Kalwaria, Grójec tel. 691 077 538

Ochroniarz, dozorca poszukuje pracy, tel. 507 449 229

Stróż-pracownik gospodarczy, tel. 732 687 364

KUPIĘ

Kupię Quada 110-250 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 klatki jedynki nowe i używane, te. 530 829 146

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Piec gazowy Immergas, używany victrix zeus 20 oraz 
komoda drewniana stylowa, zdjecia, tel. 512 70 30 27 

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Hurtowo opony używane oraz maszyny wulkanizacyjne, 
tel. 505 040 047

Walizki z czasów PRL, tel. 538 99 51 18

AdBlue 40l, tel. 538 99 51 18

Rusztowanie pletak, tel. 530 700 055

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Sprzedam seicento, tel. 506 459 150

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

Lanos 1.4, przebieg 118 tys, 2001 r. stan dobry, 
tel. 506 890 019

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL.. 514 658 029 

Auto-skup całe i rozbite, tel. 501 830 898, 695 898 843

Starsze mercedesy i toyoty, tel. 668 171 639

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Budowlana, 1200 m kw., Jeziórko gm. Prażmów, 
tel. 669 901 335

Działka 2000m kw., zagospodarowana, ogrodzona, 
dwa małe domki, cisza i spokój, tel. 518 711 270

Sprzedam dom z bali, stary, do rozbiórki, tel. 515 306 380

Działka budowlana o pow. 1033m kw, Baniocha, wszyst-
kie media, tel. 506 605 245

Sprzedam działki, 1229m kw i 1500 m kw, wszystkie 
media, Łbiska, 2km od Piaseczna, tel. 601 35 65 74, 
531 729 335

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

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

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

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

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

Chylice, budowlana, ładna, media, tel. 609 98 77 46

Łazy - Magdalenka budowlana 911m kw., 230 PLN/m kw., 
tel. 735 988 544

Prażmów, 14km do Piaseczna, media 55 PLN/m kw., 
tel. 735 988 544

Sprzedam piękne działki  budowlane    bardzo tanio,
tel. 602 340 549

Do sprzedania najładniejsza działka  w Magdalence 
– Łazy, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę  w  Siedliskach  tanio może być 
pod budownictwo –wielolokalowe, tel. 604 624 875

Sprzedam działki na lokatę w cenie…telewizora, 
tel. 602 340 549

Działka 2000 m kw., Zalesie Dolne, tel. 603 858 865

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Wynajmę lokal usługowy 180 m kw. w centrum 
Magdalenki, tel. 508 092 657

Pokój z łazienką okolice Piaseczna, tel. 602 45 77 02

Mieszkanie 75 m kw. Pierwsze piętro w Żabieńcu, 
tel. 609 797 350

Lokal biurowy 31 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

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

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

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

Kompleksowa pielęgnacja ogrodów, tel. 781 544 058

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Wycinka drzew, sprzątanie terenu, tel. 509 117 928

Drobne prace remontowe, ocieplenia karton gips,
budowa altanek, tel. 602 151 871

Domy jednorodzinne, projekty typowe, pozwolenia na 
budowę kompleksowo -  www.adaptujdom.com   
biuro@adaptujdom.com , tel. 608 832 789 

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

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

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Wycinka-skracanie drzew, tel. 510 694 550

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,kuch-
nie gaz i ele,tel.511 204 952

Tynki, tel. 533 125 444

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

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

 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

NAUKA 

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

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

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233 

Pianino dla początkujących, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

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

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

Hydraulik pomocnik, tel. 514 746 561, 691 263 276

Kucharkę oraz pomoc w kuchni, Piaseczno, 
tel. 508 383 525

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

Maniciurzystkę w Konstancinie, tel. 606 817 356

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

Pracownik magazynu do hurtowni spożywczej, Góra 
Kalwaria,  tel. 510 197 142

Kierowcę kat. C, 6-10 godzin dziennie, tel. 501 762 633

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, 
tel. 501 781 933

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

FIRMA SPRZEDA / WYNAJMIE MIEJSCA POSTOJOWE 
W GARAŻU PODZIEMNYM (PIASECZNO 
UL. JANA PAWŁA II 9), TEL. 602-607-757, 22 720 24 56 

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

MELDUNEK, PESEL, UMOWA,OK! TEL. 720 90 80 80

PRACOWNIA TAPICERSKA, tel. 502 908 661

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

Chemia z Niemiec, tel. 728 758 738

Prawie nową budę dla psa, Piaseczno, tel. 535 585 189

SKUP AUT OD ROCZNIKA 2003, CAŁE, 
USZKODZONE, RÓWNIEŻ WERSJE ANGIELSKIE, 
TEL. 510 357 529

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

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

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

PRACOWNIA TAPICERSKA, tel. 502 908 661

Gazeta zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni 
reklamowej. Mile widziane doświadczenie w pozyskiwa-
niu klientów. Praca w Piasecznie. Cv prosimy kierować 
na maila a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

KUPIĘ AUTA DOSTAWCZE, RÓWNIEŻ FLOTY FIR-
MOWE, TEL. 510 357 529

Zamów ogłoszenie drobne przez internet!

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Największy nakład, największa skuteczność!




