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Piją i jeżdżą

Bronił poszukiwanej

86-latka została potrącona przez rowerzystę

Motocykl uderzył w drzewo

Szalał z zabawkowym pistoletem 

Kradzione nie tuczy

Nie chciał rozstać się z marihuaną

 W poniedziałek w różnych częściach powiatu zatrzymywano kie-
rowców, którzy wsiadali za kółko po spożyciu alkoholu. W Piasecznie 
na ul. Grochowskiego wpadł 24-letni Ukrainiec, mający w organizmie 
prawie 1,5 promila alkoholu. Z kolei na ul. Grójeckiej w Górze Kalwarii 
zatrzymano 41-letniego Polaka, który nieznacznie przekroczył jeden 
promil. Obydwaj mężczyźni stracą prawo jazdy i staną przed sądem. 
Lżejsza kara spotka 36-latka zatrzymanego w Pęcławiu (gm. Góra Kal-
waria), który „wydmuchał” zaledwie 0,25 promila, co jest traktowane w 
kategoriach wykroczenia.

 Od 1 kwietnia z jednego z magazynów na terenie Lesznowoli zaczęły 
znikać materiały budowlane. Właściciel fi rmy poinformował o tym fakcie 
policjantów, którzy 20 kwietnia po południu zatrzymali w Starej Iwicznej 
podejrzewanego o dokonywanie kradzieży 30-latka. Jeśli zarzuty się po-
twierdzą, mężczyźnie grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 

 24-letniego Rafała M. policjanci spotkali w pobliżu bloku na jednym z 
ursynowskich osiedli. Z daleka było od niego czuć charakterystyczny za-
pach marihuany. Mężczyzna miał przy sobie niewielkie zawiniątko z nie-
legalnym suszem, ale prawdziwe skarby ukrywał w mieszkaniu. To wła-
śnie tam funkcjonariusze odkryli plastikowy pojemnik z około 80 grama-
mi narkotyku. 24-latek nie chciał się z nim rozstać i brutalnie popchnął 
jednego z funkcjonariuszy. Chwilę po tym został zatrzymany i trafi ł do 
celi. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków oraz naruszenia nietykalno-
ści cielesnej policjanta. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 

 We wtorek po południu w Mysiadle policjanci z wydziału kryminalne-
go próbowali zatrzymać 32-letnią, poszukiwaną listem gończym kobietę. 
W momencie zatrzymania w jej obronie stanął 38-letni mężczyzna. Gdy 
zaatakował funkcjonariuszy, został obezwładniony i zatrzymany. Odpo-
wie za naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjantów. Gro-
zi mu do 2 lat więzienia.

 Policjanci apelują o ostrożność. O zachowanie szczególnej uwagi 
proszą pieszych i rowerzystów. W ubiegły piątek nieletni cyklista po-
trącił poruszającą się za pomocą chodzika 86-letnią kobietę. Staruszka 
trafi ła do szpitala, a nastolatek musiał gęsto się tłumaczyć. Wyjaśniał, 
że stracił panowanie nad bicyklem przez znajdującą się w jezdni wy-
rwę. Gdyby jechał nieco wolniej, pewnie udałoby się mu uniknąć nie-
miłej niespodzianki. 

 Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w środę po południu w miej-
scowości Karolina (gm. Góra Kalwaria) na krajowej „50”. Jadąca moto-
cyklem kobieta z niewiadomych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w 
drzewo. Na szczęście nic poważnego się jej nie stało. Policjanci apelują 
o rozwagę i dostosowywanie prędkości jazdy do swoich umiejętności.  

 Obywatel Arabii Saudyjskiej, wściekły na byłą partnerkę, wtargnął do 
mieszkania kobiety i strzelił do jej przyjaciela z zabawkowego pistoletu 
na kulki. 30-latka powiadomiła o incydencie policję. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli w jej mieszkaniu rzeczy należące do byłego chłopaka, wśród 
których znaleźli torebkę z amfetaminą. Kolejną porcję narkotyku mun-
durowi odkryli w zaparkowanym pod blokiem samochodzie. 28-letni 
Saudyjczyk został zatrzymany. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 
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Koniec strajku nauczycieli!
POWIAT Od wtorku coraz więcej placówek kończyło akcję strajkową. Związek Nauczy-

cielstwa Polskiego poinformował wczoraj, że w sobotę zawiesza protest. Od ponie-

działku zajęcia we wszystkich szkołach powinny odbywać się już normalnie

 W Piasecznie z jedenastu pu-
blicznych przedszkoli nie pracowa-
ło wczoraj jedynie Przedszkole nr 8, 
gdzie odbywają się zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze. Warto dodać, 
że do strajku w ogóle nie przystąpi-
ły przedszkola nr 1,6 i 7. Cały czas 

strajkują natomiast szkoły podsta-
wowe (wyjątkiem jest SP w Głosko-
wie, która nie przystąpiła do straj-
ku). W Lesznowoli – mimo że z dnia 
na dzień spada liczba strajkujących 
nauczycieli – strajk trwa nadal we 
wszystkich pięciu szkołach podsta-
wowych (odbywają się zajęcia opie-
kuńczo-wychowawcze). Wszystkie 
przedszkola pracują już natomiast 
normalnie. Wyjątkiem jest przed-
szkole przy zespole szkół w Lesz-
nowoli, gdzie zajęcia wprawdzie 
odbywają się, ale kilku nauczycie-
li nadal kontynuuje akcję protesta-
cyjną. Strajk od ubiegłego tygodnia 
zaczął załamywać się natomiast 
na terenie gminy Góra Kalwaria. 
Tam sytuacja zmieniała się prak-
tycznie każdego dnia. Jako pierw-
sze ze strajku wyłamało się Samo-
rządowe Przedszkole Integracyj-
ne w Górze Kalwarii, które infor-
mację o przerwaniu akcji protesta-
cyjnej podało już w Wielki Piątek. W 
środę zajęcia normalnie odbywały 
się już w pięciu szkołach podstawo-
wych: SP nr 2 w Górze Kalwarii (nie 
było wiadomo, czy strajk został tam 
przerwany czy zawieszony), a tak-
że szkołach w Coniewie, Czaplinku, 
Czersku i Brześcach. Nadal strajko-
wano natomiast w Baniosze (10 na-

uczycieli zrezygnowało tam z akcji 
protestacyjnej), Cendrowicach, Cza-
chówku, Dobieszu i Kątach. Gmina 
odwołała już zajęcia dodatkowe dla 
dzieci, czyli wyświetlanie filmów w 
Ośrodku Kultury i basen za 1 zł. W 
Konstancinie-Jeziornie akcja straj-
kowa cały czas jest kontynuowa-
na, chociaż coraz więcej nauczycie-
li rezygnuje z protestu. Jedyną pla-
cówką, która wyłamała się ze straj-
ku, jest Przedszkole nr 1 „Zielony 
Zakątek”. Wszystkie cztery szkoły 
strajkują także w gminie Tarczyn. 
Nieco inna sytuacja jest w gmi-
nie Prażmów. Tu od środy zaję-
cia wznowione zostały w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Praż-
mowie (nie udało nam się dowie-
dzieć, jaki jest status strajku), zaś 
cały czas nie odbywają się w szko-
le w Uwielinach.
 Wczoraj, przez zamknięciem 
tego numeru Kuriera Południowego, 
Związek Nauczycielstwa Polskiego 
poinformował, że od soboty ogólno-
polski strajk nauczycieli ma zostać 
zawieszony. - Nie jest to jednak ko-
niec strajku – podkreślił przewodni-
czący ZNP Sławomir Broniarz. Nie 
jest wykluczone, że protest będzie 
kontynuowany od września.

Tomasz Wojciuk

Najwięcej szkół wróciło

 do normalnej pracy 

w gminie Góra Kalwaria

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Do Etiopii 

z Bartkiem Rubikiem
 W środę 8 maja gościem Klubu 
Podróżnika „Po Horyzont” w GOK 
Lesznowola w Mysiadle będzie Bar-
tek Rubik – z zamiłowania fotograf 
dokumentujący zwyczaje i tradycje 
mieszkańców w różnych zakątkach 
świata. Tematem jego fotoreporta-
ży są przede wszystkim ceremonie, 
rytuały oraz festiwale religijne i kul-
turowe. Najchętniej wraca do Peru, 
Boliwii, Indii oraz Etiopii. Tym razem 
opowie o tym ostatnim kraju. Począ-
tek o godzinie 18.30. Wstęp wolny

Tyl.

Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że od soboty 

ogólnopolski strajk nauczycieli zostanie zawieszony



GÓRA KALWARIA

Turniej karate
 W najbliższą niedzielę hala sportowa przy ul. por. Jana Białka 7 zamieni 
się w arenę sztuk walki. O trofea w I Turnieju Pomarańczowych Pasów o Pu-
char Burmistrza Góry Kalwarii konkurować będą najmłodsi adepci karate ky-
okushin. Zawody rozpoczną się o godz. 10.

TW

Kłopotliwe zakazy nie 
zostaną zlikwidowane
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LESZNOWOLA/ PIASECZNO Kierowcy korzystający z ulicy Raszyńskiej od lat skarżą się na za-

kazy utrudniające dojazd do Warszawy. Na ulicy Puławskiej, przy oddziale prewencji 

policji, jest zakaz skrętu w lewo, a na skrzyżowaniu z Energetyczną - zaraz zawracania.

 Kierowca wyjeżdżający z Ra-
szyńskiej, chcąc pojechać w stronę 
Warszawy, musi najpierw dojechać 
do Piaseczna, by zawrócić, chyba 
na najbardziej ruchliwym skrzyżo-
waniu Puławskiej z Okulickiego. Je-
śli zna okolicę trochę lepiej, może 
po drodze skręcić w prawo i za-
wrócić na rondzie koło Decathlo-
nu, lub w lewo w ul. Energetycz-
na i, korzystając z ronda koło De-
signer Outlet, włączyć się do ruchu 
w stronę Warszawy. Mieszkańcy 
gminy Lesznowola najcześciej jed-
nak takich rajdów nie urządzają, 
ale korzystając z ciasnych osiedlo-
wych uliczek, przebijają się z ulic 
Krasickiego i Raszyńskiej do My-
siadła tak, by móc z ulicy Łabę-
dziej wyjechać od razu w kierunku 
Warszawy. W efekcie na wąskich 
uliczkach (Szkolna, Mleczarska, 
Wiśniowa) oblepionych ciasną za-
budową, tworzy się niepotrzebny 
ruch aut zmierzających w kierun-
ku stolicy. Ten komunikacyjny ab-
surd trwa już od wielu lat.
 - Moim zdaniem nie ma sen-
su stosowanie zakazów, które po 
pierwsze są nieżyciowe, a po dru-
gie nie są przestrzegane – uważa 
radny z Lesznowoli Marcin Kania. 
- Nie chodzi o karanie i egzekwowa-
nie tego zakazu, który z natury rze-
czy jest nieżyciowy, lecz o umożli-
wienie mieszkańcom przyjaznego 
życia. Miejscowość Nowa Iwiczna, 
jako jedyna, nie ma bezpośredniego 
skrętu w kierunku Warszawy, co jest 
niezwykle uciążliwe – zwraca uwagę 
radny, który wystąpił do  General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad o likwidację zakazów.

 Niestety, zarządca drogi w od-
powiedzi na pismo radnego poin-
formował, że nie przewiduje likwi-
dacji zakazów. Zakaz skrętu w lewo 
przy jednostce prewencji p.o. dyrek-
tora oddziału, Jarosław Wąsowski 
uzasadnia troską o bezpieczeństwo 
uczestników ruchu. 
 - Wnioskowana zmiana wy-
muszałaby wprowadzenie zmian 
w pracy sygnalizacji świetlnej, 
która obecnie funkcjonuje bez-
kolizyjnie – argumentuje dyrek-
tor Wąsowski. - Wyjeżdżający z 
ul. Raszyńskiej, aby znaleźć się 
na pasie do skrętu w lewo, mają 
do dyspozycji jedynie odcinek 
długości 50 metrów i na tej dłu-
gości musieliby trzykrotnie zmie-
niać pas ruchu. Biorąc pod uwagę 
natężenie ruchu na drodze krajo-
wej, taką sytuację należy uznać 
za niebezpieczną – ocenia dy-

rektor. - Ponadto, pas do skrętu 
w lewo dedykowany jest wyłącz-
nie obsłudze zjazdu publiczne-
go na teren policji. Manewr za-
wracania może być natomiast za-
stąpiony poprzez poruszanie się 
ulicą Mleczarską i Energetyczną 
– wskazuje GDDKiA.
 Podobną odpowiedź radny 
otrzymał w kwestii likwidacji zaka-
zu zawracania na skrzyżowaniu Pu-
ławskiej z Energetyczną. Za pozo-
stawieniem tego zakazu zdaniem 
GDDKiA również przemawiają 
względy bezpieczeństwa, a kierowcy 
chcący dojechać do Warszawy, po-
nownie są zachęceni do korzystania 
z ulicy Mleczarskiej i Energetycznej.
– Broni nie składam i dalej będę za-
biegał o likwidację tych zakazów 
– zapowiada radny Marcin Kania.

Adam Braciszewski

Okolice stawu zmieniają się 
w wysypisko śmieci
PIASECZNO Kilka miesięcy temu na portalu PiasecznoNews.pl pisali-

śmy o oponach, które ktoś wyrzucił przy stawie w Gołkowie. Zostały 

sprzątnięte, ale kilka tygodni temu przy ul. Ceramicznej pojawił się 

kolejny stos śmieci. Tym razem są to stare ubrania

 Pełne uroku okolice stawów w Gołkowie powoli zmieniają się w wysypisko 
śmieci. Na potłuczone butelki, walające się papiery i niedopałki papierosów 
nikt już nie zwraca uwagi. Mieszkańcy wszczynają alarm, gdy najczęściej pod 
osłoną nocy ktoś dostarcza większy transport odpadów. Tak jak kilka miesię-
cy temu, gdy nad stawem usypano stos starych opon. Niestety sprzątnięcie 
opon na długo nie polepszyło estetyki otoczenia gołkowskich stawów. Tym 
razem ktoś wysypał tam stos starych ubrań.
 – Lepiej już, żeby przy drodze to zostawił, to by szybciej sprzątnęli – skwi-
tował mężczyzna, który przechodził, gdy akurat robiliśmy zdjęcia. – W tych 
krzakach to będzie leżało aż zgnije.
 Przykro się dziś spaceruje przy stawach. Z jednej strony budząca się do 
życia wiosenna zieleń, kwiaty i dzikie ptactwo, z drugiej bezwzględna i bez-
myślna dewastacja środowiska naturalnego przez ludzi. Ślady po ognisku, a 
obok walające się puszki po piwie, stos szkła z porozbijanych butelek, nie-
sione przez wiatr papiery i wszechobecne niedopałki papierosów… Sprawę 
zgłosiliśmy do piaseczyńskiej straży miejskiej.

AB

R E K L A M A



P R O M O C J A

Szanowni Państwo,

 Gmina Tarczyn organizuje cykl bezpłatnych szkoleń w zakresie rozwoju kom-
petencji cyfrowych w  ramach projektu „Ja w internecie”.
Zorganizowane zostaną atrakcyjne szkolenia tematyczne z zakresu:
a) Rodzic w Internecie
b) Mój biznes w sieci
c) Moje fi nanse i transakcje w sieci
d) Działam w sieciach społecznościowych
e) Tworzę własną stronę internetową (blog)
f ) Rolnik w sieci
g) Kultura w sieci

Planowany termin realizacji szkoleń: luty 2019 - czerwiec 2019 (szkolenia 
2-dniowe w godzinach popołudniowych oraz w weekendy)

Miejsce szkoleń: Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby powyżej 25 roku życia z terenu wo-
jewództwa mazowieckiego, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezro-
botni, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapew-
niamy catering oraz materiały edukacyjne.
Nabór uczestników szkoleń będzie odbywać się w trybie otwartym i ciągłym, aż 
do wyczerpania wolnych miejsc.

Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego modułu 

szkoleniowego.

 Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Tar-
czynie (ul. J.  Stępkowskiego 17 (pok.107)) lub przesłać skan formularza zgłosze-
niowego z własnoręcznym podpisem na adres: jawinternecie@tarczyn.pl 
 Więcej informacji pod numerem telefonu: 784 522 801 oraz na stronie 
www.tarczyn.pl, gdzie dostępne są dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin 
rekrutacji. 

Projekt jest współfi nansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legal-
na Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i 
rozliczeniowym
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PROMOCJA

Zaczipuj psa, 
wykastruj kota

23  kwietnia w gminie  Lesznowola ruszyła akcja czipo-
wania i kastrowania zwierząt domowych. Zabiegi są dofi -
nansowywane przez lesznowolski samorząd.
 Akcja jest adresowana do właścicieli zwierząt zamieszka-
łych na terenie gminy Lesznowola. Gmina w 100 proc. fi nansuje 
koszty elektronicznego znakowania (czipowania), a w 50 proc. 
koszty zabiegu kastracji i sterylizacji. 
 Zachęcamy mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w ak-
cji. Kastracja i sterylizacja to najbardziej humanitarny spo-
sób na ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt 
i tym samym ich potencjalnej bezdomności. Ponadto, zwie-
rzęta pozbawione możliwości rozmnażania się są łagodniej-
sze, mają mniejsze skłonności do włóczęgostwa, a w przy-
padku kocurów do znaczenia terenu. Sterylizacja zapobiega 
także występowaniu nowotworów narządów rodnych u sa-
mic. Zabieg elektronicznego oznakowania zwierząt domo-
wych (czipowanie) jest nieinwazyjny i bezbolesny. Wszczepie-
nie mikroczipa  zapewnia skuteczną  identyfi kację zwierzaka 
w przypadku jego zaginięcia.  
 Akcja prowadzona jest przez Referat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola,  w terminie od 23 kwiet-
nia do 15 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania środków fi nan-
sowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu Gminy 
Lesznowola na rok 2019. Wszystkie informacje na temat akcji 
i formularze do pobrania znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy www.lesznowola.pl 

Agnieszka Adamus

UG Lesznowola 

WYKAZ gabinetów weterynaryjnych wykonujących 

zabiegi czipowania, kastracji i sterylizacji w gminie

Lesznowola

• Lecznica Dla Zwierząt - Magdalenka ul. Lipowa 59 
• Klinika Weterynaryjna REDLINE - Łazy ul. Łączności 2G
• Przychodnia Weterynaryjna CANIS-VET- Nowa Iwiczna 
 ul. Graniczna 37 
• Gabinet Weterynaryjny ARKA - Władysławów 
 ul. Motocyklistów 8
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Ostatnie przed 
wakacjami 

Targi Mieszkaniowe
67. edycja największych na Mazowszu Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE to ostat-

nia przed wakacjami szansa, aby w jednym miejscu i czasie zapoznać się z ofertą sto-

łecznych deweloperów, agencji w obrocie nieruchomościami oraz banków i pośredni-

ków kredytowych. Nowy DOM Nowe MIESZKANIE to najpełniejszy przegląd ofert do-

mów i mieszkań - nowych i „z drugiej ręki”, a także okazja do uzyskania atrakcyjnych 

warunków kredytowych. Targom towarzyszyć będzie Centrum Rynku Wtórnego orga-

nizowane przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomo-

ściami. Ofercie wystawców towarzyszy szereg wydarzeń pomagających zwiedzającym 

w podjęciu właściwej decyzji o zakupie nowego lokum.

 Jak wynika z ankiety przeprowa-
dzonej wśród targowych gości po-
nad 75% z nich dobrze lub bardzo do-
brze ocenia program wydarzeń towa-
rzyszących, które stale wzbogacamy 
o nowe pozycje. Tym razem propo-
nujemy tematy wyjątkowo na czasie: 
flipping i prywatne transakcje w pra-
wie podatkowym, najem rezydencjal-
ny trendy i statystyki czy też panel jak 
się przygotować do rozmowy z dewe-
loperem? 

Deweloperzy, pośrednicy 
w obrocie nieruchomościami, 
banki i doradcy kredytowi
 Na 67. edycji targów swoją ofer-
tę zaprezentują m.in.: APM Develop-
ment, BBD Development, Marvipol, 
P&K Development, Port Praski, Uni-
max Development, swoje propozycje 
również firmy budujące domy na za-
mówienie klienta, np.: Abakon Budo-
wa Domów, Danwood SA czy DQM. 
Można będzie zapoznać się także z 

bogatą ofertą mieszkań i domów w 
Hiszpanii i na Malcie w stoiskach CO-
STA REAL 1984 S.L. oraz FRANK 
SALT REAL ESTATE LTD. 
 Bogatej ofercie rynku pierwotne-
go towarzyszyć będzie Centrum Ryn-
ku Wtórnego. Agencje nieruchomości 
z Warszawskiego Stowarzyszenia Po-
średników w Obrocie Nieruchomo-
ściami wystawią na sprzedaż miesz-
kania, domy, działki budowlane, apar-
tamenty i rezydencje, lokale usługo-
we oraz nieruchomości inwestycyj-
ne z całej Warszawy i okolic. Skupie-
ni w Centrum partnerzy i doradcy po-
magać będą zarówno w zakupie, jak 
i w sprzedaży, najmie, wynajmie lub 
zamianie każdego typu nieruchomo-
ści. Ponadto można będzie zgłosić do 
sprzedaży swoje M w licencjonowa-
nych agencjach rynku nieruchomości 
obecnych na Targach z gwarancją pu-
blikacji oferty na większości portali in-
ternetowych oraz w systemach MLS.
 Warto skorzystać z bogatej oferty 
kredytów hipotecznych w targowych 

stanowiskach m.in.: Banku Polskiej 
Spółdzielczości, BOŚ Banku, Cre-
dits, mFINANSE, Murator Finan-
se, Santander Bank Polska, Pośred-
nictwo Kredytowe Magdalena Ni-
kiel-Tucholska i porozmawiać z do-
radcami, otrzymać symulację wyso-
kości i warunków kredytu, by ocenić 
ryzyko zakupu mieszkania. Na miej-
scu można będzie uzyskać wsparcie 
analityka kredytowego. Targowi go-
ście w czasie bezpłatnych wykładów 
i seminariów dowiedzą się: jak unik-
nąć problemów przy ubieganiu się o 
kredyt, poznają kolejne etapy anali-
zy wniosku w bankach, mogą rów-
nież liczyć na praktyczne porady do-
tyczące sprawdzenia umowy kredy-
towej przed jej podpisaniem.

Bezpłatne rady i porady, wykłady
i warsztaty…
 Targowi goście będą mogli sko-
rzystać z indywidualnych, nieod-

płatnych konsultacji również z dzie-
dziny aranżacji wnętrz. Z projektan-
tami wnętrz odwiedzający targi za-
aranżują własny dom czy mieszka-
nie, dostosują do własnych potrzeb 
mieszkanie od dewelopera, przebu-
dują mieszkanie z rynku wtórnego. 

WSTĘP
Global EXPO,

 ul. Modlińska 6D

27 i 28 kwietnia

(sobota-niedziela)

Wszyscy odwiedzający targi otrzymają mapy 
inwestycji mieszkaniowych, ekskluzywny ka-
talog targowy z obszernym działem prezen-
tującym inwestycje mieszkaniowe realizowa-
ne na terenie Warszawie i okolic, dokładne in-
formacje o lokalizacji, cenie, metrażu, terminie 
zakończenia budowy, kontakt do biura sprze-

daży i wizualizacje budynków.



R E K L A M A

DOM I OGRÓD
JUŻ 24 MAJA
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Łazienka do remontu
Zanim przystąpimy do dokonywania gruntownych zmian w naszej łazience, dobrze 

jest najpierw przemyśleć i ustalić kilka istotnych szczegółów. Generalna zasada jest 

taka, by stworzyć projekt w taki sposób, by nowe miejsce było po remoncie zarówno 

funkcjonalne, jak i komfortowe – praktyczne i jednocześnie cieszące oko

 Planując remont łazienki należy 
się niestety liczyć z pewnymi koszta-
mi, których wysokość będzie oczy-
wiście zależna od naszych aktual-
nych możliwości finansowych i po-
trzeb. Ważne by tak zaplanować 
dostępny budżet, by nie spotkała 
nas później przykra niespodzian-
ka. Jeżeli natomiast zależy nam 
na oszczędnościach, możemy za-
stosować podobne rozwiązania do 
tych, które były już w naszej łazien-
ce wcześniej. Porównywalne roz-
mieszczenie, kształt i wielkość po-
szczególnych elementów wyposa-
żenia pozwoli uniknąć dodatko-
wych kosztów przeróbek instalacyj-
nych. Wydatki związane z remon-
tem można też zmniejszyć wyko-
nując wszystko samemu, ale jeże-
li nie mamy w sobie żyłki majster-
kowicza, najlepiej zdecydujmy się 
na zatrudnienie fachowca – zwłasz-
cza w takich sprawach jak wymia-
na instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
grzewczej czy elektrycznej.
 Na pewne rozwiązania nie war-
to, mimo wszystko, szczędzić gro-
sza, gdyż ich zastosowanie będzie 
procentować w przyszłości. Doty-
czy to choćby oszczędzających wodę 
baterii, tłumiącej dźwięki wanny czy 
(pozwalającej ograniczyć ilość gro-
madzących się bakterii) miski WC 

bez wewnętrznego rantu. Odpo-
wiednia jakość użytych materiałów 
zapewni również większą trwałość 
nowych elementów. 
 Remont stwarza też naturalnie 
szereg różnych pytań: o dekorację 
ścian, rodzaje płytek czy oświetle-
nie, no i oczywiście – czy w naszej 
łazience ma stać wanna czy kabina 
prysznicowa?

Wanna czy prysznic?

  W przypadku tej ostatniej kwe-
stii należy rozważyć wady i zalety 
płynące z obu rozwiązań. Wanna 
pozwala wielu ludziom wyciszyć się 
i odprężyć. Można też w niej np. po-
czytać książkę czy zażyć kąpieli lecz-
niczych i regeneracyjnych. Z drugiej 
strony zużywa się w niej zwykle wię-
cej wody niż pod prysznicem. Na-
trysk jest również uważany za bar-
dziej higieniczny, gdyż (w przeci-
wieństwie do wanny) woda na bie-
żąco spływa razem z brudem i po-
tem. Wanna jest również zwykle naj-
większym urządzeniem w łazience i 
w przypadku małego pomieszczenia 
nie zawsze będzie ją łatwo praktycz-
nie umiejscowić. Pamiętajmy, żeby 
przy dokonywaniu wyboru nie za-
pomnieć o pozostawieniu miejsca na 
swobodne wyjście z kabiny pryszni-
cowej czy wanny. 

 Ciekawym kompromisem po-
między tymi dwoma rozwiązania-
mi może być z kolei głęboki bro-
dzik (do 30 centymetrów), który nie 
da wprawdzie takiego komfortu jak 
pełnowymiarowa wanna, ale może 
być dobrym rozwiązaniem dla ro-
dzin z dziećmi.

Łazienka zaczyna się od płytek

 Dobrze dobrane płytki (cera-
miczne bądź szklane) stanowią nie-
wątpliwie fundament funkcjonalnej 
łazienki i... świadczą o indywidual-
nym guście jej właściciela. Współ-
cześnie są one bowiem nie tylko 
praktycznym wykończeniem, które 
chroni ściany i podłogi przed wsią-
kaniem wilgoci, ale także i ozdo-
bą każdej łazienki. W zależności od 
użytych tworzyw i wysokości tem-
peratury w czasie wypalania stosu-
je się: glazurę (sprawdzającą się jako 
okładzina na ściany), gres (dzię-
ki swojej wytrzymałości używany 
zarówno na ścianach, jak i podło-
gach), terakotę (stosowaną głównie 
na podłogach) i cotto (z racji tego, 
że akumulują ciepło, są idealne na 
ogrzewanie podłogowe). Przy zaku-
pie płytek ważnym parametrem, na 
który należy zwrócić uwagę, będzie 
stopień ich nasiąkliwości – general-
nie im niższy, tym lepiej.

 Specjalnie do łazienki produko-
wane są również farby akrylowe lub 
lateksowe, które mają podwyższoną 

odporność na działanie wilgoci. 

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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8 nr 16 (763)/2019/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Ogrzeją domy, wyprodukują prąd
GÓRA KALWARIA Gminy Góra Kalwaria, Raciąż i Baboszewo otrzymają w sumie ponad 7,2 

mln zł unijnego dofi nansowania na instalację urządzeń wykorzystujących energię sło-

neczną do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W poniedziałek umowę w tej spra-

wie podpisał w urzędzie marszałkowskim burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski

 Przedmiotem inwestycji bę-
dzie instalacja systemów odnawial-
nych źródeł energii (OZE) o łącznej 
wartości 9,3 mln zł na terenie gmi-
ny Góra Kalwaria, która jest liderem 
projektu, oraz gmin Raciąż i Babo-

szewo. OZE mają zostać zainstalo-
wane w budynkach mieszkalnych 
oraz budynkach użyteczności pu-
blicznej. Chodzi o panele fotowol-
taiczne, kolektory słoneczne oraz 
pompy ciepła.  Celem inwestycji jest 
zastąpienie konwencjonalnych paliw 
i energii, źródłami ekologicznymi, 
które przyczynią się do zredukowa-
na emisja niebezpiecznych substan-
cji do atmosfery, w tym dwutlenku 
węgla. 20 proc. kosztów realizacji 
projektu pokryją mieszkańcy, którzy 
bezpośrednio będą korzystali z in-
stalacji. Dofinansowanie umożliwi 
wykonanie aż 259 instalacji, w tym 
98 wytwarzających energię cieplną 
i 161 energię elektryczną. Na tere-
nie gminy Góra Kalwaria, do której 
trafi największa część dotacji, wyko-
nane zostaną 102 instalacje OZE, w 
tym 58 instalacji fotowoltaicznych 

typu on-grid podłączonych do sieci 
energetycznej (właściciele budynków 
staną się tzw. prosumentami, będą 
produkowali energię elektryczną „ze 
słońca”, a następnie rozliczali się z 
zakładem energetycznym), 22 insta-
lacje z powietrzną pompą ciepła do 
ogrzewania domu i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej w budynku, 
5 instalacji z powietrzną pompą cie-
pła tylko do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w  budynku oraz 17 
instalacji z kolektorami słoneczny-
mi, przy użyciu których będzie przy-
gotowywana ciepłej woda użytko-
wa w budynku. - Mamy już dziś ta-

kie instalacje, ale  znajdują się one 
w niewielu gospodarstwach – mó-
wił podczas podpisywania umowy 
Arkadiusz Strzyżewski. - Tak duży 
projekt będziemy realizowali po 
raz pierwszy. W Górze Kalwarii jest 
problem ze smogiem. Dzięki tej ini-
cjatywie będziemy mogli po części 
go rozwiązać. Zainteresowanie pro-
jektem było bardzo duże i żałuję, że 
nie byliśmy w stanie objąć nim więk-
szej grupy mieszkańców.
 Nabór wniosków o dofinansowa-
nie był prowadzony w 2016 roku i już 
się zakończył.

Tomasz Wojciuk

W poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego umowę na dofinansowanie podpisali burmistrz Arka-

diusz Strzyżewski (w środku) oraz skarbnik Ewa Sobiepanek (z prawej)

 - Będziemy wnioskowali 

o kolejne środki zewnętrzne 

na podobne, proekologicz-

ne działania – zapewnia bur-

mistrz Arkadiusz Strzyżewski   

Wybierz fi lmy na kino plenerowe
 Do 12 maja można wybierać fi lmy, które będą wyświetlane w wakacyj-
ne piątki na skwerze Kisiela w ramach tegorocznego Kina Plenerowego. Po-
kazanych zostanie w sumie 9 fi lmów, z 29 które mieszkańcy otrzymali do 
wyboru. Wśród nich są takie hity, jak „Boska Florence”, „Snowden”, „Sully”, 
„Kształt wody” czy „Bohemian Rhapsody”. Na fi lmy można głosować poprzez 
stronę internetową urzędu gminy.

TW

PIASECZNO

19. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna
 W sobotę 4 maja w centrum miasta odbędzie się 19 edycja Piaseczyń-
skiej Mili Konstytucyjnej. Otwarcie imprezy nastąpi o godz. 10.45 (biuro za-
wodów będzie czynne już od godz. 9). O godz. 11 wystartują biegi dla dzie-
ci i młodzieży. Bieg główny na dystansie jednej mili czyli 1609 m rozpocznie 
się o godz. 12.15. O godz. 12.45 nastąpi wręczenie nagród. 

TW

GÓRA KALWARIA

Otwarcie sezonu turystycznego
 W sobotę 27 kwietnia w Górze Kalwarii odbędzie się otwarcie sezonu tury-
stycznego. Już o godz. 9 wyruszy rowerowa wycieczka po gminie ze znanym 
kolarzem szosowym Dariuszem Baranowskim. Wycieczka zakończy się w samo 
południe pod ratuszem (dla uczestników przewidziano poczęstunek). Godzinę 
później rozpocznie się piknik, podczas którego wystąpią zespoły ludowe „Po-
wsinianie” i „Urzeczeni”, będą także pokazy sztuk walki oraz prelekcja dotyczą-
ca bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na miejscu będzie można oznakować 
rower, odbędą się też warsztaty rodzinne, animacje dla dzieci, a piaseczyński 
WOPR da pokaz nurkowania i udzielania pierwszej pomocy. Imprezę zwieńczy 
koncert rockowego zespołu „10ne”, który rozpocznie się o godz. 17.

TW

W pożarze stracili 
dorobek życia i przyjaciela
PIASECZNO We wtorek po godzinie 12 doszło do pożaru przy ul. Raszyń-

skiej. W płomieniach stanął dach budynku mieszkalno-handlowego

 Ogień wybuchł przy sklepie Lewiatan przy ul. Raszyńskiej. Płomienie ob-
jęły rosnące obok tuje, elewację i dach budynku. Porywisty wiatr sprzyjał roz-
przestrzenianiu się pożaru.
 O godzinie 12.50 zgłoszenie otrzymała straż pożarna. W akcji gaśniczej 
wzięło udział 10 zastępów, łącznie 34 ratowników. Szybko okazało się, że 
podnośnik, którym dysponują piaseczyńscy strażacy jest zbyt duży, by mógł 
sprawdzić się podczas tej akcji. Auto z drabiną ściągnięto z Warszawy. Budy-
nek płonął jak pochodnia. W ogniu stanął dach wraz z blachodachówką, ocie-
pleniem i drewnianą konstrukcją. Ucierpiały pomieszania mieszkalne znajdu-
jące się nad sklepem.
 – Spłonął też motocykl znajdujący się bezpośrednio przy sklepie – infor-
muje st. kpt. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Piasecznie. Okazało się, że na skutek silnego wiatru pożar prze-
niósł się 40 metrów dalej. – W ogniu stanęły palety i tuje – opowiada st. kpt. 
Darmofalski. Jako przypuszczalną przyczynę pożaru strażacy wskazują za-
prószenie ognia w śmietniku przy sklepie.
 W pożarze, którego gaszenie zajęło ponad 4 godziny żadna z osób nie 
ucierpiała. Niestety nie udało się uratować buldoga francuskiego.
 – Dowiedzieliśmy się, że wewnątrz może być pies – mówi st. kpt. Łukasz 
Darmofalski. – Udało się go odnaleźć i wyciągnąć na zewnątrz. Zwierzęciu po-
dano tlen, robiono mu też masaż serca, ale niestety te działanie nie przyniosły 
efektu i buldoga nie udało się uratować.

AB

TARCZYN

Święto Flagi
 Przy ulicy Dolnej, 3 maja od godziny 10:00 Towarzystwo Przyjaciół Tarczy-
na, Burmistrz, oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Święto Flagi. W pro-
gramie przewidziano zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, liczne 
atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz pokazy jazdy konnej w stylu western.

AB

Wystawa o „największym 
bohaterze w dziejach ludzkości”
PIASECZNO W środę, w piaseczyńskim liceum otwarto wystawę poświęconą Generałowi Ryszardowi Kukliń-

skiemu. Gościem honorowym uroczystości był Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki

 – Nasze liceum jest doskonałym 
miejscem do wyeksponowania po-
staci generała Ryszarda Kuklińskie-
go – powiedziała dyrektor Liceum 
Ogólnokształcące im. rtm. Witolda 
Pileckiego, Barbara Chwedczuk. – 
Miło nam, że zostaliśmy wyróżnie-
ni organizacją tej wystawy.
 – To jest wystawa o człowieku, 
którego życie było jak scenariusz fil-
mu sensacyjnego – mówił Ryszard 
Czarnecki, wspominając że film o 
generale Kuklińskim rzeczywiście 
powstał. To „Jack Strong” w reżyse-
rii Władysława Pasikowskiego. – To 
film o człowieku, który żył i praco-
wał dla Polski, który z Polski musiał 
uciekać by ocalić swoje życie. Był 
postacią wielką i tragiczną. Współ-
pracował z władzami amerykański-
mi i nigdy nie wziął żadnych pienię-
dzy – podkreślił Ryszard Czarnec-
ki. – To pokazuje, że przyświecały 
mu wartości patriotyczne. On sam 
o sobie nie lubił mówić. Dobrze, że 
o nim mówią inni, bo zasługuje na 
upamiętnienie. Jego życie było wzo-
rem – przykładem patriotyzmu i 
wartości, które wyrażają się w haśle 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”.
 Szef powiatowych struktur PiS 
Sergiusz Muszyński podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania wystawy, m.in. rad-
nemu Martinowi Świgodzińskie-
mu, który był pomysłodawcą całego 
przedsięwzięcia.
 – To on przyczynił się do 
tego, że nie doszło do wybuchu 
III wojny światowej – powiedział 
o Generale Kuklińskim radny 

Świgodziński. – To jest wysta-
wa o człowieku, którego możemy 
nazwać największym bohaterem 
w dziejach ludzkości.
 Przewodnikiem po wystawie był 
Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pa-
mięci Generała Kuklińskiego, która 
jest właścicielem ekspozycji. W skład 
wystawy wychodzi 20 plansz, na 
których znajduje się ok. 300 fotogra-
fii i dokumentów w języku polskim i 
angielskim, dotyczących patriotycz-
nej działalności Generała Kukliń-

skiego. Wystawa będzie otwarta dla 
zwiedzających bezpłatnie do przy-
szłej środy włącznie (1 maja). Moż-
na ją odwiedzać 24 godziny na dobę 
(w godzinach nocnych na wystawę 
wprowadzi dozorca). Dziś (piątek, 
26 kwietnia) w godz. 11 – 15 będzie 
obecny kustosz z Izby Pamięci Ge-
nerała Kuklińskiego, który będzie 
oprowadzał po wystawie.

Kamil Staniszek

LESZNOWOLA

Spotkanie z Grażyną Szałkowską
 We wtorek 7 maja w fi lii GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej (ul. Zimowa 25 
c) w Klubie Seniora odbędzie się spotkanie muzyczno-poetyckie z poetką, pi-
sarką, malarką Grażyną Szałkowską. Autorka będzie czytać osobiście wybrane 
wiersze. Wystąpią również Mira Marciniuk (MirMar) śpiewająca piosenkę aktor-
ską i czyta wybrane wiersze GraSzy oraz Elżbieta Domińczak (Elka), która gra na 
metalowej pile. Początek o godzinie 17.

Tyl
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IV liga

Kolejka 21 - 20 kwietnia

Radomiak II Radom 1-1 Oskar Przysucha  
LKS Promna 4-0 Perła Złotokłos  
MKS Piaseczno 4-0 Energia Kozienice  
Mszczonowianka Mszczonów 3-1 Błonianka Błonie  
Mazur Karczew 2-1 Wilga Garwolin  
Sparta Jazgarzew 1-6 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
KS Raszyn 5-1 Orzeł Unin  
Pilica Białobrzegi 1-2 Znicz II Pruszków

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  21 57 19 0 2 72-14
2.  Błonianka Błonie 21 44 14 2 5 50-23
3.  Pilica Białobrzegi 21 44 14 2 5 57-21
4.  Oskar Przysucha 21 42 13 3 5 46-24
5.  Mszczonowianka Mszczonów
  21 39 12 3 6 50-29
6.  MKS Piaseczno 21 37 12 1 8 48-33
7.  Mazur Karczew 21 35 11 2 8 35-33
8.  Znicz II Pruszków 21 26 8 2 11 30-25
9.  KS Raszyn 21 26 8 2 11 35-45
10.  Energia Kozienice 21 25 7 4 10 30-38
11.  Radomiak II Radom 21 25 7 4 10 33-46
12.  Wilga Garwolin 21 24 7 3 11 29-43
13.  Sparta Jazgarzew 21 22 6 4 11 25-47
14.  LKS Promna 21 19 5 4 12 21-39
15.  Orzeł Unin 21 18 5 3 13 30-58
16.  Perła Złotokłos 21 1 0 1 20 6-79

Liga okręgowa

Kolejka 21 - 20 kwietnia

Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-2 Laura Chylice  
Ursus II Warszawa 1-1 AP Żyrardów  
Józefovia Józefów 5-1 KS Konstancin  
aprzód Stare Babice 1-4 Grom Warszawa  
KS Teresin 3-3 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
LKS Chlebnia 3-1 SEMP Ursynów (Warszawa) 

LKS Osuchów 1-5 Milan Milanówek  
Piast Piastów 2-2 MKS II Piaseczno 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Józefovia Józefów 21 51 17 0 4 63-28
2.  AP Żyrardów 21 51 16 3 2 58-28
3.  KS Teresin 21 40 12 4 5 50-36
4.  Grom Warszawa 21 35 11 2 8 47-36
5.  Laura Chylice 21 35 11 2 8 57-38
6.  Ursus II Warszawa 21 34 11 1 9 67-47
7.  Piast Piastów 21 30 9 3 9 41-40
8.  Milan Milanówek 21 29 9 2 10 28-43
9.  SEMP Ursynów 21 28 8 4 9 43-37
10.  Przyszłość Włochy 21 28 8 4 9 35-34
11.  LKS Chlebnia 21 27 8 3 10 42-46
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  21 24 7 3 11 37-53
13.  Naprzód Stare Babice 21 23 7 2 12 39-54
14.  MKS II Piaseczno 21 22 6 4 11 30-39
15.  LKS Osuchów 21 15 4 3 14 23-57
16.  KS Konstancin 21 12 4 0 17 25-69

A klasa

Kolejka 18 - 20 kwietnia

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

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 18 45 14 3 1 56-13
2.  Orzeł Baniocha 18 43 14 1 3 54-18
3.  GLKS Nadarzyn 18 42 13 3 2 82-29
4.  UKS Siekierki 18 31 9 4 5 44-23
5.  Anprel Nowa Wieś 18 29 9 2 7 34-33
6.  Grom II Warszawa 18 26 8 2 8 29-38
7.  Naprzód Brwinów 18 25 7 4 7 31-33

8.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  18 25 7 4 7 32-35
9.  Walka Kosów 18 24 6 6 6 32-25
10.  Jedność Żabieniec 18 20 6 2 10 34-44
11.  FC Lesznowola 18 17 3 8 7 30-35
12.  Świt Warszawa 18 16 4 4 10 14-31
13.  Tur Jaktorów 18 8 2 2 14 17-68
14.  FC Płochocin 18 4 1 1 16 11-75

II liga kobiet

Kolejka 14 - 13-14 kwietnia

Stomil Olsztyn 4-0 Wilga Garwolin  
Włókniarz Białystok 0-2 MOSiR Sieradz  
KU-AZS UW Warszawa 2-4 Loczki Wyszków  
GOSiR Piaseczno 3-7 Ząbkovia Ząbki  
Victoria Bartoszyce 2-1 Tygrys Huta Mińska  
Pogoń Zduńska Wola 1-0 Akademia 2012 Suwałki

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 14 37 12 1 1 68-19
2.  MOSiR Sieradz 14 36 12 0 2 46-10
3.  Loczki Wyszków 14 29 9 2 3 51-31
4.  Stomil Olsztyn 14 28 9 1 4 38-16
5.  Włókniarz Białystok 14 25 8 1 5 19-22
6.  KU-AZS UW Warszawa 14 23 7 2 5 25-20
7.  Akademia 2012 Suwałki 15 19 6 1 8 31-41
8.  Pogoń Zduńska Wola 14 18 5 3 6 22-28
9.  GOSiR Piaseczno 13 10 3 1 9 12-39
10.  Victoria Bartoszyce 14 8 2 2 10 13-48
11.  Wilga Garwolin 14 7 2 1 11 8-38
12.  Tygrys Huta Mińska 14 4 1 1 12 17-38

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 22 - 27-28 kwietnia

Perła Złotokłos - Pilica Białobrzegi 27 kwietnia, g.17

Znicz II Pruszków - KS Raszyn 
Orzeł Unin - Oskar Przysucha 
Radomiak II Radom -Sparta Jazgarzew 
27 kwietnia, g.11 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Mazur Karczew 
Wilga Garwolin - Mszczonowianka Mszczonów 
Błonianka Błonie - MKS Piaseczno 
27 kwietnia, g.11 
Energia Kozienice - LKS Promna 

Kolejka 23 - 4-5 maja

Energia Kozienice - Perła Złotokłos 4 maja, g.12
LKS Promna - Błonianka Błonie 
MKS Piaseczno - Wilga Garwolin 4 maja, g.14 
Mszczonowianka Mszczonów - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
Mazur Karczew - Radomiak II Radom 
Sparta Jazgarzew - Orzeł Unin 1 maja, g.11 
Oskar Przysucha - Znicz II Pruszków 
KS Raszyn - Pilica Białobrzegi

Liga okręgowa

Kolejka 22 - 27-28 kwietnia

AP Żyrardów - Piast Piastów 
MKS II Piaseczno - LKS Osuchów 28 kwietnia, g.11 
Milan Milanówek - LKS Chlebnia 
SEMP Ursynów (Warszawa) - Laura Chylice 
28 kwietnia, g.15 
Przyszłość Włochy - KS Teresin 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Naprzód Stare Babice
Grom Warszawa - Józefovia Józefów 
KS Konstancin - Ursus II Warszawa 27 kwietnia, g.11

Kolejka 23 - 4-5 maja

KS Konstancin - AP Żyrardów 4 maja, g.11
Ursus II Warszawa - Grom Warszawa 
Józefovia Józefów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
Naprzód Stare Babice - Przyszłość Włochy (Warszawa)
KS Teresin - SEMP Ursynów (Warszawa) 
Laura Chylice - Milan Milanówek 24 kwietnia, g.17:30
LKS Chlebnia - MKS II Piaseczno 1 maja, g.11 
LKS Osuchów - Piast Piastów

A klasa

Kolejka 19 - 27-28 kwietnia

Anprel Nowa Wieś - Naprzód Brwinów 
Grom II Warszawa - GLKS Nadarzyn 
Świt Warszawa - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
28 kwietnia, g.17 
Jedność Żabieniec - FC Lesznowola  28 kwietnia, g.17
Tur Jaktorów - FC Płochocin 
Okęcie Warszawa - Walka Kosów 27 kwietnia, g.11 
Orzeł Baniocha - UKS Siekierki 7 kwietnia, g.17 

Kolejka 20 - 4-5 maja

Naprzód Brwinów - Orzeł Baniocha 4 maja, g.15:45
UKS Siekierki (Warszawa) - Okęcie Warszawa 
Walka Kosów - Tur Jaktorów  5 maja, g.15
FC Płochocin - Jedność Żabieniec 5 maja, g.18 
FC Lesznowola - Świt Warszawa 5 maja, g.17:30 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Grom II Warszawa 
4 maja, g.17
GLKS Nadarzyn - Anprel Nowa Wieś

II liga kobiet

Kolejka 15 - 27-28 kwietnia

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

Kolejka 16 - 4-5 maja

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

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Szachowi medaliści z Chylic
SZACHY Medale Mistrzostw Polski są zawsze czymś wyjątkowym. Nawet jeśli na Mistrzo-

stwa Polski Juniorów w grupach do lat 16 i 18 dostało się w tym roku siedem osób 

z Laury Chylice, to pewności sukcesu nie było. Z drugiej strony, jeśli na imprezę mi-

strzowską klub wysyłał grupę, w której sześciu zawodników to medaliści z lat ubie-

głych, członkowie drużyny ekstraligi juniorów i pierwszej ligi seniorów, to mówienie o 

niespodziance byłoby grubą przesadą

 Te kilka ostatnich lat, kiedy tych 
medali nie było, choć  nasi zawodni-
cy stale osiągali miejsca w czołów-
ce, można było nazwać rozczaro-
waniem. Szczęśliwie nikt z ekipy nie 
rzucał jednak pracy nad szachami, a 
sukcesów efektywnie szukano w wy-
stępach drużynowych. 
- Największe emocje zawsze budzą 
występy tych, którzy już nigdy wię-
cej do rywalizacji juniorowskiej nie 
przystąpią – mówi Dariusz Różyc-
ki, kierownik sekcji szachowej Lau-
ry Chylice. - Zegar tyka nieubłaga-
nie i nawet najmniejsze dziecko musi 
kiedyś przejść do świata dorosłych. 
W każdym  sporcie rywalizacja ju-
niorowska (podzielona na kategorie 
wiekowe), a seniorowska (gdzie w 
jednym worku spotykamy mistrzów 
z wielu lat), to przepaść. Zawodnicy 
startując w najwyższych rocznikach 
często czują presję tej ostatniej szan-
sy na sukces. Presja jednych zabija, a 
innych mobilizuje.
 Stawka w grupie chłopców do lat 
18 była w tym roku wyjątkowo wy-
równana. Najwyższy ranking na li-
ście startowej wynosił 2389, a nr 10 
miał 2308. Wskazywało to na wal-
kę do ostatniej rundy, gdzie psychi-
ka, kondycja i dbałość o szczegóły 
będą odgrywały decydującą rolę. W 
tej grupie rozgrywkowej do rywali-
zacji przystąpiło trzech zawodników 
z Laury Chylice. Najwyżej na liście 
startowej (ósme miejsce) sklasyfiko-
wany był Patryk Chylewski. 
- Mieszkaniec Zalesia Górnego od 
kilku lat bywał na pechowych czwar-
tych miejscach, więc rachunek praw-
dopodobieństwa przemawiał na 
jego korzyść – mówi Dariusz Różyc-
ki. - Ostatni medal MPJ zdobył czte-
ry lata temu (srebro). Szachom pod-
porządkował wiele swoich aktywno-
ści. Miał etap, kiedy szukając więcej 
czasu na treningi, zamienił szkołę 
na nauczanie domowe. Obserwowa-
łem często jak dbał o szczegóły takie 

jak spacer przed rundą i uprawianie 
innych sportów.
Na 10 miejscu listy startowej do ry-
walizacji przystąpił z kolei zeszło-
roczny wicemistrz, mieszkaniec Pia-
seczna, Igor Kowalski.  
 - Pewne nadzieje wiązaliśmy też 
z szybko rozwijającym się w ostat-
nim okresie, 17-letnim zawodni-
kiem, Janem Kokoszczyńskim – nie 
kryje Dariusz Różycki.
 Pierwsza połowa turnieju pod-
trzymała nasze nadzieje na sukces 
i rozbudziła wyjątkowe emocje. Po 
czterech z dziewięciu rund trzech 
naszych zawodników było w pierw-
szej piątce. Sytuacja była wyjątko-
wo nieklarowna, bo aż 11 zawodni-
ków miało tę samą liczbę punktów 
z gry, a dopiero wartościowości po-
mocnicze (punkty zdobyte przez ich 
przeciwników) różnicowały posia-
dane aktualnie miejsca. Piąta run-
da przyniosła porażkę Igora i remi-
sy u Patryka i Janka. Czub turnieju 
pozostał w zasięgu, tylko trzeba było 

wrócić na drogę zwycięstwa. Nieste-
ty, w szóstej rundzie Caissa (bogi-
ni szachów) okazała się okrutna i.... 
skojarzyła Patryka z Jankiem. Final-
nie to Patryk wygrał i doskoczył do 
pierwszego miejsca, którego do koń-
ca turnieju już nie oddał. Igor w tej 
rundzie zaliczył natomiast remis i 
wydawało się, że stracił już szansę 
na medal. Umiał jednak zmobilizo-
wać się i wygrał trzy ostatnie rundy, 
a przy tym wyniki innych partii uło-
żyły się na tyle korzystnie, że dosko-
czył do trzeciego  miejsca.
- Ostatecznie w pierwszej dziesiąt-
ce znalazło się trzech naszych za-
wodników, bo Janek skończył rywa-
lizację na 10 miejscu – podsumowu-
je Dariusz Różycki. - Tylko on z tej 
trójki będzie miał okazję do popra-
wienia swojej pozycji. Patryk i Igor 
będą już rywalizować z dorosłymi. 
Gratulacje dla zawodników, rodzi-
ców i trenerów.

Grzegorz Tylec

Lider udzielił surowej lekcji
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – POGOŃ GRODZISK MAZO-

WIECKI 1:6 Rozpędzony lider był zdecydowanym faworytem ostatnie-

go meczu w Wólce Kozodawskiej. Kibice gospodarzy nie spodziewali 

się jednak, że przewaga przyjezdnych będzie aż tak wyraźna, a spo-

tkanie rozstrzygnie już w zasadzie jego pierwszy kwadrans

 Przedmeczowa tak-
tyka Sparty załamała się 
już w pierwszej minu-
cie gry, kiedy to Michał 
Strzałkowski wypro-
wadził Pogoń na pro-
wadzenie. Ten sam za-
wodnik dołożył jeszcze 
kolejne trafi enie w 13. 
minucie, a dwie minu-
ty później Mariusz Ba-
ranowski strzelił na 0:3. 
Co ciekawe, goście wca-
le nie postawili na jakiś 
zmasowany atak. Piłkę 
częściej mieli nawet w 
posiadaniu gospodarze, 
ale zawodnicy z Grodziska Mazowieckiego grali pewnie w obronie i byli do bólu sku-
teczni w ataku. Praktycznie każdy ich strzał lądował w siatce rywali, co nie wystawia 
niestety formacji defensywnej Sparty najlepszej recenzji. A kiedy jeszcze przed prze-
rwą  kolejne gole dla Pogoni dołożyli Patryk Szymański i Damian Jaroń, kibice z coraz 
większą obawą zaczęli się zastanawiać czy nie będą przypadkiem świadkami naj-
wyższej w historii porażki ligowej swojego klubu.
 Na szczęście druga połowa wyglądała już nieco lepiej. W 53. minucie hu-
mory kibicom Sparty poprawił nieco Mateusz Keller, który zamknął akcję po 
dobrym dośrodkowaniu Bartłomieja Bobowskiego. Chwila radości nie trwała 
jednak długo, bo tuż po wznowieniu gry szóstego gola strzelili goście, a kon-
kretnie Strzałkowski, który skompletował tym samym hat-trick. Pogoń mogła 
zresztą wygrać wyżej, ale nie zdołała już utrzymać rewelacyjnej skuteczności 
z pierwszej połowy. 

Grzegorz Tylec

Skończyli na czwartym miejscu
KOSZYKÓWKA, III LIGA, KKS TUR BASKET BIELSK PODLASKI - MUKS PIA-

SECZNO 59:77 (18:28, 19:19, 11:15, 11:15) W ostatnim spotkaniu sezonu 

podopieczni Cezarego Dąbrowskiego, mimo wąskiej kadry, pewnie po-

konali na wyjeździe Tur Basket. Dzięki temu wynikowi przypieczętowa-

li czwarte miejsce w trzeciej lidze – najlepszy wynik w historii zespołu

 Choć w Bielsku wystąpiło zaledwie siedmiu zawodników z Piaseczna, to 
nie mieli oni większych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Po dobrej 
pierwszej kwarcie do końca spotkania wynik nie był już w zasadzie zagrożo-
ny. Szczególne wrażenie robiła w drugiej połowie defensywa. Tur zdołał zdo-
być zaledwie 22 punkty. Najlepszym punktującym po stronie goście był z ko-
lei Maciej Dyduch, który rzucił 21 oczek.
 - Uważam, że mimo ograniczonej kadry dobrze poradziliśmy sobie z prze-
ciwnikiem – mówi Maciej Dyduch. - Nacisnęliśmy w pierwszej kwarcie i na-
stępnie rozsądnie gospodarowaliśmy siłami aby nie stracić wypracowanej 
przewagi. Jestem zadowolony z całego spotkania. Piłka często trafi ała w moje 
ręce, co pomogło mi zdobywać ważne punkty.

Grzegorz Tylec



Ogłoszenie Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości 
Nr 10/2019 przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Gminy 

Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-

Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nw. nieruchomości przeznac-

zonej do oddania w dzierżawę:

• grunt o pow.  1005 m2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy al. Wojska 

Polskiego, (część dz. ew. nr 5/2 z obrębu 02-03),

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 

tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie tel. (22) 484-23-82 lub na stronie

bip.konstancinjeziorna.pl

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 

 

691 730 830
601 792 777

SPRZEDAŻ WĘGLA

transport gratis  niskie ceny,

pon.-pt.
7-17
sob.
7-13

Piaseczno, ul. Żeromskiego 30

węgiel
"OPAŁEK" s.c.
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W dniach 29.04.-03.05.2019 redakcja Kuriera Południowego będzie nieczynna

Kolejne wydanie gazety ukaże się 10 maja

DAM PRACĘ

Biuro rachunkowe poszukuje księgowej.  
CV prosimy przesyłać ma maila korn@korn.pl 

Zatrudnię sprzątaczkę i opiekunkę do domu opieki 
w Baniosze, tel. 501 182 362

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat. C+E w 
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie 
Polska – Hiszpania – Polska oraz kierowców w transpor-
cie krajowym, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 668 499 758

Pracownik fizyczny – magazynier, na plac w składzie 
budowlanym, z uprawnieniami na wózki widłowe Chy-
liczki, tel. 600 284 250

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni ekspe-
dientki. Dobre warunki pracy, wszystkie niedziele wol-
ne i co druga sobota, tel. 502 159 820

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Nowa Wola, 
Baniocha lub Łoś, tel. 505 760 600

Tokarz, frezer, ślusarz, tel. 22 756 10 05 (w godz. 6-14)

Zakład kamieniarski zatrudni pracowników, 
tel. 601 266 516

Mechanika do sklepu rowerowego w Piasecznie, 
tel. 501 51 66 52

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, przewóz krajowy,
 tel. 601 097 505

Masarnia: do rozbioru mięsa, do produkcji wędlin. 
Piaseczno, tel. 22 756 79 82

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym 
w Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmos-
fera, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

Pomoc do przedszkola w Nowej Iwicznej, 
tel. (22) 465 53 33

Poszukuję osób do pracy w sklepie spożywczym
w Mysiadle i w Nowej Woli, tel. 609 56 35 02

KADROWA, do firmy w Pyrach, umowa o prace, 
znajomość przepisów, dyspozycyjność, tel. 512 349 101

Zatrudnię krawcowe, szwaczki, Głosków, tel. 510 267 684

Krawcową z doświadczeniem do pracowni krawieckiej, 
tel. 605 081 740

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

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

Poszukujemy pracowników do konfekcjonowania na pro-
dukcji. Zatrudnienie na umowę zlecenie, stawka brutto: 
14,70/godz. Oczekiwania: zdolności manualne, gotowość 
do pracy na 2 zmiany. Lokalizacja: Piaseczno, ul. Geode-
tów 31. Zgłoszenie e-mail: biuro@michellaboratory.com 
lub tel. 22 750 75 59

Panie i panów do sprzątania, Piaseczno i okolice, 
tel. 608 673 131

Piekarza ciastowego, piecowego oraz kierowcę do rozwo-
żenia pieczywa, tel. 22 756 90 01, 536 002 001

Opiekunce dla starszej osoby z zamieszkaniem, 
Warszawa, tel. 693 164 823

Do montażu okien, tel. 600 446 225

Emeryta/rencistę do prac pomocniczych w prowadze-
niu domu i ogrodu. 2-3 razy w tygodniu. Tel. 513 022 288

Zatrudnię diagnostę samochodowego na nowo otwartą 
stację do 3,5T Prażmów tel. 693 653 165

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów z możliwością zamieszkania. 
Tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Zatrudnię fryzjera/kę męskiego/ą, Piaseczno, tel. 604 433 127

Przyjmę do pracy przy posadzkach żywicznych, 
tel. 516 266 796

Do pracy przy zakładaniu ogrodów, tel. 501 170 756

Poszukuję samodzielnego brukarza, tel. 509 069 235

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 młodego grafika komputerowego ze znajomo-
ścią CorelDraw i PhotoShop, umowa o pracę.
 Cv:studio@barcik.pl, tel. 601 213 555

Profesjonalna drukarnia zatrudni operatora do obsługi 
maszyn drukujących/ROLAND/, oraz pomocnika. W przy-
padku pomocnika możliwość przyuczenia do obsługi. 
Kontakt tel. 509 742 935

Pielęgniarka lub położna- przychodnia w Ustanowie,
rejestratorka- przychodnia Konstancin, tel. 600 952 600

Bistro w Górze Kalwarii zatrudni kucharza/-kę, 
tel. 504 925 048

Do wulkanizacji, Piaseczno, tel. 518 948 051

KUPIĘ

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzone-
go, do remontu, tel. 698 698 839 

Drzewo, drewno, okazyjnie kupię/przyjmę 
z wycinki, albo suche, tel. 668 172 777

SPRZEDAM

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

Sok jabłkowy z własnego sadu 5 litrów/cena 15 zł, 
tel. 530 20 20 10

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Opony letnie 15 cali, markowe, cały komplet (4 sztuki), 
używane,  tel. 668 172 777

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Focus I, 2004r, srebrny, kombi z LPG, tel. 668 172 777

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, 
TEL. 510 357 529

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut na kasację tel. 508 206 738

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM SIEDLISKO W CZAPLINKU, TEL. 606 506 106 

Działkę 1060 m kw., Dawidy Bankowe, tel. 662 050 083

Działki budowlane w Ustanowie i Pęchery Łbiska, 
bezpośrednio, tel. 603 070 684, 22 756 54 19 

Mieszkanie, 32 m kw., Obory gm. Konstancin-Jeziorna, 
tel. 502 52 56 53

Działkę budowlaną 6000 m kw., Dąbrówka, 700 zł/m kw., 
tel. 667 797 094

Dom jednorodzinny 183/1000 m kw., Tomice. Budowa 
domów,  tel. 602 397 714

Działki budowlane od 800 do 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Tanio. Działka rolna 6.100 m kw, Nowy Prażmów, 
ezpośrednio. Tel.797 306 957

Tarczyn 3,85h-25/m kw., tel. 668 714 858

Nowy Dom 144 m kw. Ustanów/Zalesie 599 tys., 
tel. 502 344 309

Sprzedam bezpośrednio 3 pokojowe 47 m kw., piętro 3/4, 
Wilczynek, widne - południowa strona, umeblowane, ład-
na okolica, woda, las, cisza, atrakcyjna cena 180 tys. zł. 
Tel: 517 453 889

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów tel. 603 862 559

Mieszkanie 3 pokoje z kuchnią, tel. 516 048 806

Sprzedam SUPER tanią, budowlaną działkę. Łączny koszt 
ok. 29 000 zł, tel. 501 610 072

Działka w RUDEJ k/Tarczyna, tel. 604 624 875

Sprzedam działkę w Bobrowcu, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 604 624 875

Sprzedam działki budowlane w Łazach, tel. 501 610 072

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka 
w Siedliskach, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczu, tel. 501 610 072

Dom 220 m kw. Na działce 400 m kw., Konstancin, 
tel. 693 164 823

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie 50 m kw., Chylice, tel. 601 32 25 52

Mieszkanie umeblowane 43 m kw. Z miejsce postojo-
wym w garażu podziemnym, Piaseczno, tel. 501 781 984

Dom rodzinny przyjmie lokatorów, tel. 512 393 819

Mieszkanie, okolice Tarczyn-Piaseczno, tel. 516 27 00 85

Pawilon 28 m kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13C, pawilon 18A 
„Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Garaż na warsztat, Dąbrówka, 450 zł, tel. 667 797 094

Kwatery, 280 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

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

Samodzielny pokój z łazienką i aneksem, Gołków, 
tel. 530 095 682

Wynajmę pomieszczenie. 100 m kw. Tel. 501 106 436

Lokal biurowy, 34 m kw., ścisłe centrum Piaseczna, 
tel. 606 308 697

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Glazura, gres, malowanie, gładzie, tel. 601 21 94 82

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Dachy, papa, tel. 601 310 413

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. 
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, tel. 502 898 418

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Złom. Wiosenne porządki? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, TEL. 503 471 422

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Dachy – pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951 

Schody naprawa, tel. 696 269 184

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Malowanie, tel. 787 726 963

Dach – papa termozgrzewalna, obróbki, tel. 881 487 063

Malowanie, panele, gładzie, glazura, ścianki działowe, 
sufity podwieszane, biały montaż, tel. 602 887 397

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Dachy, naprawy, tel. 798 836 860

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Remonty, malowanie, gipsowanie, glazura, tel. 724 392 529

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Transport medyczny, tel. 604 174 152

Mycie elewacji,  impregnacja, tel. 505 591 721

Hydraulika domki, tel. 602 651 211

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

Czyszczenie powierzchni szklanych, woda 
demineralizowaną, tel. 609 828 998

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

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

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Dachy krycie-naprawy, tel. 792 354 779

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty 
tel. 511 204 952

Tynki maszynowe gipsowe.Wylewki betonowe. 
Tel. 502 788 561

Tynki tradycyjne, gipsowe, tel.  604 415 352

Krycie dachów naprawy konstrukcje drewniane 
i metalowe przeróbki  budowlane. Ocieplenia poddaszy, 
tel. 603 308 185

Remonty balkonów i tarasów, hydroizolacje, tel. 880 880 690

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

Hydraulik, tel. 535 872 455

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Centrum rozwoju twórczego i osobowości w Piasecznie, 
tel. 571 373 118

Korepetycje niemiecki, tel. 888 887 009

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia i rozwoju osobowości, tel. 571 373 118

Dom Opieki Piaseczno, tel. 609 703 195

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 WARSZAWA-OKĘCIE, CAŁY LUB 
PÓŁ ETATU, PRACA OD ZARAZ, TEL. 503 018 848

Zatrudnię pracownika fizycznego przy paletach. 
Lesznowola. 722 224 567

Działkę budowlaną w Łoziskach o pow. 4400 m kw., 
w otoczeniu drzew, przy drodze powiatowej, wszyst-
kie media, tel. 501 552 085

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

BIURO RACHUNKOWE, UL.WARSZAWSKA 21, 
PIASECZNO, TEL. 507 472 485

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

Rekuperacja, ocieplanie pianą PUR i celulozą, 
tel. 793 290 829, 531 834 414

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Glazurnik, tel. 880 880 690

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

Pomoc w lekcjach, nauka na bieżąco, opieka, 
Piaseczno i okolice, 30zł/h, tel. 571 373 118

Hydraulik z uprawnieniami, CO, awarie, nowe sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, biały montaż. 
Działamy od 1978 roku, tel. 608 030 808, 605 079 907

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Punkt przyjęć do pralni zatrudni na Wilanowie Panią 
potrafiącą szyć. Tel. 789 106 426

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Wąskotorówka otwiera się 
na turystów z Warszawy
PIASECZNO W tym sezonie ofertę Warszawskich Linii Turystycznych uzupełni piaseczyń-

ska wąskotorówka. Kolejka, do której pasażerowie z centrum Warszawy dojadą zabyt-

kowym autobusem, będzie wyruszała na szlak w każdą sobotę. Wycieczki mają odby-

wać się do końca września. Inauguracyjny wyjazd planowany jest 1 maja

 Uruchomione przez Zarząd 
Transportu Miejskiego Warszaw-
skie Linie Turystyczne działają w 
sezonie letnim od 1 maja do wrze-
śnia. Dotychczas w katalogu ofe-
rowanych turystom połączeń była 
wycieczka statkiem „Zefir” z War-
szawy do Serocka, przeprawa pro-

mem przez Wisłę, zwiedzanie sto-
licy zabytkowymi autobusami li-
nii 100 i 400 oraz tramwajami „T” i 
36. - Od tego sezonu do naszej ofer-
ty wejdą także wycieczki Piaseczyń-
ską Koleją Wąskotorową – informu-
je Magdalena Potocka z działu pra-
sowego ZTM. Do Piaseczna tury-
ści z Warszawy będą mogli dojechać 
zabytkowym, czerwonym Ikarusem 
oznaczonym numerem 51 (taki nu-
mer miały kiedyś kursujące między 
Warszawą a Piasecznem trolejbu-
sy). Autobus ma wyjeżdżać w sobo-
tę około godz. 13 ze stacji przy me-
trze Centrum. Będzie jechał przez 

plac Unii Lubelskiej, gdzie kiedyś 
zaczynał swój bieg pociąg kolei gró-
jeckiej i zatrzymywał się przy metrze 
Wilanowska (dawny Dworzec Połu-
dniowy), gdzie do 1969 roku znaj-
dowała się parowozownia. Do Pia-
seczna ma przyjeżdżać około godz. 
14. Dwadzieścia minut później pla-
nowany jest odjazd pociągu do Zło-
tokłosu i Runowa, połączony z pik-
nikiem. Powrót na stację planowany 
jest około godz. 18, a około 19 Ika-
rus powróci do centrum Warszawy. 

Koszt wycieczki to 35 zł (30 zł ko-
lejka i 5 zł autobus). - Liczymy na 
duże zainteresowanie – nie ukrywa 
Michał Duraj, wiceprezes zawiadu-
jącego wąskotorówką Piaseczyń-
sko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei 
Wąskotorowej. - Oczywiście na so-
botnią wycieczkę pociągiem zapra-
szamy nie tylko mieszkańców War-
szawy. Zabierzemy wszystkich chęt-
nych, którzy mogą dojechać na sta-
cję własnymi samochodami. 

Tomasz Wojciuk

Do piaseczyńskiej kolejki turystów 

ma dowozić zabytkowy Ikarus

Od 1 maja wycieczki 

zabytkowym pociągiem 

będą odbywały się zarówno 

w soboty jak i w niedziele

Dłuższy remont willi Gryf
KONSTANCIN-JEZIORNA Remont jednej z najładniejszych willi w mieście potrwa nieco dłużej niż 

pierwotnie zakładano. Winne są... nierówne podłogi, które trzeba będzie wypoziomować

 W maju ubiegłego roku bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk podpi-
sał umowę z firmą, która już pra-
wie rok gruntownie remontuje liczą-
cą 114 lat willę Gryf, znajdującą się 
przy ul. Sobieskiego 13, nieopodal 
osiedla Grapa. Willa o powierzchni 
użytkowej około 750 m kw. ma stać 

się centrum aktywności społecznej. 
Będą się w niej odbywać m.in. zaję-
cia dla dzieci oraz seniorów. Ponad-
to w budynku będzie miała swoją fi-
lię biblioteka oraz Konstanciński 
Dom Kultury. Ma być tu prowadzo-
na także świetlica środowiskowa dla 
najmłodszych. 
 Pierwotnie willa miała zostać 
oddana do użytku jesienią tego 
roku. Jest jednak mocno wątpliwe, 
aby udało się dotrzymać tego ter-
minu. - Prace idą wprawdzie zgod-
nie z harmonogramem, ale po dro-
dze pojawiły się nieprzewidzia-
ne trudności – wyjaśnia burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. Chodzi o róż-
ne poziomy podłóg w poszczegól-
nych pomieszczeniach. Aby je wy-
równać, należy zrobić wylewkę po-
ziomującą, która potem będzie mu-
siała porządnie wyschnąć. Nie moż-
na tu nic przyspieszyć, bo na wylew-
ce zostanie ułożony potem drew-
niany parkiet. Jeśli podłoże nie bę-
dzie idealnie suche, deski wypa-
czą się i będzie trzeba kłaść je po-
nownie. - Dlatego też przygoto-
wujemy aneks do umowy z wyko-
nawcą, wydłużający okres remon-

tu – wyjaśnia Kazimierz Jańczuk. 
W tej chwili trudno powiedzieć o ile 
dłużej potrwają prace, bo wiele za-
leży tu od warunków pogodowych.
 Posiadający cechy romantycz-
nego zamku Gryf wybudowano na 
podstawie projektu wybitnego ar-
chitekta Bronisława Colonny-Czo-
snowskiego, który uczestniczył m.in. 
w rozbudowie kościoła św. Zygmun-
ta w pobliskim Słomczynie, zapro-
jektował Hotel Bristol w Warsza-
wie oraz elementy architektonicz-
ne stołecznego mostu Poniatow-
skiego. Ten sam architekt stworzył 
także projekty konstancińskich wil-

li Jagiellonka, Kasztanka, Muszka, 
Szwajcarka, Moja, charakterystycz-
nej wieży ciśnień oraz nieistniejące-
go obecnie Kasyna w parku zdrojo-
wym. W Gryfie prowadziła pensjo-
nat poetka i autorka noweli, Józe-
fa Jaxa-Bąkowska. Po drugiej woj-
nie światowej nieruchomość prze-
jęło państwo i do 1989 roku był w 
niej dom dziecka. Następnie kurato-
rium oświaty zakwaterowało w bu-
dynku rodziny nauczycieli. Dopie-
ro w ostatnich latach gminie udało 
się wyprowadzić z willi lokatorów i 
przygotować projekt jej przebudowy.

TW

Willa Gryf ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Grapy

Remont zabytkowego 

budynku ma kosztować 

około 6,5 mln zł

R E K L A M A

Otwarto wystawę 
poświęconą 
Józefowi Piłsudskiemu
GÓRA KALWARIA W czwartek w Hotelu Koszary odbył się wernisaż wy-

stawy zatytułowanej „Naczelnik państwa i marszałek Polski Józef Pił-

sudski (1867-1935)”. Imprezie towarzyszył pokaz fragmentów fi lmu 

dokumentalnego oraz ciekawa prelekcja historyczna

 Wystawa ma przybliżać nie tylko postać marszałka Piłsudskiego, ale także 
historię wojska polskiego i wybitnych dowódców, którzy stacjonowali w daw-
nym Garnizonie Góra Kalwaria. Miejsce to ma spełniać także rolę edukacyjną dla 
uczniów klas mundurowych i młodzieży z terenu gminy i najbliższych okolic. - 
Obiekt, na terenie którego się znajdujemy, jest na stałe wpisany w kulturę i trady-
cję Góry Kalwarii – mówił podczas otwarcia wystawy Robert Błoch, dyrektor Ho-
telu Koszary. - Jest to dopiero pierwsza taka wystawa. Mamy w planach następne. 
Sądzę, że tego typu inicjatywy będą integrować mieszkańców i uczyć ich historii. 
 Jednym z gości zaproszonych na wernisaż był dr Jan Tarczyński, dyrektor 
Centralnej Biblioteki Wojskowej, który wychowywał się z wnukami Józefa Pił-
sudskiego. - Jednostka w Górze Kalwarii jest mocno związana z osobą Józe-
fa Piłsudskiego, bo to on kazał umieścić tu 1. Pułk Artylerii Najcięższej,wypo-
sażony w moździerze 210 mm – mówił. - Marszałek był całkowicie zaangażo-
wany w służbę Polsce, wszystko temu podporządkowywał. Powinniśmy brać 
z niego przykład, bo Polska była dla niego absolutnym priorytetem. 
 Dr Tarczyński opowiedział wiele ciekawych anegdot z życia Józefa Pił-
sudskiego. Uzupełnieniem jego krótkiego wykładu był fi lm dokumental-
ny „Pierwszy Marszałek Polski. Obrazy z życia i pogrzebu Józefa Piłsudskie-
go.” Wystawę znajdującą się w jednej z sal konferencyjnych hotelu przy ul. 
Dominikańskiej 11 będzie można oglądać do 5 maja w godz. 9-17. Wstęp na 
nią jest bezpłatny.

TW

Dr Jan Tarczyński opowiedział kilka niezwykłych historii 

związanych z życiem Józefa Piłsudskiego
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