
 

LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW  

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA  

       ROK XIX NR 30 (777)/W1 23 - 29 SIERPNIA 2019 ISSN 1643-2843 GAZETA B E Z P Ł A T N A

W NUMERZE

Nakład 60 000 egz.

klikasz i  wiesz
PONAD MILION ODSŁON MIESIĘCZNIE!

str. 3

str. 3

R E K L A M A

Skontrolowali 
„skwer za milion”
                                  str. 4 

Śmiertelny wypadek 
w Brześcach
                                  str. 9

10-11

Zamów ogłoszenie drobne przez internet!

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Największy nakład, największa skuteczność!

Ciężarówka i 7 bmw uszkodzonych
GÓRA KALWARIA Do nietypowej kolizji doszło w poniedziałek 19 sierpnia w Dębówce na drodze krajowej nr 50. Cię-

żarówka przewożąca 7 nowych samochodów bmw przewróciła się niszcząc auta i ogrodzenie pobliskiego sadu. 

Droga przez kilka godzin była zamknięta

Znalazł w lesie rower 
Veturilo i... ma problem
GÓRA KALWARIA – Chciałem oddać jednoślad 

właścicielowi, ale poprosiłem, aby wpłacił  20 zł na cele 

społeczne – mówi Jerzy Wiewióra, mieszkaniec Kątów. 

– Zamiast tego usłyszałem, że pożałuję...



KRONIKA POLICYJNA

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec,

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), 
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 60 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów)

ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 

i  re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

2 nr 30 (777)/2019/W1

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

PIASECZNO

TARCZYN

KONSTANCIN-JEZIORNA

LESZNOWOLA

URSYNÓW

Fałszywy policjant wyłudził 25 tys. zł

Próbował pozbawić kobietę torebki

Pijany kierowca rzucił się na policjantów

Odpowiedzą za kradzież paliwa

Znaczki nasączone LSD dostał od kolegi

Zderzenie dwóch motocyklistów

 Mimo kampanii społecznej, podczas której piaseczyńscy policjanci 
od dwóch lat przestrzegają przed oszustwami popełnianymi metodami 
na tzw. „wnuczka” i „policjanta” okazuje się, że cały czas są osoby, pada-
jące ofi arami przestępców. Niedawno w Piasecznie w pułapkę oszusta, 
który podał się za ofi cera CBŚP, wpadła starsza pani, która przekazała mu 
aż 25 tys. zł. – Seniorzy nie mogą reagować na przekazywane im przez 
telefon prośby o pieniądze – mówi nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik 
Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. – Żaden funkcjonariusz też 
nigdy nie poprosi nikogo o przekazanie gotówki. Takimi metodami po-
sługują się tylko oszuści.

 Kilka dni temu w centrum Tarczyna 45-letni Gruzin próbował ukraść 
damską torebkę. Całe zdarzenie rozegrało się błyskawicznie. Mieszkan-
ka, po zaparkowaniu przy ulicy swojego volkswagena, poszła coś zała-
twić. Jej nieobecność wykorzystał przechodzący ulicą mężczyzna. Szyb-
ko dostał się do niezamkniętego pojazdu i wyciągnął ze schowka toreb-
kę, w której było 1500 zł i dokumenty. Właścicielka torebki zauważyła 
jednak moment popełniania przestępstwa i wszczęła alarm. Wówczas z 
pomocą ruszyli świadkowie, którzy natychmiast ujęli 45-latka i przeka-
zali go w ręce policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek po południu na ulicy 
Prusa w Konstancinie-Jeziornie, gdzie policjanci zatrzymali do kontroli 
drogowej niepewnie jadące porsche. Okazało się, że siedzący za kierow-
nicą pojazdu obywatel Norwegii znajduje się pod wpływem alkoholu. 
Mężczyzna nie zamierzał jednak poddać się badaniu na trzeźwość. Za-
miast tego stał się agresywny i naruszył nietykalność cielesną funkcjona-
riuszy. 30-latek został zatrzymany, trafi ł do aresztu, a po wytrzeźwieniu 
usłyszał zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Policjanci z Piaseczna zatrzymali na ulicy Kieleckiej w Nowej Iwicznej 
dwóch obywateli Gruzji w wieku 28 i 29 lat, którzy chwilę wcześniej ukradli 
z pobliskiej stacji benzynowej paliwo. Okazało się, że samochód którym się 
poruszali, miał przymocowane kradzione tablice rejestracyjne. Mężczyźni 
odpowiedzą za kradzież. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Na jednym z ursynowskich osiedli policjanci zauważyli dwóch mło-
dych mężczyzn stojących obok samochodu. Jako że jeden z nich na wi-
dok mundurowych bardzo się zdenerwował, funkcjonariusze postano-
wili ich wylegitymować i zrewidować. Przy 26-latku znaleźli plastikowy 
woreczek z płatkami, przypominającymi znaczki, które były nasączone 
LSD. Na pytanie skąd je ma oświadczył, że dostał kilka miesięcy temu od 
kolegi. 26-latek został zatrzymany i spędził noc w areszcie. Następnego 
dnia usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi do 3 
lat pozbawienia wolności. 

 Do kolejnego wypadku na drodze 724, tym razem w Słomczynie, do-
szło w piątek 16 sierpnia wieczorem. Z naszych informacji wynika, że 
trzech motocyklistów jechało od strony Góry Kalwarii w kierunku Kon-
stancina, a jeden w stronę przeciwną. Prawdopodobnie mężczyzna ja-
dący w kierunku Góry Kalwarii postanowił zjechać do pobliskiego skle-
pu i zderzył się z pierwszym motocyklistą jadącym z naprzeciwka. Oby-
dwaj uczestnicy wypadku zostali ranni i trafi li do szpitala. Jak podaje po-
licja, jeden z nich znajdował się pod wpływem alkoholu.

Nowy wicewójt, sekretarz 
i dwóch nowych radnych
LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji rady gminy były radny Mirosław Wilusz został ofi cjal-

nie przedstawiony jako nowy wicewójt Lesznowoli. Radę zasiliło także dwóch nowych 

radnych: Krzysztof Klimaszewski i Mariusz Socha. Gmina będzie miała też nowego sekre-

tarza, na którego wybrano Jana Wysokińskiego, byłego wiceburmistrza Góry Kalwarii

 O powołaniu Mirosława Wilu-
sza na wicewójta Lesznowoli (miał 
zastąpić na tym stanowisku Karoli-
nę Pichnej) mówiło się od dawna. W 
lipcu Mirosław Wilusz złożył man-
dat radnego, jednak nie otrzymał 
nominacji z rąk wójt Marii Jolan-
ty Batyckiej-Wąsik, ponieważ pro-
kuratura okręgowa zakazała pani 
wójt wykonywania czynności służ-
bowych. Jego nominację podpisa-
ła więc pełniąca obecnie obowiązki 
wójta, dotychczasowa druga zastęp-
czyni Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik 
– Iwona Pajewska-Iszczyńska. 
 Drugim wicewójtem Lesznowo-
li miał zostać były radny Marcin 
Kania, który również złożył man-
dat kilka tygodni temu. Kania nie 
otrzymał jeszcze nominacji na wi-
cewójta i póki co pozostaje poza sa-
morządem. 
 W związku z dwoma wakatami 
które pojawiły się w radzie gminy, 
komisarz wyborczy zdecydował o 
powołaniu dwóch nowych radnych. 

Za Mirosława Wilusza w radzie za-
siądzie Krzysztof Klimaszewski, zaś 
za Marcina Kanię – Mariusz So-
cha. Obydwaj panowie byli już rad-
nymi poprzedniej kadencji, a pod-
czas ostatniej sesji złożyli uroczy-

ste ślubowanie. Jednak to nie koniec 
zmian w strukturach urzędu. Waka-
tujące stanowisko sekretarza gminy 
obejmie Jan Wysokiński, były wice-
burmistrz Góry Kalwarii.

Tomasz Wojciuk

Były radny Mirosław Wilusz 

został nowym wicewójtem Lesznowoli

Ruszyła rozbudowa 
ul. Marii Świątkiewicz
LESZNOWOLA We wtorek rozpoczęła się od dawna oczekiwana przebudowa ul. Marii Świątkiewicz w Wólce 

Kosowskiej na odcinku od ul. Legionów do Nadrzecznej. Prace rozpoczęły się w rejonie skrzyżowania z Nad-

rzeczną. Pierwszego dnia było ono jeszcze przejezdne

 Na dojazdowych drogach poja-
wiły się oznaczenia, że ulica Świąt-
kiewicz może być nieprzejezdna. 
Drogowcy zaczęli od zdjęcia war-
stwy starego asfaltu na kilkudziesię-
ciometrowym odcinku ul. Nadrzecz-
nej, zarówno przed, jak i za skrzyżo-
waniem ze Świątkiewicz. Niedługo 
w tym miejscu ma powstać rondo.
 Przymiarki do przebudowy jed-
nego z głównych ciągów komuni-
kacyjnych w tej części gminy trwa-
ły od dawna. Inwestycja o wartości 
około 9,5 mln zł, która jest realizo-
wana przez powiat piaseczyński, zo-
stała dofinansowana przez gminę 
Lesznowola (3 mln zł) oraz z Fun-
duszu Dróg Samorządowych (po-
nad 4,1 mln zł), którego finansowa-
nie zapewnia m.in. Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 
 Nowa ulica Marii Świątkiewicz 
ma znacznie różnić się od wąskiej, 

popękanej dróżki, którą jest obecnie. 
Będzie to piękny, szeroki ciąg zapew-
niający dojazd do hal Centrum Han-
dlowego w Wólce Kosowskiej z jed-

nej strony, a szkoły w Mrokowie z 
drugiej. Po bokach drogi powstanie 
chodnik i ciąg pieszo-rowerowy. 

Tomasz Wojciuk

Przebudowa ul. Świątkiewicz, wraz z budową ronda na skrzy-

żowaniu z ul. Nadrzeczną, ma zakończyć się do 29 listopada

K O N D O L E N C J ER E K L A M A
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Ciężarówka i 7 bmw 
uszkodzonych
GÓRA KALWARIA Do nietypowej kolizji doszło w poniedziałek 19 sierp-

nia w Dębówce na drodze krajowej nr 50. Ciężarówka przewożąca 7 no-

wych samochodów bmw przewróciła się niszcząc auta i ogrodzenie po-

bliskiego sadu. Droga przez kilka godzin była zamknięta

 – Wszyscy świadkowie zdarzenia nie zostali jeszcze przesłuchani, więc na 
razie trudno wskazać bezpośrednią przyczynę tej kolizji – powiedział nam na-
stępnego dnia nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Pia-
secznie. – Ciężarówkę prowadził doświadczony, 40-letni kierowca. Był trzeźwy i 
nic nie wskazuje na to, by doszło do nieprzewidzianego zajścia, które mogłoby 
go zmusić do gwałtownego manewru. Do zdarzenia doszło po godzinie 14. 
 – Na miejsce wysłaliśmy 4 zastępy straży pożarnej z 13 ratownikami – in-
formuje mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Piasecznie. – Zastaliśmy przewróconą ciężarówkę z przy-
czepą, która odpięła się od pojazdu. 
 Łącznie przewożono 7 nowych samochodów. Nie wiadomo czy to nad-
mierna prędkość, czy chwilowy brak koncentracji kierowcy spowodowały, że 
ciężarówka zjechała z jezdni i przewróciła się na bok. Auta przewożone na przy-
czepie wylądowały w rowie, a cześć w przydrożnym sadzie, uszkadzając ogro-
dzenie. – Na szczęście kierowca nie odniósł obrażeń, który wymagałyby prze-
wiezienia go do szpitala – mówi mł. bryg. Łukasz Darmofalski. – Istniało niebez-
pieczeństwo przedostania się do gleby paliwa, które wyciekało z przewróconej 
ciężarówki. Było ono na bieżąco zbierane przez strażaków do beczek. 
 Działania straży pożarnej trwały do godziny 17.30. Usuwaniem skutków 
wypadku zajął się też zarządca drogi krajowej. – Utrudnienia w ruchu trwały 
aż do wieczora – dodaje nadkom. Jarosław Sawicki. 

Adam Braciszewski

Znalazł w lesie rower 
Veturilo i... ma problem
GÓRA KALWARIA – Chciałem oddać jednoślad właścicielowi, ale poprosiłem, aby wpłacił 

20 zł na cele społeczne – mówi Jerzy Wiewióra, mieszkaniec Kątów. – Zamiast tego 

usłyszałem, że pożałuję...

 Pan Jerzy znalazł rower 31 lip-
ca rano na swojej zalesionej dział-
ce. – Niezwłocznie powiadomiłem o 
tym fakcie policję – opowiada. – Po-
licjanci odwiedzili mnie, ale roweru 
nie zabrali, bo jechali na interwencję. 
A poza tym i tak nie zmieściłby się im 
do radiowozu. Zadzwoniłem więc do 

Veturilo prosząc, żeby zabrali swoją 
własność. Powiedziałem, że chcę, aby 
oddali mi pieniądze za wykonane te-
lefony. Zaproponowali 20 zł zadość-
uczynienia. Poprosiłem, aby przelali 
tę kwotę na cele społeczne.
 Pan Jerzy twierdzi, że umówił się 
z pracownikiem Veturilo na odbiór 
roweru. – Kiedy kierowca tu jechał 
zapytałem, czy ma dowód wpłaty 
uzgodnionej kwoty. Odpowiedział, 
że nie. Wówczas poinformowałem 
go, że nie wydam roweru. Teraz nie 
wiem już, co mam z tym rowerem 
zrobić. Sprawa utknęła w martwym 
punkcie, zaczynam się tym wszyst-
kim denerwować...
 Aleksandra Myczkowska-Utrata 
z działu komunikacji Nextbike Pol-
ska (operator Veturilo) poinformo-
wała nas, że zaginione rowery moż-

na zgłaszać za pośrednictwem apli-
kacji „Zgłoś rower” dostępnej pod 
adresem www.zglosrower.pl. – Oso-
ba zgłaszająca decyduje, czy chce 
pozostać anonimowa czy nie – mówi 
Aleksandra Myczkowska-Utrata. 
– Ci co wybiorą drugi wariant i zo-
stawią swój numer telefonu, ich 
konto, po odebraniu roweru, zo-
stanie doładowane kwotą 5 zł. 
Dodatkowo nie jest konieczne po-
dawanie adresu, gdzie znajduje 
się rower. Wystarczy skorzystać z 
opcji „Moja lokalizacja”, która au-
tomatycznie zapisze współrzędne 

porzuconego roweru. Nextbike od 
momentu uruchomienia aplikacji 
„Zgłoś rower” prowadzi jednoli-
tą wobec wszystkich zgłaszających 
politykę wynagradzania za zgło-
szenie zaginionego bądź porzuco-
nego roweru. 
 – Nie wiem, co to aplikacja, nie pa-
miętam  nawet swojego numeru telefo-
nu, mam 82 lata – mówi Jerzy Wiewió-
ra. – A z Veturilo i tak nie korzystam. 
Mam rower elektryczny, bo na zwy-
kłym za ciężko mi już pedałować.

Tomasz Wojciuk

Mieszkaniec Kątów znalazł rower trzy tygodnie temu

Jerzy Wiewióra 

nie chce wydać roweru 

bez znaleźnego

R E K L A M A
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Skontrolowali „skwer za milion”
GÓRA KALWARIA Chodzi o zrewitalizowany teren zielony przy ul. Dominikańskiej w cen-

trum miasta, którego przebudowa została zrealizowana w zeszłym roku kosztem po-

nad 1 mln zł. Audytor sprawdzał, czy przedłużenie umowy z wykonawcą było zasadne, 

czy może gmina powinna naliczyć mu kary umowne

 Budowa „skweru za milion” za-
kończyła się w listopadzie ubiegłe-
go roku, trzy miesiące po pierwot-
nie ustalonym terminie. – Zlecili-
śmy audytorowi dokładne przyjrze-
nie się czterem przetargom na reali-
zację tego przedsięwzięcia. W spo-
sób szczególny ma zwrócić uwa-
gę na aneks do umowy z wykonaw-
cą. Audytor ma sprawdzić, czy jego 
podpisanie przez poprzednie władze 
nie było sposobem na ominięcie na-
liczania kar dla firmy, która spóźni-
ła się z oddaniem skweru o trzy mie-
siące – mówił w styczniu tego roku 
wiceburmistrz Mateusz Baj. 

Brakowało drzew i latarni

 Kontrola prawidłowości realiza-
cji przebudowy skweru przy ul. Do-
minikańskiej/róg 3 Maja zakończy-
ła się 19 czerwca. Wykonawca zo-
bowiązał się w umowie, że wywią-
że się z zadania do 31 sierpnia 2018 
roku. Jednak już 26 lipca ubiegłego 
roku zwrócił się do gminy z proś-
bą o przedłużenie terminu realiza-
cji kontraktu do 30 listopada (czy-
li o 3 miesiące). Prośba została uza-
sadniona brakiem dostępności prze-
widzianych w projekcie ośmiu drzew 
z gatunku klon pensylwański o wy-

maganej wysokości 3,3-4 m i szero-
kości 2-4 m. Jak wyjaśniano w pi-
śmie, rośliny takie dostępne są jedy-
nie po zakończeniu ich okresu wege-
tacyjnego, który przypada na koniec 
października i listopad. Wykonawca 
miał również problem z uzyskaniem 
konkretnego, przewidzianego w pro-
jekcie rodzaju latarni w kolorze ano-
dowany grafitowy (3 sztuki). Pro-
ducent potwierdził, że jest je w sta-
nie dostarczyć najwcześniej 10 paź-
dziernika. Poznawszy te argumen-
ty, ówczesny burmistrz Dariusz Zie-
liński przychylił się do próśb firmy i 
podpisał z nią aneks.

Wykonawca jednak niewinny

 Gdyby gmina odmówiła prze-
sunięcia terminu zakończenia in-
westycji, maksymalna kara umow-
na, jakiej mogłaby domagać się od 
wykonawcy, wyniosłaby 163,6 tys. 

zł. Jednak zdaniem audytora ów-
czesne władze słusznie uznały, że 
wykonawca nie jest winny opóź-
nieniom, ponieważ gdy tylko objął 
plac budowy, starał się o jak naj-
szybsze zamówienie m.in. wspo-
mnianych lamp i drzew. Zdaniem 
kontrolera gmina miałaby problem 
z wyegzekwowaniem kary, gdyby 
sprawa trafiła do sądu.
 – Warto podkreślić, że zadaniem 
audytora było jedynie sprawdze-
nie, czy działania urzędników były 
zgodne z prawem i obowiązujący-
mi procedurami – wyjaśnia Piotr 
Chmielewski, rzecznik ratusza. 
– Kontrolujący nie badał nato-
miast, czy budowa skweru była za-
sadna, ani tego, czy kwota ponad 
miliona złotych, jaką za inwestycję 
zapłacono, była adekwatna do za-
kresu wykonanych robót.

Tomasz Wojciuk

Kontroler badał, czy działa-

nia urzędników były zgodne 

z prawem. Nie sprawdzał, 

czy budowa skweru była 

zasadna, ani czy koszt jego 

przebudowy był adekwatny 

do zakresu wykonanych prac

Próba podpalenia dworku Ryxów?
PRAŻMÓW Zabytkowy dwo-

rek nadal niszczeje. Nie-

dawno doszło tam do ko-

lejnego aktu wandalizmu

 Dwa tygodnie temu opubliko-
waliśmy artykuł o fatalnym stanie 
dworku Ryxów w Prażmowie, któ-
ry nie był w żaden sposób zabez-
pieczony. Kilka dni później jeden z 
czytelników poinformował nas, że 
ktoś próbował zaprószyć w dwor-
ku ogień. W głównym hallu budyn-
ku widać osmolony sufit i spaloną 
skrzynkę elektryczną. Wątpliwe 
jednak, aby w budynku doszło do 
zwarcia, bo… prawie rok temu zo-
stał odcięty tam prąd. Poinformo-
waliśmy o zaistniałej sytuacji wła-
dze gminy Prażmów.
 – Zgłosiliśmy sprawę na policję 
jako włamanie – informuje inspek-
tor ds. promocji Violetta Kraskow-
ska. – Pracownicy naszego urzę-
du zabezpieczyli teren. Wyniesio-
ne zostały pozostałości wyposaże-
nia po byłej przychodni, okna za-
bezpieczono płytami.
 Gmina twierdzi, że ostatni raz 
zabezpieczała dworek w kwietniu. 
Zamknięto na stałe główne wejście 
i jedno okno, w którym brakowało 
szyb. Tymczasem do sprawy dwor-
ku odniosło się po naszej publikacji 
starostwo powiatowe. – Dwór, któ-
ry kilkanaście lat temu starostwo 
darowało gminie, jest kompletnie 

zdewastowany – czytamy w wyda-
nym przez powiat oświadczeniu.
 – Jesteśmy zszokowani tym, jak 
można doprowadzić do takiego 
stanu tak cenny zabytek. I w dodat-
ku obarczać publicznie darczyń-
cę winą za ten stan rzeczy – doda-
je starosta Ksawery Gut. – Przypo-
minam, że gmina dalej widnieje w 
księdze wieczystej, więc wciąż za-
rządza tą nieruchomością.

Władze gminy Prażmów 6 sierp-
nia wystosowały pismo do staro-
stwa powiatowego z pytaniem o 
plany powiatu na zagospodarowa-
nie dworku, gdy ten wróci do ich 
zasobów, co ma nastąpić zgodnie 
z uchwałą rady powiatu w sprawie 
odwołania darowizny z września 
zeszłego roku. Odpowiedzi jak na 
razie brak.

Natalia Brzozowska
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Pani Doktor, czym zajmuje się 

neonatolog?

M.G.: Neonatolog jest specjalistą 
chorób okresu noworodkowego. 
Obejmuje swoja opieką noworodki 
donoszone, wcześniaki, niemowlęta 
w pierwszych miesiącach życia.

Czym zatem różni się neonatolog 

od pediatry?

M.G.: Neonatolodzy są pierwszymi 
lekarzami sprawującymi opiekę nad 
dzieckiem w oddziałach noworodko-
wych.  Jeżeli nowonarodzone dziec-
ko jest zdrowe, urodziło się o czasie, 
po wypisie z oddziału noworodko-
wego, opiekę nad dzieckiem przej-
muje pediatra.

Kiedy rodzic powinien udać się do 

neonatologa?

M.G.: Jeśli wczesny okres adaptacyj-
ny jest powikłany zaburzeniami ada-
ptacyjnymi, zakażeniami wrodzony-
mi, wadami wrodzonymi, wcześniac-
twem, czy innymi chorobami mają-
cymi swoje źródło w okresie około-
porodowym, wówczas w pierwszych 
miesiącach życia dziecko powinno 
być pod opieką neonatologa.

Jakie wątpliwości pomoże nam 

rozwiać neonatolog?

M.G.: Jeżeli mamy nowonarodzo-
ne dziecko i cokolwiek nas niepo-
koi, warto udać się na konsultację 
do neonatologa. Nawet jeśli nasze 
dziecko ma kilka miesięcy. Bardzo 

często stwierdzane u niemowlęcia 
nieprawidłowości mają swój począ-
tek w okresie okołoporodowym np. 
przedłużająca się żółtaczka, proble-
my z napięciem mięśniowym skut-
kiem przebytego niedotlenia oko-
łoporodowego, słaby przyrost masy 
ciała czy inne patologie okresu no-
worodkowego.

Jak przygotować się do wizyty 

u lekarza neonatologa?

M.G.: Warto zabrać ze sobą wszyst-
kie aktualne badania dziecka, kar-
ty informacyjne z pobytu dziecka w 

szpitalu oraz książeczkę zdrowia, po-
nieważ będą potrzebne wszystkie 
dane dotyczące przebiegu ciąży, po-
rodu i okresu po urodzeniu.

Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

Drodzy Rodzice,
We wrześniu zapraszamy na 

bezpłatne konsultacje neonato-

logiczne w każdy piątek w godzi-

nach od 10:00-11:00. Konsultacje 

odbywają się po wcześniejszym 

zapisie telefonicznym pod nr 

tel. 22 73 54 101.

P R O M O C J A

Neonatolog czy pediatra? 

Informacja i rejestracja:  

Szpital św. Anny w Piasecznie 
22 73 54 101
ul. Mickiewicza 39

Poradnia neonatologiczna w szpitalu św. Anny w Piasecznie obejmuje opieką medycz-

ną dzieci urodzone z czynnikami ryzyka okresu płodowo-okołoporodowego. W po-

radni udzielane są również porady w przypadku, gdy matka zauważy niepokojące ob-

jawy u noworodka wcześniej zdrowego. O poradni neonatologicznej rozmawiamy 

z dr n. med. Małgorzatą Gołkowską, specjalistą neonatologiem i z-cą dyrektora 
ds. medycznych szpitala św. Anny w Piasecznie, EMC Piaseczno. 

Piękna uroczystość 
z udziałem strażaków 
i harcerzy w Piskórce
PRAŻMÓW W niedzielę 11 sierpnia mieszkańcy Piskórki zebrali się przy 

stojącym w centralnym punkcie wsi obelisku, aby upamiętnić tragicz-

ne wydarzenia, do których doszło w tym miejscu 75 lat wcześniej – 11 

sierpnia 1944 roku

 To właśnie wtedy miała miejsce krwawa pacyfi kacja wsi. Tego dnia batalion 
Armii Krajowej  „Krawiec”, wysłany z Piskórki w kierunku Łosia, zdobył niemiec-
ką ciężarówkę. W odwecie Niemcy zaatakowali partyzantów. Wywiązała się re-

gularna bitwa, w której Niemcy straci-
li ponad 30 żołnierzy. Mieszkańcy Pi-
skórki za pomoc partyzantom zapłacili 
wysoką cenę – kilka godzin po potycz-
ce wspierany przez czołgi oddział nie-
miecki wrócił do Piskórki i zrównał ją z 
ziemią. Wydarzenia te zostały przypo-

mniane przed uroczystą mszą świętą, którą odprawił przy obelisku ksiądz Wie-
sław Zaręba, proboszcz parafi i w Jazgarzewie. – Módlmy się za żołnierzy i osoby 
świeckie, które tu zginęły – mówił podczas eucharystii. – Módlmy się też o wol-
ność i niepodległość. Żebyśmy nigdy nie byli zależni od nikogo i od niczego. 
 Po mszy głos zabrał Jan Dąbek, wójt Prażmowa. – Dziękuję wszystkim za 
przybycie, z roku na rok jest nas tu coraz więcej – mówił. – Szczególnie dzię-
kuję strażakom, harcerzom, sołtysowi Piskórki oraz mieszkańcom, którzy dba-
ją o to miejsce. Chwała bohaterom. Uroczystość zwieńczyło złożenie pod za-
bytkowym kamieniem kwiatów i zapalenie zniczy.

TW

 Co roku mieszkańcy wsi 

zbierają się, aby oddać

 hołd poległym 

w tym miejscu bohaterom

Wartę honorową przy obelisku pełnili harcerze 

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie gminy mogą ubiegać się 
o pomoc fi nansową m.in. na zakup podręczników, zeszytów oraz częścio-
we pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych. Wnioski o przyznanie stypen-
dium będą przyjmowane od 2 do 16 września w kancelarii urzędu gminy. 

TW

Stypendia dla uczniów
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AKTUALNOŚCI

100 lat Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej
PIASECZNO W październiku Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie obchodzić 100-lecie  

istnienia. W środę 4 września piaseczyński sanepid organizuje dzień otwarty, podczas 

którego mieszkańcy będą mogli odwiedzić stację i uzyskać informacje dotyczące nur-

tujących ich wątpliwości i problemów

 Powiatowy Inspektorat Sanitar-
ny w Piasecznie składa się z ośmiu 
sekcji. Jedną z nich jest Sekcja Hi-
gieny Żywności, Żywienia i Produk-
tów Kosmetycznych, której podle-
gają aż 2234 podmioty. Są to firmy 
produkujące żywność i wprowadza-
jące ją do obrotu handlowego. Pra-
cownicy tej sekcji zajmują się nadzo-
rem nad żywnością, żywieniem oraz 
produktami kosmetycznymi i wyro-
bami przeznaczonymi do kontak-
tu z żywnością. Prowadzą działa-
nia kontrolne, egzekwują przestrze-
ganie przez przedsiębiorców prawa, 
ale także informują ich o zmieniają-
cych się przepisach. W ramach sys-
temu RASFF (system szybkiego po-
wiadamiania o niebezpiecznej żyw-
ności) wycofywane są w trybie na-
tychmiastowym z obrotu handlowe-
go wyroby niebezpieczne dla zdro-
wia i życia człowieka. Sekcja prowa-
dzi także graniczne kontrole impor-
towanej żywności. 
 Nasza praca przynosi wymierne 
efekty – podkreśla Anna Matkow-
ska, Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Piasecznie. - Z roku 
na rok obserwujemy znaczną popra-
wę stanu sanitarnego i technicznego 
w nadzorowanych przez nas obiek-
tach. Mamy za zadanie zapewnić 
mieszkańcom bezpieczeństwo zdro-
wotne i w moim przekonaniu su-
miennie się z tego wywiązujemy.

Dbają o jakość wody...

 Kolejną istotną komórką wcho-
dzącą w skład piaseczyńskiego Sa-
nepidu jest Sekcja Higieny Komu-
nalnej, która kontroluje jakość wody 
pitnej. Inspektorzy prowadzą sta-
ły monitoring wody z wodociągów, 
poddając ją badaniom. Gdy jakość 
wody jest niezadowalająca, jej do-
stawcy obligowani są do dokona-
nia dezynfekcji bądź wymiany złóż. 
Nadzorowi inspekcji podlega rów-
nież woda w basenach publicznych. 
Ponadto sekcja kontroluje obiekty 
użyteczności publicznej, w tym za-
kłady opiekuńczo-lecznicze i domy 
pomocy społecznej, a także zakła-
dy kosmetyczno-fryzjerskie. Pod 
jej nadzorem są także stacje paliw, 
ośrodki sportowe, cmentarze i ap-
teki. Do jej zadań należy również 
m.in. wydawanie zgód na ekshu-
mację oraz zezwoleń na organizację 
imprez masowych.

… i bezpieczeństwo mieszkańców

 Sekcja Higieny Pracy kontrolu-
je z kolei warunki pracy w nadzo-
rowanych zakładach. W jej ewiden-
cji figuruje ponad 700 firm, w któ-
rych zatrudnionych jest około 20 
tys. osób. Komórka prowadzi nadzór 
nad obrotem handlowym produkta-
mi biobójczymi oraz substancjami i 
mieszaninami chemicznymi, dbając 
m.in. o poprawne oznakowanie ich 
opakowań. Sprawuje także nadzór 
nad zakazem wytwarzania i wpro-
wadzania na rynek  tzw. dopalaczy. 
Nadzór ten odbywa się m.in. poprzez 
stały monitoring kanałów dystrybu-
cji oraz ewidencjonowanie liczby za-
truć tymi niebezpiecznymi środkami. 
– Wszystkie osoby, które zetkną się z 
dopalaczami, mogą uzyskać pomoc, 
dzwoniąc pod nr infolinii Głównego 
Inspektora Sanitarnego 800 060 800 
– mówi Anna Matkowska. 

Monitorują zachorowania na odrę

 Inspekcja Sanitarna prowadzi 
także rejestr chorób zakaźnych. Sekcja 
Epidemiologii monitoruje zachorowa-
nia na takie choroby jak, m.in. gruźli-
ca czy odra, które wymagają przepro-

wadzenia działań przeciwepidemicz-
nych w celu nie dopuszczenia do ich 
rozprzestrzeniania się. – W przypadku 
zachorowania na odrę niezbędne jest 
ustalenie osób z najbliższego otocze-
nia chorego i jak najszybsze skierowa-
nie ich na szczepienie – wyjaśnia Anna 
Matkowska. – Sekcja czuwa także nad 
bezpieczeństwem pacjentów, kontrolu-
jąc obiekty służby zdrowia. 
 Oczywiście nie są to wszystkie 
działania podejmowane przez piase-
czyński Sanepid. Jego inspektorzy zaj-
mują się także m.in. dopuszczaniem 
do użytku nowo powstających obiek-
tów użyteczności publicznej i zakła-
dów pracy, dystrybucją bezpłatnych 
szczepionek, nadzorem nad żłobkami, 
przedszkolami i szkołami. – Zdrowa 
żywność i woda oraz promocja zdro-
wia to podstawowe filary naszej dzia-
łalności – podsumowuje Anna Mat-
kowska. – Zapraszamy do odwiedze-
nia naszej stacji 4 września, kiedy to 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Piasecznie organizuje Dzień 
Otwarty dla mieszkańców. Zachęca-
my do odwiedzin wszystkich, którzy 
chcą poznać specyfikę naszej pracy.

Tomasz Wojciuk

Pracownicy Sanepidu zapraszają mieszkańców 4 września na 

Dzień Otwarty. Placówka stacji mieści się przy ul. Dworskiej 7 

w Chylicach

Giełda pracy powstanie 
przy Nadarzyńskiej
PIASECZNO Gmina będzie zachęcać pracowników sezonowych z Ukrainy, 

którzy od lat zbierają się pod starą mleczarnią, aby zaczęli korzystać ze 

specjalnie utworzonego dla nich przy ul. Nadarzyńskiej „Punktu spotkań”

 O planach przeniesienia giełdy pracy spod starej mleczarni w inne miej-
sce pisaliśmy już wcześniej. Powodów tego jest co najmniej kilka. Po pierw-
sze, od września przy ul. Jana Pawła II zacznie działać nowa szkoła. Po drugie, 
wzdłuż drogi (od ul. Żytniej do Wojska Polskiego) wkrótce ma powstać ścież-
ka rowerowa i na odcinku naprzeciwko Centrum Edukacyjno-Multimedialne-
go nie będzie można się zatrzymywać. Poza tym za kilka tygodni ma rozpo-
cząć się modernizacja ulicy Dworcowej, w związku z czym zostanie zamknięte 
skrzyżowanie Dworcowej i Jana Pawła II. Objazdy mają zostać poprowadzone 
ulicą Nadarzyńską i dalej Żytnią. 
 Cały obszar, w którym zbierają się dziś pracownicy najemni bardzo się 
ostatnio zmienił i niedługo tych zmian będzie jeszcze więcej (gmina planuje 
chociażby rewitalizację starej mleczarni). Stąd decyzja o przeniesieniu „Punk-
tu spotkań”. Już kilka tygodni temu burmistrz Daniel Putkiewicz zapowia-
dał, że giełda pracy będzie miała nową lokalizację w rejonie targowiska. Te-
raz wskazano konkretne miejsce, które znajduje się przy ulicy Nadarzyńskiej, 
zaraz przed torami. Do niewielkiego, wygodnego parkingu przylega plac, na 
którym ustawiono już ławki, kosze oraz tablicę informacyjną. – Chcemy po-
stawić tam jeszcze toaletę typu toi toi – zapowiada burmistrz Putkiewicz. 
– Przygotowujemy ulotki w języku polskim i ukraińskim, które mają zachęcić 
naszych gości do przenosin.

TW

Nowe miejsce, w którym mają zbierać się pracownicy z Ukrainy, 

zostało już częściowo zagospodarowane

LESZNOWOLA

Rajd rowerowy w Łoziskach
 Już w najbliższą sobotę 24 sierpnia odbędzie się rajd rowerowy so-
łectwa Jazgarzewszczyzna-Łoziska. Zbiórka o godz. 10 przy placu zabaw 
przy ul. Złotych Łanów w Łoziskach. Po zakończeniu rajdu planowane 
jest pieczenie kiełbasek na ognisku oraz tańce przy muzyce.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Już w najbliższą niedzielę 25 sierpnia w amfi teatrze w Parku Zdrojo-
wym odbędzie się koncert Retro Orchestry. Zespół tworzy trójka mło-
dych muzyków: Joanna Hort – wokal, Rafał Kozyra – instrumenty perku-
syjne i Piotr Kopietz – akordeon. Zagrają oni i zaśpiewają słynne przebo-
je z Półwyspu Apenińskiego, w tym m.in. „Gigi L’amoroso”, „Lasciate mi 
cantare”, „Miłość w Portofi no”, „Volare” czy „Wróć do Sorrento”. Początek 
koncertu o godz. 17. Wstęp wolny.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Boule w parku
 W najbliższą niedzielę 25 sierpnia o godz. 11 na polanie przy Hugonów-
ce w Parku Zdrojowym będzie można pograć w boule. Wstęp wolny, ale 
obowiązują zapisy. Więcej informacji: Sławomir Kamecki, tel. 501 385 472.

TW

Włoskie melodie w amfi teatrze

R E K L A M A



 Nadchodząca wielkimi kroka-
mi obniżka stawki PIT z 18 na 17 
proc. to kolejna po zerowym PIT-cie 
dla młodych zmiana w systemie po-
datkowym. Wejdzie w życie 1 paź-
dziernika. Wpływy z podatku od 
osób fizycznych (PIT) są podstawo-
wym źródłem dochodów samorzą-
dów. „Niższe podatki dla mieszkań-
ców – to brzmi wspaniale, ale nieste-
ty odbywa się kosztem samorządów. 
Rząd, zabierając gminom część ich 
dochodów bez żadnej rekompensaty, 
stawia pod znakiem zapytanie reali-
zację wielu zadań realizowanych dla 
mieszkańców” – czytamy na profilu 
FB Gminy Piaseczno, która przyłą-
czyła się do protestu przeciwko jed-
nostronnej nowelizacji podatkowej. 
 „Tak dla obniżenia podatków 
Nie dla łamania ustawy o finansach 
publicznych” – tak brzmi główne ha-
sło stworzone  przez Stowarzyszenie 
Metropolia Warszawa, którego gmi-
na Piaseczno jest członkiem.
 Władze gmin, miast i powiatów 
wyliczają straty z tytułu obniżenia 
PIT-u i apelują do przedstawicieli 
Ministerstwa Finansów o zabezpie-
czenie budżetów samorządowych, 
które na korzystnych dla zwykłego 
mieszkańca zmianach stracą milio-
nowe wpływy przeznaczone na lo-
kalne inwestycje i projekty. Co wię-
cej, wydatki jednostek samorządo-
wych cały czas rosną. 
 Związek Miast Polskich w raporcie 
„Stan finansów JST” z 17 lipca poda-
je, że skutki wprowadzenia zapowia-
danych zmian w podatku PIT zabiorą 
jednostkom samorządu terytorialnego 
ok. 7 mld złotych rocznie. Gminy po-
wiatu piaseczyńskiego znajdują się w 
pierwszej 50 gmin podwarszawskich, 
które najdotkliwiej odczują rządowe 
reformy. Szacunki podają, że najwięk-
sze straty poniesie Piaseczno, które bę-
dzie musiało liczyć się z ponad 30-mi-
lionowymi cięciami w budżecie. 
 – Cieszę się, że mieszkańcy będą 
mieli mniejsze obciążenia podat-
kowe, ale stabilność finansowa sa-
morządów powinna być zapewnio-
na – mówi burmistrz Daniel Putkie-
wicz. – Jeśli mamy podejmować waż-
ne decyzje dotyczące dużych inwesty-
cji, chcemy wiedzieć jak będą wyglą-
dały nasze finanse w kolejnych latach. 
Takie zmiany zachęcają do stagnacji 
– uważa burmistrz Putkiewicz i zapo-
wiada, że zrobi wszystko, by cięcia bu-
dżetowe nie odbyły się kosztem plano-
wanych przez gminę inwestycji.  

 Na drugim miejscu wśród gmin 
z naszego powiatu, które najwię-
cej stracą na rządowych zmianach, 
uplasowała się gmina Konstan-
cin-Jeziorna z ponad 13-milionową 
stratą. Niechlubne trzecie miejsce 
przypadło gminie Lesznowola, któ-
ra straci ponad 11 mln zł. Na dal-
szych miejscach znalazły się kolej-

no Góra Kalwaria (ok. 5 mln zł), 
Prażmów (ok. 2,5 mln zł) oraz 
Tarczyn (ok. 2 mln zł). Na dzie-
więć powiatów Regionu War-
szawskiego Stołecznego powiat 
piaseczyński zajmuje pierwsze 
miejsce. Straty mają wynieść ok. 
17,5 mln  zł.

NAB

Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszony-

mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 

który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym modelowa-

niem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe. Podstawo-

wym celem zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami ak-

tywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do utrzymania wody w ilości 

odpowiadającej tysiąc razy większej niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna warstwę włókien uszko-

dzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

 Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za spra-

wą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, zu-

pełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy 

na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, far-

bowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Samorządy stracą
na rządowych zmianach 
POWIAT Obniżka stawki PIT to świetna wiadomość dla osób fi zycznych, ale nie dla samo-

rządów. Wiele inwestycji i projektów będzie musiało zostać odłożonych na później lub 

ich czas realizacji wydłuży się. Niektóre z nich trafi ą też pewnie do kosza...

Święto Wisły na Urzeczu
GÓRA KALWARIA Już w najbliższą sobotę 24 sierpnia na tamie wojsko-

wej w Górze Kalwarii odbędzie się Święto Wisły na Urzeczu. Organi-

zatorami dorocznej imprezy są piaseczyńskie WOPR oraz Powiatowy 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 Podczas nadwiślańskie-
go pikniku będzie można 
poznać smaki tradycyjnego 
Urzecza, dowiedzieć się jak 
bezpiecznie wypoczywać 
nad wodą, wziąć udział w tur-
nieju siatkówki plażowej, za-
wodach wakeboardowych, 
spływie kajakowym, spróbo-
wać swoich sił na desce SUP, 
obejrzeć pokaz Klubu Kara-
te Kyokushin Fighters Dojo 
Góra Kalwaria, a także prze-
płynąć się łodziami WOPR-u. 
Na miejscu będzie działała 
Wioska Rybacka oraz Karcz-
ma Urzecze. Przerywnikami 
muzycznymi będą koncerty. Na scenie wystąpią Labilni,  JaiCob & Dobrepany 
i Magda Bereda – najpopularniejsza youtuberka pośród polskich piosenkarek, 
która może pochwalić się także najbardziej promienistym uśmiechem. Organi-
zatorzy nie zapomnieli też o dzieciach. Atrakcji najmłodszym dostarczy teatrzyk 
kukiełkowy, który wystawi spektakl „Brzydkie Kaczątko”. Impreza zacznie się o 
godz. 13 i potrwa do 20.

TW

Największą gwiazdą tegoroczne-

go Święta Wisły na Urzeczu będzie 

Magda Bereda

R E K L A M A

Według szacunków, gmina Piaseczno może stracić na rządowych 

zmianach nawet 30 mln zł rocznie



GÓRA KALWARIA

Konserwacja basenu
 Od 23 sierpnia do 14 września basen w Górze Kalwarii będzie za-
mknięty. W tym czasie pływalnia ma zostać dokładnie wyczyszczona 
(ze wszystkich niecek zostanie spuszczona woda), a urządzenia mają 
przejść przeglądy serwisowe. 

TW
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Upamiętniono oddział 
porucznika „Lawy”
PIASECZNO Dzięki żmudnej pracy Piaseczyńskiego Klubu Poszukiwaczy Hi-

storii doczekaliśmy się kolejnego miejsca pamięci. W ubiegłą sobotę w Wól-

ce Prackiej odsłonięto tablicę upamiętniającą oddział porucznika „Lawy”

 Przybyłych na uroczystość odsłonięcia tablicy gości powitał Krzysztof Ma-
jewski, członek Piaseczyńskiego Klubu Poszukiwaczy Historii (PKPH). W krótkim 
wstępie podkreślił, że potyczka w podwarszawskim lesie była właściwie pre-
tekstem, by upamiętnić niezwykle ciekawą postać porucznika Tadeusza Ga-
worskiego „Lawy” i jego towarzyszy. To właśnie w Wólce Prackiej dowodzony 
przez niego oddział powstańczy AK stoczył pierwszą, zakończoną sukcesem 
walkę z niemieckim najeźdźcą. Dzięki polskim żołnierzom przybyli po kontyn-
gent Niemcy byli zmuszeni do szybkiego odwrotu i kapitulacji. 
 Ku pamięci powstańców burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz odsło-
nił tablicę pamiątkową. Krótki rys historyczny przedstawił zebranym członek 
PKPH Mirosław Grzyb, który zaprojektował wygląd miejsca i wraz z Dawidem 
Miszkiewiczem opisał szlak bojowy upamiętnionej tam kompanii. – Dzisiejsza 
uroczystość wieńczy pewien etap naszej pracy – mówił Krzysztof Majewski. 
– Wciąż jednak jest wiele wartych upamiętnienia zasłużonych nazwisk, które 
kreowały naszą małą ojczyznę. Pracujemy teraz nad upamiętnieniem ojca-za-
łożyciela Złotokłosu hrabiego Rostworowskiego i jego żony Agnes Clinton, 
która była inicjatorką założenia tutejszego parku – dodał. Szczegółowa histo-
ria działań powstańczych na naszym terenie znajduje się na specjalnej tablicy 
informacyjnej, umieszczonej tuż przy nowo odsłoniętym obelisku.

NAB

LESZNOWOLA

Trasa autobusu 721 czasowo zawieszona
 ZTM zawiesza do odwołania kursowanie linii 721. Utrudnienia związa-
ne są z inwestycją drogową w Wólce Kosowskiej, a konkretnie zamknięciem 
skrzyżowania ulic Marii Świątkiewicz, Nadrzecznej i Polnej. W zastępstwie 
uruchomione zostały dodatkowe kursy skrócone linii 728 na trasie w obu 
kierunkach: P+R al. Krakowska – al. Krakowska – Rejonowa – Mrokowska 
– ROD Szczaki. Linia 728 będzie kursowała na podstawie specjalnego roz-
kładu jazdy. Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków CH Wólka 
Kosowska 01 i 02 oraz Wygoda 03.

NAB

Park w Zamieniu 
pod skrzydłami konserwatora
LESZNOWOLA Walka mieszkańców o zachowanie parku w Zamieniu nie poszła na marne. 

Założenie zostało objęte ochroną prawną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków

 W środę 31 lipca konserwator 
wpisał część 17-hektarowego ob-
szaru (teren zielony wraz z cztere-
ma budynkami) do rejestru zabyt-
ków województwa mazowieckie-
go. Zielone serce Zamienia zosta-
ło tym samym ostatecznie zabez-
pieczone przed ewentualną zabudo-
wą wielorodzinną, której obawiali 
się mieszkańcy. W zeszłym roku na 
tym obszarze rozpoczęły się prace 
przygotowawcze pod kolejne inwe-
stycje. Zniknęło kilkanaście starych 
drzew. Najokazalszy dąb szypułko-
wy w ciągu kilku miesięcy całkowi-
cie usechł. Dzięki inicjatywie Ro-
berta Tyszki powstało Stowarzysze-
nie Mieszkańców Nowego Zamie-
nia. Na wniosek Stowarzyszenia ob-
szar parku wpisano pod koniec 2018 
roku do wojewódzkiej ewidencji za-
bytków, a potem na jej podstawie w 
marcu br. do gminnej ewidencji za-
bytków. Następnie zostało wszczę-
te postępowanie administracyjne o 
wpis do wojewódzkiego rejestru za-
bytków, który jest kolejnym etapem 
zabezpieczenia parku. Decyzja kon-
serwatora ma charakter natychmia-
stowej wykonalności co oznacza, że 
bez jego zgody i nadzoru nie moż-

na prowadzić tu robót budowlanych 
i podejmować działań ingerujących 
w chroniony obszar. 
 Konserwator zaznaczył, że obję-
ty ochroną teren to dawny folwark, a 
nie, jak do tej pory uważano, zespół 
dworsko-parkowy. Niegdyś były to do-
bra zarządzane przez hrabiego Prze-
ździeckiego, później przeszły na wła-
sność Skarbu Państwa, a w końcu Wy-
twórni Surowic i Szczepionek „Bio-

med”, która zakończyła swoją działal-
ność w 2004 roku nieodpłatnym zby-
ciem nieruchomości na rzecz gminy 
Lesznowola. Powodem były zaległości 
podatkowe z tytułu użytkowania wie-
czystego. Obecnie teren jest w więk-
szości własnością osób i spółek pry-
watnych, Skarbu Państwa oraz w nie-
wielkiej części gminy.

Natalia Brzozowska

Roztańczona Hugonówka

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę odbędzie się ostatnia wakacyjna potańcówka w altanie 
przy Hugonówce (ul. Mostowa 15). Jak zwykle nastrojowe „przytulanki” 
przeplatać się będą z żywiołowymi rytmami. Były już włoskie przeboje, pol-
skie hity, niezapomniana muzyka fi lmowa, gorące, latynoskie rytmy i szalo-
ne lata 80. oraz 90. Teraz przyszła pora na niezwykle energetyczny swing. 
Impreza rozpocznie się o godz. 19. Wstęp wolny. 

TW
Cudowne kino w plenerze
 W piątek 30 sierpnia o godz. 21.15 w amfi teatrze w Parku Zdrojowym w 
ramach Kina Plenerowego zostanie wyświetlony przejmujący fi lm „Cudow-
ny Chłopak”. W tytułowej roli rewelacyjny Jacob Tremblay. Partnerują mu 
Julia Roberts oraz Owen Wilson. Reżyser Stephen Chbosky zekranizował 
bestsellerową powieść „Cud Chłopak” R.J. Palacio. To wzruszająca, zabaw-
na i skłaniająca do refl eksji historia chłopca ze zdeformowaną twarzą, który 
udowadnia, że piękno to więcej niż wygląd. Wstęp wolny.

TW

Noc spadających gwiazd
PIASECZNO Ponad tysiąc osób, nie tylko mieszkańców gminy, wybrało się w sierpniowy wieczór na spotka-

nie z Karolem Wójcickim – popularyzatorem astronomii. Celem była wspólna obserwacja nieba, a zwłasz-

cza spadających gwiazd

 Imprezę na Górkach Szymona w 
Zalesiu Dolnym otworzyli wspólnie 
burmistrz Daniel Putkiewicz i wice-
burmistrz Hanna Kułakowska-Mi-
chalak. Następnie głos zabrał go-
spodarz wieczoru, który zdradził 
wszystkim przybyłym tajniki obser-
wacji nocnego nieba.
 - Widzicie na pewno państwo 
bardzo jasno świecący Księżyc – za-
czął swoją prezentację Karol Wójcic-
ki. – Ten jasny punkt na prawo to Jo-
wisz, a na lewo widać Saturna. One 
już gołym okiem wyglądają fajnie, 
ale zdecydowanie lepiej w telesko-
pie. A dzisiaj macie państwo świet-
ną okazję, żeby zobaczyć te obiekty 
przez nie byle jakie urządzenia.
 Do stanowisk przygotowanych 
przez sklep Delta Optical przez cały 
czas ustawiały się spore kolejki. W 
zasadzie każdy chętny miał jednak 
możliwość bliższego przyjrzenia się 
ciałom niebieskim i podziwiania 
pierścieni Saturna czy „poszatkowa-
nej” powierzchni naturalnego ziem-
skiego satelity. Warto podkreślić, 
że niektórzy z uczestników imprezy 
zabrali również na Górki Szymona 
swoje własne, prywatne teleskopy.
 Prowadzący poprosił również 
o wygaszenie wszystkich zbędnych 
świateł – tak by oczy lepiej przyzwy-
czaiły się do ciemności.
– Im mniej będziecie państwo spo-
glądać w smartfony, tym większa bę-
dzie szansa na to, że wasz wzrok po-
zwoli wam później lepiej zobaczyć 
spadające gwiazdy – zaapelował 
Karol Wójcicki. 
 Następnie odbył się miniwykład, 
podczas którego można było sporo 
dowiedzieć się o zjawisku nocy spa-

dających gwiazd. Generalnie Perse-
idy są jednymi z najbardziej regular-
nych rojów meteorów, którego orbi-
ta przecina się każdego roku z ziem-
ską w dniach 17 lipca – 24 sierpnia. 
Karol Wójcicki wyjaśnił, między in-
nymi, różnicę między meteorytami 
a meteoroidami (niewielkimi okru-
chami skalnymi, których źródłem 
są głównie komety) oraz pokazał, 
gdzie i jak najlepiej obserwować nie-
bo. Uczestnicy imprezy zobaczyli w 
trakcie jej trwania przynajmniej kil-
ka spadających gwiazd.
 – Udało mi się zaobserwować 
kilka spadających obiektów – mówi 
Magdalena Tomaszewska, miesz-

kanka Warszawy, która przyjecha-
ła na Górki Szymona wraz z córką. 
– Prowadzący był bardzo fajny i 
miło się go słuchało. Dzięki niemu 
wiem już, jak w ogóle trzeba obser-
wować niebo w takie noce. Organi-
zacja imprezy była na dobrym po-
ziomie. Szkoda tylko, że nie wszyscy 
obecni potrafili się zachować – jak 
np. grupa paląca ognisko. 
 I choć „Noc spadających gwiazd” 
została zorganizowana przez gminę 
Piaseczno po raz pierwszy, to wiele 
wskazuje na to, że impreza będzie w 
przyszłości kontynuowana.

Grzegorz Tylec

LESZNOWOLA

Jubileuszowy spot
 W najbliższą niedzielę na dawnym terenie KPGO przy ul. Osiedlowej 
2 w Mysiadle odbędzie się  spot okolicznościowy z okazji drugiej roczni-
cy założenia Nowa Iwiczna Classic Car. Impreza dla miłośników motory-
zacji potrwa od godziny 12 do 18.

Tyl.
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Śmiertelny wypadek w Brześcach
GÓRA KALWARIA We wtorek 13 sierpnia po godzinie 6 rano na drodze 724 w Brześcach między Górą Kalwa-

rią a Konstancinem-Jeziorną doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów. 34-letni kierowca opla po-

niósł śmierć na miejscu

 Ze wstępnych ustaleń policji wy-
nika, że 52-letni kierowca ciężarówki 
na łuku drogi prawdopodobnie wpadł 
w poślizg i zderzył się z jadącym z na-
przeciwka oplem. 34-letni kierowca 
opla poniósł śmierć na miejscu. Ran-
nego kierowcę ciężarówki zabrało 
do szpitala Lotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe. W zdarzeniu uczestniczył 
jeszcze dostawczy ford. Ponad czte-
ry godziny droga była nieprzejezd-
na, ponieważ na miejscu toczyły się 
czynności procesowe pod nadzorem 
prokuratora. Zdarzenie odbiło się 
głośnym echem wśród mieszkańców 
Brześc oraz przejeżdżających przez 
tą miejscowość kierowców. - Jeż-
dżę tam codziennie i widzę, co się 
dzieje – komentuje pani Katarzyna.– 
Mimo że blisko jest szkoła, rzadko 
kto jeździ tam wolniej niż 100 km/h. 
Mieszkający tam ludzie każdego 
dnia przeżywają koszmar. 

 – Ludzie nie tylko przekraczają 
tam prędkość, ale także wyprzedza-
ją na przejściach, zakręcie i podwój-
nej ciągłej – dodaje pan Mirek. - Co-
dziennie rano jest tam istny wyścig. 

Jeśli policjanci nie zaczną pilnować 
w tym miejscu porządku, albo nie 
zostanie ustawiony fotoradar po-
dobnych wypadków będzie więcej.

TW

Sprawcą wypadku był prawdopodobnie kierowca ciężarówki

Fatalna Działkowa
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Po wakacjach burmistrzowie Konstancina-Jeziorny i Pia-

seczna mają rozmawiać o przebudowie ulicy Działkowej, znajdującej się na granicy 

obydwu gmin. – Chodzi o ustalenie proporcji podziału kosztów tej inwestycji – precy-

zuje Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina

 Koszmarny stan ulicy Działkowej 
każdego dnia spędza sen z powiek 
jeżdżącym tamtędy kierowcom. Na 
drodze często dochodzi do dantej-
skich scen – samochody, aby się  mi-
nąć, zjeżdżają na dziurawe pobocze, 
wielu kierujących wścieka się, w ruch 
idą klaksony. – Ja sam straciłem tam 
kiedyś lewe lusterko – mówi pan An-
drzej, mieszkaniec Kierszka. – Za-
pewniam, że takich osób jest więcej. 

Rozmawiają o tej inwestycji od lat

 Przymiarki do przebudowy dro-
gi, z której korzysta także wielu 
mieszkańców Józefosławia, trwa-
ją od dawna. Problemem jest to, że 
inwestycja może być kosztowna, bo 
w grę wchodzą także wykupy grun-
tów. Poza tym wszystkim zależy, 
aby droga zbierająca ruch z mocno 
zurbanizowanych terenów była wy-
konana jak należy – miała odwod-
nienie, ciąg pieszo rowerowy, ledo-
we oświetlenie. Zarządcą ciągu jest 
gmina Konstancin-Jeziorna, jed-
nak to Piaseczno bardziej zabiegało 
do tej pory o przebudowę Działko-
wej. Dlaczego? Odpowiedź jest pro-
sta – to głównie mieszkańcy tej gmi-
ny z niej korzystają. Tematem tym 
od dawna zajmuje się wiceburmistrz 
Robert Widz (wcześniej radny z Jó-
zefosławia). – Odbyłem szereg spo-
tkań z burmistrzem Konstancina-
Jeziorny – informował w maju wice-
burmistrz Piaseczna. – Nasza gmi-
na wywiązała się ze wszystkich po-
czynionych uzgodnień. Co innego 
druga strona. Dlatego podczas se-
sji radni podjęli uchwały o wycofa-
niu pomocy finansowej i rzeczowej 
dla gminy Konstancin-Jeziorna na 
wykonanie koncepcji ul. Działkowej. 
Teraz gmina Piaseczno sama przy-
stąpi do wykonania dokumentacji 
w niezbędnym zakresie. Jest to ko-
nieczne do podjęcia kolejnych dzia-
łań, czyli uzgodnień między gmina-
mi udziału finansowego. Mam na-
dzieję, że mając więcej konkretnych 
danych o zakresie i kosztach reali-
zacji inwestycji, uda się osiągnąć z 

gminą Konstancin-Jeziorna poro-
zumienie. Póki co będziemy nadal 
konsekwentnie żądać od Konstanci-
na poprawy bezpieczeństwa i jakości 
ul. Działkowej.

Burmistrzowie chcą dojść do 

porozumienia

 Potem doszło jeszcze do spotka-
nia burmistrzów Putkiewicza i Jań-
czuka w sprawie Działkowej, ale jak 
twierdzi Robert Widz – nie ustalo-
no żadnych konkretów. – Moim zda-
niem nie ma woli Konstancina, aby 
poprawić sytuację na tej drodze 
– komentuje wiceburmistrz. – Jest 
tylko przeciąganie sprawy w cza-
sie. Burmistrz Jańczuk zablokował 
prace projektowe, na które Piasecz-
no przekazało dotację finansową. 
Bez tych prac trudno nawet okre-
ślić rzeczywisty koszt realizacji za-

dania. Czekamy na posiedzenie ko-
misji rady miejskiej Konstancina-Je-
ziorny, na którym będziemy mogli 
zaprezentować nasze stanowisko w 
sprawie układu drogowego na grani-
cy gmin.
 Burmistrz Piaseczna Daniel Put-
kiewicz jest bardziej pragmatyczny. 
Twierdzi, że jest zwolennikiem prze-
budowy Działkowej, ale jednocze-
śnie rozumie obawy mieszkańców 
Kierszka, którzy boją się wzmożo-
nego ruchu samochodów. – Ruch w 
razie czego będzie można spowolnić 
– dodaje. – Zależy nam na tej dro-
dze i jesteśmy gotowi partycypować 
w kosztach jej wykonania. Jesteśmy 
gotowi do rozmów z Konstancinem 
przed wprowadzeniem tego zadania 
do przyszłorocznego budżetu. 
 Jak się okazuje, zwolennikiem 
przebudowy drogi jest także Kazi-
mierz Jańczuk. – Po urlopie zamie-
rzam spotkać się z burmistrzem 
Putkiewiczem i wrócić do rozmów 
– deklaruje. – Musimy ustalić pro-
porcje dotyczące finansowania tej 
inwestycji, bo z Działkowej w 90 
proc. korzystają mieszkańcy Pia-
seczna. W żadnym razie nie unikam 
tego tematu, bo przebudowa Dział-
kowej i tak nas nie minie. 

Tomasz Wojciuk

„Jestem zwolennikiem 

budowy dobrych dróg. 

Przebudowa Działkowej i tak 

nas nie minie, jednak 

wcześniej trzeba zrobić tam 

kanalizację” – uważa 

Kazimierz Jańczuk, burmistrz 

Konstancina-Jeziorny

Działkowa, nie dość że jest wąska, ma dziurawe, pozapadane 

pobocza utrudniające minięcie się dwóch samochodów

Do sejmu z Koalicji
Obywatelskiej i PiS
POWIAT Z powiatu piaseczyńskiego w jesiennych wybo-

rach do Sejmu RP o głosy mieszkańców będzie ubiegać 

się 7 kandydatów  mieszkających na naszym terenie. 

Czterech z Prawa i Sprawiedliwości oraz trzech z Platfor-

my Obywatelskiej

 Z listy PiS wystartuje Andrzej Smirnow, wieloletni parlamentarzysta, dok-
tor nauk technicznych, działacz opozycji demokratycznej w RP. Sympatycy 
PiS będą mogli także głosować na Grzegorza Pruszczyka, radnego powia-
tu piaseczyńskiego, mieszkańca Prażmowa i byłego wójta tej gminy (2010 – 
2014). O głosy wyborców PiS ubiegać się będzie także Renata Mirosław, radna 
piaseczyńskiej rady miejskiej i mieszkanka Piaseczna. Jest wieloletnim człon-
kiem miejscowej Akcji Katolickiej oraz nauczycielką nauczania wczesnoszkol-
nego w jednej z piaseczyńskich szkół podstawowych. Z listy PiS w wyborach 
parlamentarnych wystartuje także Dominika Chorosińska, znana aktorka, a 
obecnie także radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 Na radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego postawiła Koalicja 
Obywatelska. Z jej list o głosy wyborców będą zabiegać aktualni radni sejmi-
ku – Maciej Lasek oraz Piotr Kandyba. O funkcję posła będzie ubiegał się tak-
że Piotr Wasilewski, obecny radny rady miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.
 Maciej Lasek jest mieszkańcem gminy Lesznowola i wiceburmistrzem 
dzielnicy Bemowo, inżynierem specjalizującym się w mechanice lotu, dokto-
rem nauk technicznych. Piotr Kandyba jest mieszańcem Piaseczna, w kaden-
cji 2010-2014 pełnił funkcję radnego powiatu piaseczyńskiego, stworzył lo-
kalne ugrupowanie Wspólne Razem, a w 2014 roku ubiegał się o funkcję bur-
mistrza Piaseczna.

Adam Braciszewski

fot. Wikipedia

R E K L A M A
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Szukasz 

pracownika?

To miejce czeka na 

twoje ogłoszenie 

rekrutacyjne!

Zadzwoń:

 22 756 79 39

Pracownicy z Ukrainy ratują 
sytuację na rynku pracy
Trudna sytuacja ekonomiczna i polityczna Ukrainy powoduje, że wielu jej obywate-

li szuka zatrudnienia w Polsce. Wielu z nich pracuje fi zycznie, w tym w budownictwie, 

rolnictwie, usługach i gastronomii. Wśród nich przeważają ludzie młodzi

 Obywatele Ukrainy pracują tak 
naprawdę w różnych branżach. Ze 
względu na pokrewieństwo kulturo-
we szybko dostosowują się do panują-
cych w Polsce warunków, chętnie uczą 
się także naszego języka. Z Ukrainy 
z roku na rok przyjeżdża coraz wię-
cej pracowników wysoko wykwalifi-
kowanych, którzy pracują chociażby w 
branży IT czy HR. Socjolodzy twier-
dzą, że w Polsce będzie rosło zapo-
trzebowanie na pracę intelektualną. 
Niszę mogą wypełnić imigranci.
 Z przeprowadzonych przez por-
tal pracuj.pl badań wynika, że do 

Polski przyjeżdżają głównie osoby 
młode (średnia wieku wynosi oko-
ło 33 lat), wśród których przeważa-
ją mężczyźni. Większość z nich, bo 

ponad 50 proc. ma wykształcenie 
średnie, 37 proc. wyższe, a zaledwie 
około 8 proc. podstawowe i zawo-
dowe. Wielu młodych Ukraińców 
studiuje na polskich uczelniach. 

Ponad jedna trzecia wszystkich 
imigrantów zza wschodniej granicy 
twierdzi, że chciałoby zostać w Pol-
sce na stałe, a kolejne 30 proc. de-
klaruje, że chciałoby w przyszłości 
utrzymać związki z Polską. – Pra-
cownicy z Ukrainy nie są z reguły 
roszczeniowi, ich oczekiwania też 
nie są wygórowane – mówi Kon-
stancja Zyzik z portalu pracuj.pl. 
– Przywiązują dużą wagę do eto-
su pracy. Doceniają jej wartość i ją 
szanują. Bardzo zależy im na po-
czuciu komfortu i bezpieczeństwa.

TW

Wielu imigrantów z Ukrainy to 

osoby wykształcone, kompe-

tentne, znające języki obce

W Polsce większość pracowników z Ukrainy pracuje 

w budownictwie i usługach. Według prognoz w najbliższych

latach ich aktywność w innych branżach wzrośnie

R E K L A M A
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Co sprawia, że pracując czujemy
się szczęśliwi?
Duże zapotrzebowanie na pracowników związane z niskim bezrobociem sprawia, że pracodawcom zależy 

na tworzeniu przyjaznych miejsc pracy, z klarownym systemem motywacyjnym, ale także partnerskimi re-

lacjami z przełożonymi. Mimo to dwie trzecie z nas nadal czerpie największą satysfakcję z otrzymywanej 

pensji. Pozostałe kwestie liczą się o wiele mniej

 Na to, czy czujemy się w pracy 
szczęśliwi wpływa wiele czynników. 
Bardzo ważne jest uposażenie oraz 
system benefitów, ale – jak się oka-
zuje – pracowników uszczęśliwia też 
panująca w miejscu pracy dobra at-
mosfera i poprawne relacje ze współ-
pracownikami oraz przełożonymi. 

Pieniądze szczęścia nie dają?

 Z raportu przygotowanego przez 
portal pracuj.pl wynika, że tylko co 
trzeci pracujący Polak uważa, że wy-
sokość uposażenia nie jest w pracy 
najważniejsza. To właśnie wysokość 
pensji jest głównym czynnikiem po-
wodującym, że podejmujemy właśnie 
tę, a nie inną pracę. 13 proc. pracu-
jących Polaków jest zadowolonych ze 
swojej pensji, a 47 proc. twierdzi, że 
ich wynagrodzenie jest raczej odpo-
wiednie. Z drugiej strony jednak aż 
40 proc. z nas nie odczuwa satysfak-
cji myśląc o swoich zarobkach. Co 
ciekawe, poziom zadowolenia z pen-
sji wcale nie zależy od wykształcenia 
– u wszystkich osób, bez różnicy czy 
mieli wykształcenie wyższe czy za-
wodowe, był on podobny. – Ludzką 
cechą jest towarzyszące nam poczu-
cie niesprawiedliwości w odniesieniu 
do wysokości płacy za wykonywa-

ną przez nas pracę – uważa socjolog 
Tomasz Sobierajski – W tym kontek-
ście optymistyczne jest to, że jednak 
większość, bo ponad połowa Polek i 
Polaków deklaruje, że jest zadowolo-
na ze swojej płacy.

 Chociaż aż 51 proc. Polaków de-
klaruje, że nie szuka aktywnie nowej 
pracy, to twierdzą, że chętnie przyję-
liby ciekawą ofertę, gdyby taka się po-
jawiła. Aktywnie nowego zatrudnie-
nia poszukuje zaledwie około 12 proc. 
pracujących. Większość z osób roz-
ważających zmianę pracy twierdzi, 
że zmieniłoby ją ze względu na wyż-
sze zarobki. Kolejne podawane powo-
dy to możliwość rozwoju zawodowe-
go lub awansu, wygodniejszy dojazd 
oraz mniejszy stres związany z wyko-
nywanym zajęciem. Wynika z tego, że 
to jednak – wbrew temu co się często 
mówi – pieniądze są w pracy najważ-
niejsze i w znacznej mierze determinu-
ją nasze zawodowe wybory. 

Jedna trzecia Polaków nie chce

zmieniać pracy

 Z raportu wynika, że aż 37 proc. 
pracowników nie zamierza zmieniać 
swojego miejsca zatrudnienia  nawet 
wtedy, gdy pojawi się ciekawa propo-
zycja. Nie interesują ich nawet wyższe 
zarobki. Dlaczego? Po prostu te oso-
by cenią w pracy inne wartości, dzię-
ki którym czują się szczęśliwi. Nale-
żą do nich przede wszystkim dobra 
atmosfera i przyjaźni współpracow-
nicy. 48 proc. z tej grupy twierdzi, że 
lubi swoją pracę, co dziesiąty mówi, 
że pracuje w danym miejscu z przy-
zwyczajenia. Wysokość uposażenia 
była ważnym czynnikiem decydują-
cym o pracy w danej firmie, ale wśród 
ankietowanych uplasowała się dopie-
ro na trzecim miejscu. 
 Autorzy raportu zapytali także re-
spondentów o stosunek do pracy. 58 
proc. osób przyznało, że daje im ona 
satysfakcję i czują się w niej szczęśli-
wi, pozostali twierdzili, że jest to ich 
obowiązek. Najwięcej osób usatysfak-
cjonowanych wykonywaną pracą było 
wśród respondentów z wyższym wy-
kształceniem. Przyznają, że satysfak-
cję z pracy, oprócz pensji, daje im tak-
że realizacja ciekawych zadań i pro-
jektów. – Dla dwóch trzecich przeba-

danych przez portal pracuj.pl pienią-
dze stanowią podstawę zadowolenia 
z pracy – podsumowuje dr Antonina 
Doroszewska, doktor nauk społecz-
nych. – Wyniki badań CBOS pokazu-

ją, że im wyższy dochód, tym Polacy 
przywiązują większą wagę do warto-
ści niematerialnych, takich jak spokój 
czy samorealizacja. 

TW

R E K L A M A

Badania wykazały, że Polki są bardziej zadowolone 

z pracy i czują się w niej szczęśliwe

R E K L A M A

Pracownicy zdają sobie 

sprawę, że każda zmiana pra-

cy obwarowana jest stresem 

i ryzykiem
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Wsparcie mistrza i symboliczne
odsłonięcie muralu
GÓRA KALWARIA W sobotę o godzinie 11.50 przy ul. Wierzbowskiego 4 odbędzie się symbo-

liczne odsłonięcie muralu. Sympatycy kolarstwa złożyli hołd Ryszardowi Szurkowskiemu

 Na ścianie kamienicy sąsiadują-
cej z zegarem słonecznym, od stro-
ny ul. Strażackiej, powstał mural 
przedstawiający legendarnego kola-
rza Ryszarda Szurkowskiego. Malo-
widło jest elementem promocji ka-
wiarni dla kolarzy, mieszczącej się 
w budynku. Góra Kalwaria znajduje 
się na szlaku bardzo chętnie uczęsz-
czanym przez miłośników wyścigów 
rowerowych.
 Odsłonięcie muralu poprzedzi 
popularną imprezę kolarską – 12. 
etap cyklu wyścigów ŻTC Bike Race 
2019 w Górze Kalwarii. Kolarze-
amatorzy będą ścigali się na 4 dy-
stansach – od 36 km do 108 km. Wy-
startują o godz. 12 z ul. ks. Sajny w 
Górze Kalwarii, a następnie będzie 
można im kibicować w Moczydło-
wie, Brześcach, Kawęczynie, Podłę-
czu, Wólce Dworskiej i ponownie w 
mieście, gdzie rywalizacja się zakoń-
czy. Ważna wiadomość dla miesz-
kańców gminy Góra Kalwaria, któ-
rzy wezmą udział w wyścigach – od 
nich organizator nie będzie pobierał 
opłaty startowej.
 W uroczystości odsłonięcia 
muralu wezmą udział olimpijczy-
cy Jacek Morajko i Andrzej Za-
jąc, dziennikarz Adam Proboszcz 
i burmistrz Góry Kalwarii Arka-
diusz Strzyżewski.
 Niestety nie pojawi się główny 
bohater Ryszard Szurkowski, któ-
ry dochodzi do zdrowia po ciężkim 
wypadku podczas wyścigu Rund 
um Köln.
 – Zbliżaliśmy się do wysepki. 
Większość kolarzy jechała prawą 
stroną, ale dwóch przede mną chcia-
ło prawdopodobnie ominąć wysepkę 
z lewej. Zahaczyli o siebie kierowni-
cami i w ułamku sekundy leżeli oby-

dwaj. Nie miałem szans ich ominąć. 
Przeleciałem nad kierownicą, ude-
rzając twarzą w asfalt. Najpierw 
wpadło na mnie dwóch kolarzy, a 
potem kilkunastu, a może i kilku-
dziesięciu – relacjonuje swój wypa-
dek Ryszard Szurkowski.
 – Mamy nadzieje, że mistrz 
wkrótce nas odwiedzi – mówi rzecz-

nik ratusza Piotr Chmielewski i do-
daje, że impreza jest także formą 
wsparcia dla słynnego kolarza, któ-
ry dzięki rehabilitacji powraca do 
zdrowia. „Zróbmy wspólne zdję-
cie z jak największą liczbą kolarzy!” 
– zachęcają organizatorzy sobotnie-
go wydarzenia.

Adam Braciszewski

Uczcili pamięć 
poległych
PIASECZNO Jak co roku w uroczysku Zimne Doły odbyły się uroczystości 

upamiętniające bohaterów walk Kompanii Leśnej im. por. „Szarego” 

Narodowych Sił Zbrojnych z oddziałami niemieckimi

 Z Zimnymi Dołami wiążą się nierozłącznie tragiczne wydarzenia sprzed 75 
lat. 25 sierpnia 1944 roku jednostki niemieckie starły się na polanie z kompanią 
leśną NSZ „Szarego” im. Brygadiera Mączyńskiego. W wyniku walk polegli nie 
tylko polscy żołnierze, ale również dwaj rosyjscy (zbiegli z niewoli) oraz cywile.
 Po odegraniu hymnu narodowego przy pomniku „Szaniec nieugiętych” 
odprawiono mszę świętą polową, po której wiceburmistrz Piaseczna Hanna 
Kułakowska-Michalak odczytała list od burmistrza Daniela Putkiewicza.
 – Jesteśmy strażnikami pamięci o trudnych losach historii Polski, ale też 
strażnikami pamięci o historii naszej małej ojczyzny – mówiła wiceburmistrz. 
– Pamiętamy bowiem i przekazujemy wiedzę kolejnym pokoleniom, że w 
trakcie II Wojny Światowej ziemia piaseczyńska była świadkiem wielu krwa-
wych wydarzeń. Nasi mieszkańcy byli ofi arami faszystowskiej przemocy, a w 
lasach chojnowskich działały duże grupy partyzanckie stawiające opór regu-
larnym oddziałom niemieckim.
 Następnie głos zabrał por. Władysław Sieradzki – żołnierz Samodzielnego 
Batalionu NSZ im. Brygadiera Mączyńskiego, który przypomniał historyczny 
rys okolicznych walk partyzanckich oraz poprowadził modlitwę żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych.
 – Jesteśmy tutaj i to jest nasz obowiązek – i żołnierski, i wszystkich cywi-
lów, i wszystkich ludzi dobrej wiary – podkreślił Władysław Sieradzki. 
 Na zakończenie odczytano tradycyjny Apel Poległych, a uroczystości 
zwieńczyło złożenie wiązanek w miejscach pamięci.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Niezwykły świat Magdaleny Shummer-Fangor

KONSTANCIN-JEZIORNA

 To już ostatni moment, żeby obejrzeć wystawę obrazów Magdaleny 
Shummer-Fangor „Niezwykły świat”. Ekspozycja będzie dostępna w Kon-
stancińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 tylko do niedzieli 25 sierp-
nia. Magdalena Shummer-Fangor to artystka o niezwykłej wyobraźni. Okre-
śla swój styl jako poetycki realizm. Maluje głównie techniką olejną na płycie, 
wcześniej także na blasze stalowej. Tematyka, jaką najczęściej podejmuje, to 
zwierzęta, portrety, kwiaty i scenki rodzajowe. Nie są to jednak zwykłe por-
trety i zwykłe scenki. Widziane oczami malarki, wprowadzają nas w niezwy-
kły świat jej wyobraźni. Wystawę można oglądać w godz. 11-18. 

TW
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Derby bez goli
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, 

PERŁA ZŁOTOKŁOS – SPARTA JA-

ZGARZEW 0:0 Jeszcze niedaw-

no oba zespoły rywalizo-

wały ze sobą w czwartej li-

dze. Wówczas Sparta wy-

grała na wyjeździe 2:1. Tym 

razem, już w lidze okręgo-

wej, kibice nie zobaczyli 

ani jednej bramki

 Pierwsza połowa meczu była ty-
powym futbolem dla koneserów. Gra 
toczyła się głównie w środku pola, 
bez sytuacji strzeleckich dla obu 
ekip. Po zmianie stron spotkanie 
nieco się ożywiło. Sparta miała kil-
ka dogodnych sytuacji do zdobycia 
zwycięskiego gola, ale świetnie dys-
ponowany był tego dnia bramkarz 
gospodarzy Paweł Reszka. Swoje 
okazje miała również Perła, ale naj-
lepszej z nich nie wykorzystał Ka-
mil Włodarczyk i mecz skończył się 
sprawiedliwym podziałem punktów.

Tyl.

Arkadiusz Ryś, trener Sparty Jazgarzew:
 – W pierwszej połowie to był mecz walki. Plany się posypały po kon-
tuzjach Domańskiego i Sokoła w tym samym momencie. Jednak w drugiej 
połowie to my stworzyliśmy sobie kilka dogodnych, a nawet stuprocento-
wych okazji do zdobycia bramki, a młodzi wykorzystali szansę, którą dosta-
li w związku z kontuzjami innych. Brak skuteczności powoduje duży niedo-
syt, ale nad tym elementem będziemy pracowali w następnych tygodniach. 
Oby tylko kontuzje nie były groźne i chłopaki szybko wrócili do zdrowia.

Marcin Urbański, trener Perły Złotokłos:
 – Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Obie drużyny nie stworzy-
ły sobie żadnej stuprocentowej sytuacji. My koncentrowalismy się na opa-
nowaniu środka pola i uważam, że udało nam się to zrealizować. Po prze-
rwie mecz zrobił się już bardziej otwarty. Przy wyniku 0:0 mieliśmy stupro-
centową sytuację, której nie wykorzystaliśmy. W ostatnim kwadransie za-
brakło nam zdrowia... i Sparta stworzyła sobie sytuacje, ale nie zamieniła 
ich na gola. Z remisu jestem zadowolony, biorąc pod uwagę, że Sparta to 
jeden z kandydatów do awansu do czwartej ligi.

Gosirki zagrają w trzeciej lidze
PIŁKA NOŻNA, III LIGA KOBIET Choć wywalczyły sobie utrzymanie w drugiej 

lidze w poprzednim sezonie, to przed startem kolejnych rozgrywek podjęto 

w klubie decyzję, że zespół przystąpi do gry w trzeciej lidze

 Gosirki zagrają w najniższej klasie rozgrywkowej na Mazowszu głównie ze 
względów logistycznych.
 – Istotne były również kwestie kadrowe – mówi Tomasz Dudek, trener KS 
Gosirki Piaseczno. – Większość dziewczyn jest w klasie maturalnej, a wyjazdy 
po 350-450 kilometrów nie wchodzą w grę.
 Władze klubu podkreślają, że w nowym sezonie chodzi przede wszystkim 
o wprowadzanie do drużyny młodych zawodniczek z miasta i gminy Piasecz-
no, które na co dzień trenują z zespołem juniorek pod okiem Kai Ożgo i Mag-
dy Dudek. – Jeśli wszystko dobrze się zgra, to powinna być walka o awans 
– zapowiada trener.

Tyl.

Wrażeń wraca do gry
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Ostatnio Emil Wrażeń, który ma za sobą grę w 

Ekstraklasie w barwach Widzewa Łódź, zajmował się głównie szkole-

niem młodzieży w MKS Piaseczno. Od nowego sezonu wraca jednak do 

seniorskiej piłki – tym razem w barwach Jedności Żabieniec

 Emil Wrażeń grał wcześniej m.in. w Spar-
cie Jazgarzew, KS Konstancin i w MKS Pia-
seczno. W pewnym momencie, głównie ze 
względów rodzinnych, postanowił jednak 
zawiesić na kołku piłkarskie buty. Tym ra-
zem będzie występować w A klasie.
 – Na „wielką” piłkę nie mam już czasu, 
a do gry w Jedności namówił mnie trener 
– przyznaje Emil Wrażeń. –Chcę się bawić 
i cieszyć grą. Początki fi zyczne są bardzo 
trudne, ale przełamuję się i walczę. Za-
gram pewnie dopiero w trzeciej kolejce, 
więc zdążę się przygotować.
 Choć zawodnik wraca do gry, to dekla-
ruje, że wciąż priorytetowe będzie dla nie-
go szkolenie młodzieży w MKS Piaseczno.

Tyl.

Orzeł wygrał w Żabieńcu
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – ORZEŁ BANIOCHA 0:2 Ci, 

którzy spodziewali się efektownej gry i łatwego zwycięstwa gości, 

mogli być nieco rozczarowani. Ostatecznie jednak podopieczni Barto-

sza Kobzy dopięli swego i wywieźli z Żabieńca trzy punkty

 Po wyrównanej pierwszej połowie większe emocje zaczęły się dopiero po 
zmianie stron. W 55. minucie z boiska wyleciał (za dwie żółte kartki) zawodnik 
gospodarzy Bartek Tula, a pięć minut później Kamil Majorek wykorzystał za-
mieszanie w polu karnym i wyprowadził drużynę z Baniochy na prowadzenie. 
Wynik meczu ustalił natomiast w 69. minucie – strzałem z rzutu karnego – Ra-
fał Myszkowski.

Tyl.

Świetny start Korony
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, KORONA GÓRA KALWARIA – KS NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE 5:0 Po wyelimi-

nowaniu w pucharze rezerw Piaseczna Korona Góra Kalwaria  zanotowała imponujący 

ligowy początek po powrocie do A klasy

 Gospodarze zdominowali w 
tym meczu Nadstal, strzelając 
im pięć goli i nie tracąc przy tym 
żadnego. Na listę strzelców wpi-
sali się dwukrotnie Antoni An-
tosz i Tomasz Folwarski, a kolej-
ną bramkę dorzucił jeszcze Ka-
rol Książek.
 – Mecz mogliśmy rozpocząć jesz-
cze lepiej, ale nie wykorzystaliśmy 
dwóch dobrych sytuacji na samym 
początku meczu – mówi Marcin Ro-
słonek, bramkarz Korony Góra Kal-
waria. – Na szczęście się to nie ze-
mściło. Mieliśmy cały czas kontro-
lę nad przebiegiem spotkania. Ini-
cjatywę oddaliśmy tylko na chwilę w 

drugiej połowie, co przełożyło się na 
dwie groźne sytuacje dla Nadstalu.
Ogólnie mecz był dynamiczny i cie-

kawy do oglądania dla licznej, pra-
wie 400-osobowej widowni.

Tyl.

IV liga

Kolejka 1 - 14 sierpnia

Józefovia Józefów 0-2 Radomiak II Radom  
MKS Piaseczno 3-3 Wilga Garwolin  
Proch Pionki 1-3 Pilica Białobrzegi  
Victoria Sulejówek 3-1 Mazur Karczew  
KS Warka 1-1 Mszczonowianka Mszczonów  
KS Raszyn 0-5 Błonianka Błonie  
Oskar Przysucha 3-2 Żyrardowianka Żyrardów

Kolejka 2 - 17-18 sierpnia

Radomiak II Radom 3-2 Żyrardowianka Żyrardów  
Błonianka Błonie 3-1 Oskar Przysucha  
Mszczonowianka Mszczonów 0-2 Znicz II Pruszków  
Mazur Karczew 1-1 KS Warka  
Wilga Garwolin 1-3 Proch Pionki  
Józefovia Józefów 0-3 MKS Piaseczno  
Victoria Sulejówek 1-2 Pilica Białobrzegi 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Błonianka Błonie 2 6 2 0 0 8-1
2.  Pilica Białobrzegi 2 6 2 0 0 5-2
  Radomiak II Radom 2 6 2 0 0 5-2
4.  MKS Piaseczno 2 4 1 1 0 6-3
5.  Znicz II Pruszków 1 3 1 0 0 2-0
6.  Victoria Sulejówek 2 3 1 0 1 4-3
7.  Proch Pionki 2 3 1 0 1 4-4
8.  Oskar Przysucha 2 3 1 0 1 4-5
9.  KS Warka 2 2 0 2 0 2-2
10.  Wilga Garwolin 2 1 0 1 1 4-6
11.  Mazur Karczew 2 1 0 1 1 2-4
12.  Mszczonowianka Mszczonów 
  2 1 0 1 1 1-3
13.  Unia Warszawa 0 0 0 0 0 0-0
14.  Żyrardowianka Żyrardów 2 0 0 0 2 4-6
15.  Józefovia Józefów 2 0 0 0 2 0-5
  KS Raszyn 1 0 0 0 1 0-5

Liga okręgowa

Kolejka 1 - 14 sierpnia

SEMP Ursynów (Warszawa) 1-3 Pogoń II 
Grodzisk Mazowiecki 
Okęcie Warszawa 4-1 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
GLKS Nadarzyn 3-1 Perła Złotokłos  
Sparta Jazgarzew 3-2 Grom Warszawa  
Ryś Laski 3-3 Laura Chylice  
Błonianka II Błonie 3-6 Milan Milanówek  
LKS Chlebnia 6-0 Piast Piastów 
Ursus II Warszawa 4-3 KS Teresin 

Kolejka 2 - 17-18 sierpnia

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-0 KS Teresin  
Piast Piastów 1-0 Ursus II Warszawa  
Milan Milanówek 1-0 LKS Chlebnia  
Laura Chylice 7-4 Błonianka II Błonie  
Grom Warszawa 2-0 Ryś Laski  
Perła Złotokłos 0-0 Sparta Jazgarzew  
Okęcie Warszawa 3-0 SEMP Ursynów (Warszawa)

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Okęcie Warszawa 2 6 2 0 0 7-1
2.  Milan Milanówek 2 6 2 0 0 7-3
3.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  2 6 2 0 0 5-1
4.  Laura Chylice 2 4 1 1 0 10-7
5.  Sparta Jazgarzew 2 4 1 1 0 3-2
6.  LKS Chlebnia 2 3 1 0 1 6-1
7.  Piast Piastów 2 3 1 0 1 1-6
8.  GLKS Nadarzyn 1 3 1 0 0 3-1
9.  Grom Warszawa 2 3 1 0 1 4-3
10.  Ursus II Warszawa 2 3 1 0 1 4-4
11.  Ryś Laski 2 1 0 1 1 3-5
12.  Perła Złotokłos 2 1 0 1 1 1-3
13.  KS Teresin 2 0 0 0 2 3-6
14.  Przyszłość Włochy (Warszawa)
  1 0 0 0 1 1-4
15.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  2 0 0 0 2 1-6
16.  Błonianka II Błonie 2 0 0 0 2 7-13

A klasa

Kolejka 1 - 17-18 sierpnia

Walka Kosów 7-1 FC Lesznowola  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 2-2 Anprel Nowa Wieś  
Korona Góra Kalwaria 5-0 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
Jedność Żabieniec 0-2 Orzeł Baniocha  
Naprzód Stare Babice 5-0 UKS Tarczyn 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Walka Kosów 1 3 1 0 0 7-1
2.  Korona Góra Kalwaria 1 3 1 0 0 5-0
  Naprzód Stare Babice 1 3 1 0 0 5-0
4.  Orzeł Baniocha 1 3 1 0 0 2-0
5.  Anprel Nowa Wieś 1 1 0 1 0 2-2
6.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  1 1 0 1 0 2-2
7.  UKS Siekierki (Warszawa) 0 0 0 0 0 0-0
  MKS II Piaseczno 0 0 0 0 0 0-0
  Świt Warszawa 0 0 0 0 0 0-0
10.  Jedność Żabieniec 1 0 0 0 1 0-2
11.  UKS Tarczyn 1 0 0 0 1 0-5
  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  1 0 0 0 1 0-5
13.  FC Lesznowola 1 0 0 0 1 1-7

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 3 - 24-25 sierpnia

MKS Piaseczno - Radomiak II Radom 24 sierpnia, g.13 
Proch Pionki - Józefovia Józefów 
Victoria Sulejówek - Wilga Garwolin 
KS Warka - Pilica Białobrzegi 
Znicz II Pruszków - Mazur Karczew 
KS Raszyn - Mszczonowianka Mszczonów 
Oskar Przysucha - Unia Warszawa 
Żyrardowianka Żyrardów - Błonianka Błonie

Wyniki naszych zespołów ligowych
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14 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY

PIASECZNO

Miejski Spacer Historyczny
 W najbliższą niedzielę 25 sierpnia o godzinie 10 rozpocznie się ko-
lejny miejski spacer historyczny. Tym razem przewodnik oprowadzi 
wszystkich obecnych ulicami Kniaziewicza i Nadarzyńską. Zbiórka: przy 
wejściu na teren kolejki wąskotorowej (ul. Sienkiewicza 14), zakończe-
nie: skrzyżowanie ul. Nadarzyńskiej i Kościuszki. Udział jest bezpłatny.

Tyl.

Patriotyczne uroczystości w Pilawie

Potańcówka na Kisielu

 W niedzielę 25 sierpnia w Pilawie (ul. Klonowa) odbędzie się uroczy-
stość z okazji  rocznicy walk powstańczych w Lasach Chojnowskich. W 
programie od godziny 12: Msza Św. Polowa, przemówienia okoliczno-
ściowe, złożenie wiązanek oraz koncert  Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej.

Tyl.

 W sobotę na Skwerze Kisiela odbędzie się kolejna „Potańcówka na Ki-
sielu”, czyli dancing międzypokoleniowy, na który organizatorzy zapra-
szają mieszkańców w różnym wieku. W programie muzyka z lat 60, 70, 
80 i 90-tych. Organizator zapewnia napoje oraz słodki poczęstunek. Im-
preza potrwa od godziny 17 do 21.

Tyl.
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

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

Pomoc do prowadzenia domu (z zamieszkaniem), 
tel. 506 76 74 74

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

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym, 
tel. 606 492 420

Fryzjera do salonu w Piasecznie, tel. 509 869 252

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

Emeryta inżyniera budowlanego z Piaseczna, 
tel. 502 580 355

Przystanek piekarnia zatrudni sprzedawców. Praca 
w Piasecznie, tel. 537 876 739

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników na 
produkcję, dzień lub noc, tel. 791 200 444

Sprzedawca do pracy w delikatesach „Pod dębem”, 
pensja 3000 zł brutto, tel. 797 188 368, 694 451 562

Przyjmę do pracy w delikatesach w Nowej Iwicznej, 
mile widziane doświadczenie, tel. 501 105 411

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041

Poszukuje Pracownika/Pomocnika do prac elewacyj-
nych, tel. 785 199 183

Pana do prac porządkowych w domu jednorodzinnym 
i ogrodzie,najchętniej rencistę tel 513 022 288 

Sprzątanie w domu jednorodzinnym cztery razy 
w tygodniu- najchętniej rencistkę tel. 513 022 288

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę do prac 
porządkowych, tel. 791 200 444

Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach pakujących 
- bez nałogów. miejsce pracy Piaseczno, jedna zmiana. 
Tel. 602 692 964, 607 230 418

Dziewczynę do porządkowania pokoiku,raz w tygodniu 
przez godzinę,  michalciechanowski@wp.pl

Kierowca kat C, tel. 600 362 995

Kierowca kat C + ADR, tel. 600 362 995

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego 
w Piasecznie, tel. 781 870 341

Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu spożywczego 
w Gołkowie, tel. 519 831 770

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. 
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Dekarza i pomocnika, stawka od 17-25 zł/h, tel. 692 194 998

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 fryzjera/-kę do salonu w Piasecznie, 
tel. 501 083 350

Przyjmę pracowników na budowę, okolice Piaseczna, 
Tarczyna, tel. 502 380 635

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul.Okrężnej 25a 
w Zalesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje sprzą-
taczki. Pełne ubezpieczenie ZUS, godziny pracy 13.30-
20.30. Tel: 22 750 07 87 

Sprzedawca w sklepie eko na Mokotowie, 
zascianekpolski@op.pl tel. 22 852 33 25

Zatrudnimy Panią do sprzątania w szkole. Tel. 787 315 656

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno  tel. 506 158 658

Zatrudnię Panią do pracy jako pomoc do kuchni w niepu-
blicznym przedszkolu. Oferuję umowę o pracę, pełny etat 
i atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 601 778 504

Firma zatrudni do sprzątania, Janki ul. Mszczonowska, 
tel. 798 926 772 

Przyjmę pracownika do białego montażu, wykończeniów-
ki, glazurnika, Tel. 501 277 714

Praca dla hydraulika, tel. 693 785 277

Do ociepleń, tel. 507 191 295

Do wykończeniówki, tel. 507 191 295

SZUKAM PRACY 

Opiekunka do dziecka, referencje, podejmie pracę 
od września, tel. 693 549 265

Sprzątanie, prasowanie, tel. 739 268 104

Opieka – do starszej osoby, tel. 577 14 88 77

Zdolności artystyczne, manualne, tel. 696 779 564

KUPIĘ

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

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

Krajzegę na 220V, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

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

Drewno kominkowe tel. 514 048 384

Piach kopalniany, cena 10 zł tona + transport, tel. 501 22 95 73

Bramę + furtka + przęsła ogrodzeniowe, używane, 
tel. 662 818 104

Miód augustowski, tel. 519 771 449

Pianino Calisia – używane, sprzedam, tel. 601 620 886

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Bale z orzecha włoskiego, tel. 601 23 00 67

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Szynę HEB, 160 mm, 4,63 m, tel. 500 51 66 77

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

VW Polo 2000 r. 1,4 benzyna, 5-drzwiowy, tel. 694 236 965

Uno, opłacony, w stanie dobrym, zamienię na jednoślad, 
Piaseczno, tel. 668 038 737

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria : nowe, remonty, prze-
róbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 793 304 091

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po wy-
padku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obojęt-
nym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. Od-
biór własną lawetą, tel. 515 472 081

Skup aut na kasację, tel. 508 206 738

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działki budowlane z mediami w Ustanowie i Pę-
chery Łbiska, bezpośrednio, tel. 22 756 54 19, 665 415 714

Bliźniak 162 m kw. Piaseczno – centrum, super lokali-
zacja, tel. 501 482 997

Sprzedam działkę 1600m kw. w Słomczynie, 
ul. Wiosenna, tel. 602 523 609

Sprzedam działkę budowlaną, Jeziórko, tel. 692 46 78 77

Działkę w Piasecznie, tel. 608 13 12 14

Budowlaną, 2880 m kw., Ustanów, tel. 509 308 026

Działkę 1800 m kw., Łęg k. Konstancina, tel. 782 090 900

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Bezpośrednio sprzedam działkę 1,1 ha m. Rososz k/G.Kal-
warii przy asfaltowej drodze-super dojazd Tel. 501 265 235

Sprzedam siedlisko tel. 606 506 106

Działki budowlane Chynów, tel. 667 120 665

Trzypokojowe, 72 m kw., z garażem, parter, Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

Ogródki działkowe – działka 480 m kw, Chylice, tel. 694 851 008

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80 

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Lub sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II 
w Piasecznie, tel. 693 912 089

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Pawilon nr 5, „Pod Kopułą”, Piaseczno, ul. Szkolna 13c,
25 m kw., tel. 604 55 15 01

Wynajmę domek w Julianowie k/Czachówka spokojnej 
parze lub małżeństwu. Cisza, spokój, tel. 501 921 568

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

48 m kw., Piaseczno, Szkolna, ładnie umeblowane, 
tel. 517 126 925

Wynajmę super mieszkanie 100 m kw., Zalesie Dolne, 
Redutowa -  umeblowane,  Tel. 504 167 001 (bez zwierząt)

Mieszkanie jednopokojowe z kuchnią, Czersk, 
tel. 22 727 41 53, 780 060 388

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Tynki gipsowe, elewacje, pianka PUR Tel.502 788 561

Automatyczne systemy nawadniania ogrodów, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

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

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

Hydroizolacje i remonty, balkony, tarasy, tel. 880 880 690

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Przeprowadzki, sprawnie i kompleksowo, tel. 514 269 909

Remonty, tel. 721 982 013

Hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Hydraulik, www.dobryhydraulik.com.pl,  tel. 608 030 808 

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

Glazura, gres, remonty, tel. 601 219 482

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Złom. Wakacyjne porządki? Remont? Uprzątniemy, 
wywieziemy, tel. 502 898 418

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, 
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Moskitiery, rolety, plisy, tel. 888 168 057

Budowa domów, elewacje, 694 401 711

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

Glazura, terakota, gres - niepijący, samodzielnie, 
tel. 502 720 600

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Malowanie, gładź, tel. 696 269 184

Schody, tel. 787 726 963

Glazurnik, tel 690 61 30 31

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

Malowanie, wykończenia, tel. 665 708 757

Sprzątanie garaży i posesji, usuwanie starego sprzętu, 
złomu, tel. 669 623 443

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Mycie i malowanie elewacji, tel. 505 591 721

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Pielęgnacja tui i żywopłotów tel. 510 694 550

Skracanie i wycinka drzew tel. 510 694 550

Oczyszczanie działek, trawniki, ogrodnicze, wywóz
gałęzi tel. 519 874 891

Hydrauliczne inst. wod-kan c.o. Kotłownie, 
tel. 782 948 952

 RÓŻNE 

Przyjaźń, ts@gmail.com tel. 602 636 798

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

Szybko i sprawnie naprawimy hamulce, zawieszenie, wy-
mienimy amortyzatory, sprężyny i olej! Sprowadzamy 
niezbędne części do naprawy. Nowa Iwiczna Torowa 2 
507759266 www.LAMGUM.pl

NAUKA 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH - spotkania twórcze. Spotka-
nia z rozwoju osobowości. Wsparcie psychologiczno- roz-
wojowe. Pomoc w lekcjach. Zabawy kreatywne. Angiel-
ski indywidualnie. Okulary VR. Piaseczno, z dojazdem, 
tel. 571 373 118

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Pani pozna Pana odpowiedzialnego w 45-55, po godzinie 
19:00, Tel. 517 031 285

Praca w Niemczech, legalna, remonty mieszkań, do-
datek na dzieci, tel. 510 769 677

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego ul. Puławska - Mysiadło. Zgłoszenie 
pod tel. 501 190 442

Do sklepu spożywczego w Kamionce odpowiedzialną 
osobę, umowa o pracę, tel. 503 016 789

Zatrudnię panią do sprzątania w domu opieki w Banio-
sze, tel. 501 182 362

Przedszkole w Konstancinie zatrudni nauczyciela, 
e-mail: info@bimbo.edu.pl

Zatrudnię stylistkę rzęs i paznokci w Nowej Iwicznej. 
Tel. 501 700 497

Kierowca/magazynier w Masarni.Piaseczno 
tel. 22 756 79 82

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

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

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

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

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, 
słupki, tel. 502 898 418

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, 
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 35 zł/h  
tel. 571 373 118

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, BALKONY, 
TARASY, IZOLACJE, TEL. 535 490 417

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

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

największy nakład 
największa

 skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł 
za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, 

ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 

pon-pt 8:30-18
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