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AKTUALNOŚCI

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A

PIASECZNO

Ukradł markowe perfumy 

o wartości ponad 3000 zł
 Kilka dni temu funkcjonariusze z wydziału kryminalnego zatrzyma-
li 22-latka podejrzanego o dokonanie przynajmniej kilku kradzieży mar-
kowych wód toaletowych i perfum w jednej z piaseczyńskich droge-
rii. Mężczyzna, poszukiwany od kilku tygodni, wpadł na terenie Zalesia 
Górnego i natychmiast trafi ł do aresztu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Znęcał się nad bliskimi, miał w domu broń
 W Piasecznie zatrzymano 62-latka, który miał znęcać się psychicznie i 
fi zycznie nad bliską osobą. W jego mieszkaniu znaleziono także trzy sztu-
ki broni palnej i amunicję. Sprawa jest rozwojowa. Sprawdzana jest legal-
ność broni. Za znęcanie się nad najbliższymi grozi do 5 lat więzienia. 

LESZNOWOLA

Kolejne włamanie „na śpiocha”
 Od pewnego czasu dochodzi do regularnych włamań do samocho-
dów parkujących w rejonie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. 
Śpiący w nich obcokrajowcy, pod osłoną nocy, są okradani z dobytku i 
pieniędzy. Do ostatniego takiego zdarzenia doszło w nocy z wtorku na 
środę w  Łazach, w rejonie al. Krakowskiej. W peugeocie na litewskich 
numerach włamywacz wybił szybę i wyciągnął ze środka torebkę, w któ-
rej oprócz pieniędzy były także dokumenty oraz karty płatnicze. Policja 
poszukuje świadków zdarzenia.

GÓRA KALWARIA

Złakomił się na skodę
 Policjanci z Góry Kalwarii zatrzymali do rutynowej kontroli kierow-
cę renaulta. Okazało się, że mężczyzna prowadził pojazd bez uprawnień. 
Ale nie było to jedyne jego przewinienie. 36-latek był poszukiwany w 
sprawie włamania przez jeden z warszawskich komisariatów, a ponadto 
miał przy sobie kluczyki do skody, skradzionej kilka dni wcześniej w Woli 
Mrokowskiej. Pojazd miał już „nowe” tablice rejestracyjne, które również 
zostały skradzione. 36-latek został zatrzymany. O jego dalszym losie zde-
cyduje sąd. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zatrzymano miłośnika darmowego piwa
 Do sklepu przy ul. Warszawskiej wszedł młody mężczyzna, ukradł kil-
ka czteropaków piwa, a w odpowiedzi na protesty sprzedawców zaczął 
im grozić. Na miejsce natychmiast zostali wezwani policjanci, którzy po 
chwili zatrzymali agresywnie zachowującego się 29-latka. Okazało się, 
że nie był to jego jednorazowy wyskok – kilka dni wcześniej ukradł piwo 
ze sklepu przy ul. Bielawskiej. Mieszkaniec województwa podkarpackie-
go odpowie za kradzież i zakłócanie porządku. O jego dalszym losie zde-
cyduje sąd.

Włamanie do domu. Zniknęła biżuteria
 W sobotę około godz. 0.30 z domu przy skrzyżowaniu ulic Sanecz-
kowej i Sadowej zamaskowani sprawcy ukradli biżuterię o wartości kil-
kudziesięciu tysięcy złotych. Wszystkie osoby, którym w ostatnim czasie 
proponowano sprzedaż po okazyjnej cenie kosztowności lub mają in-
formacje dotyczące włamywaczy, proszone są o kontakt z najbliższą jed-
nostką policji. 

Zatłoczone autobusy. Najgorzej jest w L-2
PIASECZNO Początek roku szkolnego sprawił, że więcej osób zaczęło korzystać w komu-

nikacji publicznej. - Najgorzej jest na trasie ze Złotokłosu do Piaseczna – mówi Anna 

Falkowska. - Pierwszego dnia szkoły autobus linii L-2, z powodu przepełnienia, nie za-

trzymał się na kilku przystankach

 – Ze względu na podwójny rocz-
nik rozpoczynający naukę w szko-
łach, w autobusach linii L–2 braku-
je miejsc dla dzieci, aby mogły spo-
kojnie dojechać na zajęcia – alarmu-
je nasza czytelniczka. – Pierwsze-
go dnia szkoły autobus po dwóch 
przystankach przestał się zatrzy-
mywać, bo nie było w środku miej-
sca. Uczniowie musieli dostać się do 
szkoły w inny sposób, m.in. korzy-
stając z pomocy najbliższych. Może 
można by puścić na tej linii dodat-
kowe autobusy? – zastanawia się 
pani Anna. 
 Problemy z linią L–2 były już przed 
wakacjami, kiedy to autobusy czę-
sto się spóźniały. Gmina interwenio-
wała w tej sprawie u przewoźnika i w 
ZTM, co spowodowało poprawę sytu-
acji. Teraz autobusy przyjeżdżają pla-
nowo, ale są przepełnione. – Takie sy-
tuacje mogą się zdarzać zwłaszcza w 
godzinach porannego szczytu – przy-
znaje Bogdan Krawczyk z gminnego 

wydziału utrzymania infrastruktury i 
transportu publicznego. – Zawniosku-
jemy do ZTM o większe pojazdy, bo 
zwiększenie liczby kursów jest w tym 
wypadku mało realne. Na niektórych 

liniach mamy duże autobusy, które nie 
są nigdy do końca pełne. Może udało-
by się je zamienić w ramach zasobów, 
którymi dysponujemy. 

Tomasz Wojciuk

Być może problem rozwiązałoby puszczenie 

na trasie Piaseczno-Złotokłos większych autobusów

Obchody 70-lecia ChRL 

w Wólce Kosowskiej

LESZNOWOLA

 W najbliższą sobotę 7 września 
o godz. 14 w Wólce Kosowskiej roz-
pocznie się impreza upamiętniają-
ca 70-lecie powstania Chińskiej Re-
publiki Ludowej. „Złota Jesień Wól-
ka Kosowska” odbędzie się na placu 
przy Chińskim Centrum Handlowym 
GD Poland przy ul. Nadrzecznej 12. 
 W wydarzeniu będą uczestni-
czyli m.in. przedstawiciele ambasady 
ChRL w Warszawie, przedstawiciele 
fi rm diaspory chińskiej w Polsce, sto-
warzyszenia i organizacje zaangażo-
wane we współpracę między China-
mi, a Polską. Organizatorzy zaplano-
wali  bogaty program kulturalny, de-
gustację kuchni azjatyckiej oraz licz-
ne atrakcje dla dzieci.

TW

Strażacy po pracy 

zapraszają
 W niedzielę 8 września na tere-
nie OSP w Mrokowie przy ul. Marii 
Świątkiewicz 2 odbędzie się stra-
żacki  Festyn Rodzinny z loterią fan-
tową. W programie: występy, poka-
zy, przejażdżki bryczką i kucykiem, 
a od godziny 16 do 24 gala disco 
polo.

Tyl



 Pan Paweł twierdzi, że w Chy-
liczkach nigdy nie było problemu ze 
szczurami. – Aż do maja tego roku 
– dodaje szybko. – Niestety od tego 
momentu nasze życie zmieniło się w 
koszmar. Gryzonie defilują ulicami, 
wchodzą na posesje, niszczą, bru-
dzą. Często znajduję pod domem 
ich odchody... 
 

Mieszkaniec uważa, że rozprze-
strzenieniu się szczurów są winni 
właściciele zaniedbanych nierucho-
mości, których jest w okolicy co naj-
mniej kilka. – Na działkach rosną 
chaszcze, a ich właściciele często nie 
wywożą śmieci, więc szczury mnożą 
się na potęgę – dodaje. – Jak by pa-
nował porządek, to by ich nie było. 
Wielokrotnie interweniowałem w tej 
sprawie w różnych instytucjach. W 
sanepidzie powiedzieli, żebym po-
szedł do gminy, a ta odesłała mnie 
do straży miejskiej. Z kolei strażnicy 

powiedzieli, że nie mają jak pomóc. 
Totalna urzędnicza spychologia. A 
szczury jak były, tak są. To obrzydli-
we i agresywne stworzenia. Nikomu 
nie życzę takiego sąsiedztwa.
 Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy mówi, 
że w przypadku wystąpienia stwa-
rzającej zagrożenie sanitarne po-
pulacji gryzoni właściciel nierucho-
mości, którą zasiedlają, jest zobo-
wiązany przeprowadzić deratyza-
cję. – Jeśli chodzi o zarośnięte dział-
ki, to możemy interweniować tylko 
wówczas, jak chaszcze ogranicza-
ją widoczność kierowcom – mówi 
Mariusz Łodyga, komendant stra-
ży miejskiej. – W innym przypadku 
nie mamy instrumentów, które po-
zwoliłyby przymusić właściciela do 
uprzątnięcia terenu.

TW
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Plaga szczurów. 
Mieszkaniec: podchodzą pod dom,
niczego się nie boją
PIASECZNO Paweł Osęka z Chyliczek alarmuje, że w rejonie ulicy Mo-

niuszki krążą gromady szczurów. – Próbowałem zainteresować tym 

problem sanepid, gminę i straż miejską. Niestety, bez rezultatu – roz-

kłada bezradnie ręce mieszkaniec

Paweł Osęka mówi, że szczury podchodzą pod jego dom i brudzą

Jakiego rodzaju zmiany można usu-

nąć chirurgicznie w Państwa pla-

cówce?

 - Wszystkie, które przeszkadzają 
nam ze względów estetycznych lub bu-
dzą niepokój. Usuwamy różnego rodza-
ju pieprzyki, tłuszczaki, kaszaki, włók-
niaki, brodawki, guzki, w tym również te 
o charakterze nowotworowym.

W jaki sposób pacjenci trafiają do 

Państwa przychodni?

 - Najczęściej kieruje ich lekarz der-
matolog, który na przykład wykrył za 
pomocą dermatoskopu budzące wąt-
pliwości znamię lub pacjent zgłosił się z 
jakąś naroślą czy znamieniem, którego 
chciałby się pozbyć. Bywa i tak, że pa-
cjenci od razu przychodzą na konsulta-
cje do chirurga, bo są zdecydowani na 
usunięcie znamienia. W obu przypad-
kach, to chirurg ostatecznie kwalifi kuje 
pacjenta do zabiegu.

Czy taki zabieg wycięcia np. pieprzyka 

wykonuje się ambulatoryjnie?

 - Jak najbardziej. Oczywiście wcze-
śniej, podczas kwalifikacji, przeprowadza-
my z pacjentem wywiad dotyczący mię-
dzy innymi przebytych chorób czy przyj-
mowanych na stałe leków, część z nich 
może bowiem zaburzać proces gojenia 
rany. Sam zabieg trwa zwykle kilkanaście 
minut. Wykonujemy go w znieczuleniu 
miejscowym i oczywiście wycięte znamię 
(poza kaszakami, tu bowiem rozpoznanie 
jest oczywiste) wysyłamy do badania hi-
stopatologicznego.

To istotne dla ewentualnego stwier-

dzenia zmian o charakterze nowo-

tworowym?

 - Tak, takiej możliwości nie da nam 
usuwanie laserem czy wymrażanie. 

Na szczęście niepokojące wyniki ba-
dań przychodzą rzadko, ale jednak 
się zdarzają. 

A jak należy dbać o miejsce wycinki 

po zabiegu?

 - Mówiąc w skrócie ma być czyste i 
suche. W zależności od wielkości zna-
mienia zakładamy kilka szwów, które 
następnie usuwamy  od 7 do 21 dni 
po zabiegu. Gojącą się skórę należy 
odkażać. Unikamy moczenia i wysta-
wiania na słońce. 

Po usunięciu niewielkich znamion, 

blizna też jest niewielka, ale czy 

można jakoś zatroszczyć się o to, by 

była jak najmniej widoczna?

 - Oczywiście, dziś mamy do dys-
pozycji doskonałe silikonowe żele na 
blizny. Równie ważny jest sam masaż 
podczas wcierania maści. Pamiętaj-
my, że skóra odnawia się aż przez rok 
i w tym czasie nie należy blizny na-
rażać na kontakt z promieniami sło-
necznymi. 

Kto najczęściej korzysta z zabiegów 

usuwania znamion?

 - Młode kobiety. Przychodzą usu-
nąć znamię, które budzi ich niepo-
kój lub takie, które przeszkadza, bo 
jest zlokalizowane w miejscu nara-
żonym na częste urazy. Oczywiście 
w grę wchodzą również względy es-
tetyczne. Nie wszyscy o tym wiedzą, 
ale skóra na twarzy goi się zwykle do-
skonale ze względu na bardzo do-
bre ukrwienie. Jeśli więc ktoś ma na 
niej znienawidzoną brodawkę, z któ-
rej na dodatek wyrasta włosek, to na-
prawdę ma duże szanse na pozbycie 
się tego defektu bez pozostawienia w 
jego miejsce znaczącej blizny.

Wtedy warto skontaktować się z chi-

rurgiem, który obejrzy znamię i za-

proponuje optymalne rozwiązanie 

problemu?

 - Dokładnie tak. Zapraszamy do 
naszej Poradni Chirurgicznej
.
Dziękuję za rozmowę.

P R O M O C J A

Informacja i rejestracja:  

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

O usuwaniu zmian skórnych i znamion o różnorodnym podłożu, rozmawiamy z lekarzem Katarzyną Goź-

dzik, specjalizantką w dziedzinie chirurgii ogólnej w szpitalu św. Anny w Piasecznie, EMC Piaseczno.  Absol-

wentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ze szpitalem związana od 2015 

roku, członek szpitalnego zespołu ds. leczenia żywieniowego

Znamiona pod skalpelem

W myśl obowiązującego 

w gminie prawa, każdy 

właściciel nieruchomości 

powinien sam pozbyć się 

stwarzających zagrożenie 

sanitarne szczurów 
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R E K L A M A

MAGICZNY KONKURS

Do wygrania 
Bilet Rodzinny do

Magicznych Ogrodów 
w Janowcu!!!

W piątek 06 września 

na pierwsze 10 osób, 

które dodzwonią się do 

redakcji Kuriera Południowego 

o godz. 12.00-12.15 

i podadzą hasło:

MAGICZNE OGRODY
Czekają Bilety Rodzinne 2+2

Zadzwoń  

Tel. (22) 737 23 48

Początek roku szkolnego w CEM
PIASECZNO W poniedziałek powitano nowy rok szkolny w piaseczyńskich placówkach, w tym nowo otwar-

tym Centrum Edukacyjno–Multimedialnym. – Ta szkoła zmieni oblicze całej zachodniej części miasta – mó-

wił podczas inauguracji działalności placówki burmistrz Daniel Putkiewicz

 W CEM, zbudowanym za po-
nad 50 mln zł, rozpoczęcie roku 
było raczej skromne, ponieważ 
właściwe, oficjalne otwarcie ze-
społu szkolno–przedszkolnego za-
planowano dopiero na 18 paździer-
nika. Nowy rok szkolny 2019/2020 
w CEM zainaugurował... pierw-
szy dzwonek, po którym odegrano 
hymn państwowy. – A teraz chcia-
łabym, abyśmy uczcili minutą ci-
szy ofiary II wojny światowej – za-
proponowała dyrektor CEM Wio-
letta Grochowicz. Po chwili ciszy 
głos zabrał burmistrz Piaseczna 
Daniel Putkiewicz. – Nowa szkoła 
poprawia warunki edukacji i zmie-
nia oblicze tej części Piaseczna 
– mówił. – Jednak przed nami jesz-
cze dużo pracy. Pani dyrektor bę-
dzie musiała zorganizować życie 
placówki od zera, a w okolicy CE-

M–u też dużo będzie się działo. 
Niedługo rozpocznie się moder-
nizacja miejskiego targowiska, 
cały czas trwają prace porząd-
kowe na terenie starej mleczar-
ni, a wkrótce ma ruszyć też prze-
budowa ulicy Dworcowej, któ-
ra rozpocznie się od zamknięcia 
skrzyżowania z ul. Jana Pawła 
II. Należy spodziewać się utrud-

nień, dlatego proszę państwa o 
wy rozum ia łość – doda ł  bur-
m ist rz .  Dan iel  P ut k iew icz 
w y raz i ł  nadz ie ję,  że  uczn io-
w ie sz ybko oswoją s ię  z  nową 
szkołą i  będą chętnie spędzać w 
niej czas nie tylko podczas lekcji, 
ale także odbywających się popo-
łudniami zajęć dodatkowych. 
 Wiceburmistrz Hanna Ku-
łakowska–Michalak of icjalnie 
powierzyła nominację dyrek-
torską Wioletcie Grochowicz, 
która ma piastować tę funkcję 
do 31 sierpnia 2024. – Dzię-
kuję za zaufanie, którym mnie 
państwo obdarzyl iście – mówi-
ła nowa dyrektor CEM–u. – Je-
stem pewna, że nasza współ-

praca będzie dobrze się uk ła-
dać. 
 Na zakończenie Wioletta Gro-
chowicz przedstawiła wszystkich 
wychowawców, nauczycieli i pra-
cowników szkoły, a następnie za-
prosiła uczniów do nowych klas. 
 Nowy rok szkolny powitano 
także w 10 pozostałych szkołach 
i zespołach szkolno–przedszkol-
nych na terenie gminy. Oprócz 
Wioletty Grochowicz nowego 
dyrektora ma także Szkoła Pod-
stawowa im. ks. Jana Twardow-
skiego w Chylicach, gdzie Mał-
gorzatę Rygier–Jaworską zastą-
piła Krystyna Jesionek. 

Tomasz Wojciuk

W CEM utworzono na razie 17 oddziałów szkolnych i 10 przed-

szkolnych. Nominację dyrektorską odebrała Wioletta Grochowicz

W 11 piaseczyńskich szko-

łach rozpoczęło w tym roku 

naukę prawie 1000 

pierwszoklasistów

Korzyści z zajęć pozalekcyjnych
Nowoczesna edukacja nie powinna ograniczać się jedynie do po-

wszechnie obowiązującego programu nauczania. Współcześnie dobre 

szkoły proponują cały szereg ciekawych i różnorodnych zajęć pozalek-

cyjnych, a gdy są one odpowiednio dobrane, pomogą skutecznie roz-

winąć zainteresowania naszych dzieci

 Głównym zadaniem szkoły jest dbałość o dobro i wszechstronny rozwój każ-
dego ucznia. Jednym z elementów służących jego realizacji mogą być zajęcia po-
zalekcyjne, które należy traktować zarówno jako przedłużenie procesu dydaktycz-
no-wychowawczego, jak i formę rozwijającą naturalne zainteresowania i uzdol-
nienia ucznia. Jest to także znakomita propozycja na zagospodarowanie wolnego 
czasu uczniów, a właściwie rozbudzone zainteresowania mogą mieć niekiedy de-
cydujący wpływ na wybór przyszłego zawodu czy pasji na całe życie.
  W trakcie zajęć pozalekcyjnych młody człowiek poznaje ludzi o podob-
nych zainteresowaniach, uczy się jak funkcjonować w grupie, nawiązuje zna-
jomości i lepiej poznaje samego siebie. Dzięki nim staje się również bardziej 
kreatywny oraz zdobywa umiejętność organizowania sobie czasu.

Jest z czego wybierać

 Spektrum oferowanych dziś w szkołach zajęć pozalekcyjnych jest napraw-
dę szerokie – do tego stopnia, że w zasadzie każdy uczeń powinien znaleźć 
coś dla siebie. Niektórym pomogą one w uzupełnieniu braków w nauce, a in-
nych przygotują do udziału w konkursach i olimpiadach, dostarczając wiedzę 
inną niż dostępną w podręcznikach. Zajęcia sportowe zadbają z kolei o roz-
wój ruchowy dziecka, a artystyczne rozwiną talent w danej dziedzinie (np. 
w śpiewie, rysunku czy  tańcu). W wielu placówkach działają ponadto koła 
przedmiotowe, różnego rodzaju kluby oraz grupy działające pod patronatem 
ogólnopolskich organizacji takich jak Polski Czerwony Krzyż czy Polskie To-
warzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 
 Szczególny rodzaj zajęć oferują grupy psychoedukacyjne, które pomagają 
młodym ludziom w radzeniu sobie ze stresem. Stanowią one nie tylko świetne 
wsparcie w tradycyjnej nauce, ale rozwijają też zdolności społeczne dzieci, uczą 
wchodzenia w kontakty, nazywania i wyrażania emocji, zachowań asertywnych i 
tego jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Dzięki prowadzonym w ich ramach 
treningom interpersonalnym i dobrego słuchania dzieci zdobywają umiejętności, 
które będą procentować w ich całym dalszym życiu.

dokończenie na stronie 5
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Zawitaj do Magicznych Ogrodów 
– parku tematycznego, w którym królują 
rodzina, przyroda i przygoda!

 Pięknie zaaranżowana prze-
strzeń, pełna bogatej fauny i flo-
ry oraz rozmaitych atrakcji dla ma-
łych i dużych – w sam raz na rodzin-
ne przygody! Warto odwiedzić ten 
park, zwłaszcza że pogoda sprzy-
ja wyprawom w plener, a Magiczne 
Ogrody są otwarte do końca wrze-
śnia…
 Magiczne Ogrody to miejsce, w 
którym baśń przeplata się ze świa-
tem realnym… Wstęp do jego nie-
zwykłych krain zapewnia moc 
atrakcji i wytchnienie od zgiełku 
codzienności. Znajdują się w nim 
szemrzące strumienie oraz kolek-
cje kwiatów, drzew i krzewów. Park 
powstał w oparciu o oryginalną ba-
śniową opowieść, mówiącą o przy-
jaźni i skomplikowanych życiowych 
wyborach! Historię która, wraz 
z ideą całościowego rozwoju czło-
wieka stanowi fundament Ogrodów. 
Bohaterów tej magicznej opowieści 
spotkacie na swojej drodze!
 Podczas rodzinnej wędrówki 
skorzystacie z oryginalnych atrakcji: 
karuzel napędzanych siłą mięśni, ol-
brzymiej zjeżdżalni, a także nowości 
– w tym unikalnej w Europie ścież-
ki tematycznej na dachu – Mostów 
w koronach Drzew. Wszystkie atrak-
cje są w cenie biletu, w tym te pod-
czas wydarzeń.  Najbliższe z nich to 

„Święto Krasnoludzkich Bębniarzy” 
(7- 8.09). 
 Poza nietuzinkowymi atrakcjami 
w Magicznych Ogrodach są strefy 
relaksu z różnorodną florą i fauną, 
cztery restauracje o urozmaiconym 
menu, kawiarnie, lodziarnie, dwa 
sklepy z oryginalnymi pamiątkami 
oraz przestronne darmowe parkingi. 
Park jest czynny codziennie: od 
poniedziałku do piątku od 10:00 
do 17:00, a w soboty i niedziele od 
10:00 do 19:00 – do końca wrze-

śnia lub, o ile pogoda dopisze, także 
przez kilka dni w październiku. Bi-
lety kupicie na stronie www.magicz-
neogrody.com oraz w kasach. 
Ponadto do 14 września włącz-
nie można zarezerwować wyciecz-
kę szkolną lub przedszkolną do Ma-
gicznych Ogrodów na rok 2020 w 
promocyjnej cenie, niższej o 20%. 
Szczegóły pod numerem 500-032-
772. Kontakt mailowy: przedszko-
la@magiczneogrody.com, szkoly@
magiczneogrody.com.

Wrzesień to czas powrotów. Do szkoły, przedszkola, pracy... Ale jest na mapie Polski 

miejsce, które pozwala wszystkim, nawet zapracowanym dorosłym, powrócić na kilka 

godzin do czasów dzieciństwa! To rodzinny park tematyczny Magiczne Ogrody

A R T U K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

dokończenie ze strony 4

 Nie wszyscy młodzi ludzie równie dobrze radzą sobie ze szkolnym progra-
mem nauczania. Dzieci mające trudności w uczeniu się czytania, pisania i li-
czenia mogą jednak liczyć na zajęcia wyrównawcze. W tym przypadku zaję-
cia dodatkowe stają się w zasadzie koniecznością. Z drugiej strony w szkołach 
są również i dzieci wyjątkowo zdolne, dla których przerabiany materiał to bę-
dzie za mało. Ich potencjał powinny rozwinąć kółka zainteresowań, które ofe-
rują rozszerzony i podany w mniej standardowej formule materiał.

Ważne by nie przesadzić
 I choć zalety zajęć dodatkowych są trudne do przecenienia, rodzice nie 
powinni zapominać o tym, że mają być one dla dziecka przede wszystkim 
przyjemnością. Dobierajmy je więc z uwagą i słuchajmy potrzeb naszych po-
ciech. Źle wybrane zajęcia, zwłaszcza w przypadku gdy nie będą one dobra-
ne do ich wieku i predyspozycji, staną się bowiem dla nich źródłem dodatko-
wego i zupełnie niepotrzebnego stresu. 
 Prawidłowo rozwijające się dziecko powinno mieć też czas na zabawę i 
wypoczynek. Jeśli nie będzie go mieć wystarczająco dużo, nadmiar obowiąz-
ków wywoła w nim naturalny opór. Takie symptomy jak nadpobudliwość, nie-
chęć czy złość mogą świadczyć o tym, że obowiązki po prostu przerastają 
jego możliwości. Tymczasem notoryczny brak czasu wolnego i przeciążenie 
zajęciami prowadzą do narastania poziomu zmęczenia i powodują spadek 
odporności dziecka.

Grzegorz Tylec
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Wraki blokują 
osiedlowy parking
PIASECZNO Przy ul. Bema, na publicznym parkingu stoją auta z lokal-

nego warsztatu. Właściciel serwisu samochodowego korzysta z nich, 

bo nie ma miejsca na podwórku. To przeszkadza mieszkańcom, narze-

kającym na zbyt małą liczbę miejsc postojowych

 Parkowanie to prawdopodobnie najbardziej znienawidzona czynność każ-
dego kierowcy. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy osiedli przy ul. Bema. Ich 
sytuację pogarsza dodatkowo fakt, że trzy zdezelowane samochody z pobli-
skiego warsztatu zajmują od dłuższego czasu publiczne miejsca parkingowe.  
– Samochody z warsztatu stoją tam już od dwóch lat – poinformowała nas 
jedna z mieszkanek – Zgłosiliśmy tę sprawę do straży miejskiej. Po ich in-
terwencji samochody nie zniknęły, pojawiły się na nich za to tablice rejestra-
cyjne – dodaje. Według przepisów prawnych, usunąć można wyłącznie pojaz-
dy, które ich nie posiadają. Służbami, które takiej czynności mogą dokonać, są 
m.in. straż miejska, policja, organy gminy lub zarządca drogi. Wychodzi więc 
na to, że właściciel warsztatu, po interwencji funkcjonariuszy, zabezpieczył się 
i przykręcił do aut tablice rejestracyjne. Usuwanie pojazdów z numerami, mimo 
że są nieużywane, jest o wiele trudniejsze. Udaliśmy się do warsztatu samocho-
dowego i zapytaliśmy właściciela, czy ma pomysł na rozwiązanie problemu. 
– Z tych trzech samochodów tylko dwa są moje. Jeden należy do sąsiada 
– wyjaśnił właściciel. – Na razie na podwórku brakuje mi miejsca na przestawienie 
pojazdów. Czekam aż dwie osoby odbiorą swoje auta. W te miejsca w przyszłym 
tygodniu przestawię samochody z osiedlowego parkingu – zapowiada. 

NAB

Narodowe Czytanie w Górze Kalwarii
 Już dziś w ogrodzie na terenie WTZ przy ul. Ks. Z. Sajny 4 odbędzie się 
wspólne czytanie polskich nowel przy oprawie muzycznej duetu Ojciec i Syn. 
Początek o godzinie 12.

Tyl.

R E K L A M A

W hołdzie tradycji, 
w podziękowaniu dla rolników

Mała książka - wielki człowiek

GÓRA KALWARIA

 Od września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kalwarii ruszył projekt 
„Mała książka - wielki człowiek”. Akcja, organizowana przez Instytut Książki, ma za-
chęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. 
Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki bio-
rącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą 
na dobry czytelniczy start. Za każdą wizytę, zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Po więcej 
informacji organizatorzy zapraszają do bibliotek.

Tyl.

KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę w Gassach odbyły się gminne dożynki. Gmina Konstan-

cin-Jeziorna kultywuje tradycję, którą wiele samorządów już porzuciło

 Starostwo powiatowe uroczysto-
ści dożynkowych nie organizuje już 
od lat, gmina Lesznowola ma swo-
je Święto Ziemniaka, Prażmów, choć 
akcentu dożynkowego nie porzu-
ca – od kilku lat świętuje pod hasłem 
„Dni Prażmowa”, a Góra Kalwaria w 
tym roku organizuje Święto Cydru. 
Tymczasem gmina Konstancin-Je-
ziorna wciąż pozostaje wierna trady-
cyjnym obrzędom dożynkowym.

Tradycyjne dzielenie się chlebem

 Niedzielne dożynkowe uro-
czystości rozpoczęła msza polo-
wa dziękczynna, podczas której 
poświęcono wieńce przygotowane 
przez mieszkańców.
 W dożynkowo przybranej scenie 
nie zabrakło elementu humorystycz-
nego. W zbożu czaił się „pyton”, któ-
ry w ubiegłym roku rozsławił Gassy 
na całą Polskę.
 – Wysiłku rolnika nie określa 
8-godzinny dzień pracy – powie-
dział burmistrz Kazimierz Jańczuk 
po przywitaniu gości. – Rolnik pra-
cuje od wschodu do zachodu słoń-
ca. Efekty tej ciężkiej pracy w wielu 
przypadkach nie są zależne od za-
angażowania, lecz od warunków po-
godowych. W ostatnich latach coraz 
częściej dotykają nas anomalie po-
godowe: gradobicia, ulewne desz-
cze, wichury, a w tym roku długo-
trwała susza. To jednak nie załama-
ło naszych rolników, wręcz przeciw-
nie. Całe rodziny umocniły się, by 
zebrać dla nas jak najwięcej żywno-
ści. Dziękuję za ten wielki wysiłek – 
dodał burmistrz i życzył wszystkim 
dobrej zabawy.
 Zanim jednak pojawiły się sce-
niczne atrakcje burmistrz Kazimierz 
Jańczuk dzielił chlebem, który otrzy-
mał od dożynkowych starostów Ma-
riusza Śliwki i Joanny Kocon.

Zasłużeni rolnicy

 Doniosłym momentem dożyn-
kowych uroczystości było wręczenie 
odznak honorowych „Zasłużony dla 
Rolnictwa”, przyznawanych przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 – Jesteśmy dumni z tego, że w na-
szej gminie mamy rolników, którzy 
z pokolenia na pokolenie uprawia-
ją ziemię – powiedziała przewodni-
cząca rady miejskiej Agata Wilczek 
i przytoczyła słowa Jana Pawła II. 
„Oddajemy hołd spracowanym rę-
kom polskiego rolnika. Tym rękom, 
które z polskiej ziemi wydobywały 
chleb dla kraju”. Odznaki otrzyma-
li: Dariusz Biernacki z Okrzeszyna, 
Wojciech Kowalczyk z Cieciszewa, 
Sławomir Lepianka z Bielawy oraz 
Janusz Węcławiak z Habdzina.
 Bohaterów dożynek wyróżniał 
także samorząd gminny, przyzna-
jąc tytuły „Rolników Roku 2019”. 
Otrzymali je Hanna i Bogusław Ko-
mosa z Bielawy, Grzegorz Latoszek 
z Cieciszewa, Sławomir Latoszek z 
Ciszycy, Iwona i Marek Makulscy z 
Czernideł, Jolanta Guzińska z Dę-
bówki, Danuta i Karol Opalińscy z 

Gassów, Joanna i Franciszek Maty-
jasiakowie z Kępy Oborskiej, Bar-
bara i Krzysztof Kowalczykowie z 
Łęgu, Maria i Kazimierz Matyjasia-
kowie z Okrzeszyna, Barbara i Wie-
sław Knyziakowie z Opaczy oraz 
Zbigniew Komosa z Piasków.

Sceniczne atrakcje 

i dożynkowe wieńce

 Mimo, że żar lał się nieba, na 
scenie nie zbrakło nie tylko popisów 
muzycznych, ale i atrakcji wymaga-
jących niemałej kondycji i wysiłku 
fizycznego. Wystąpili m.in.: zespół 
Samba ze Szkoły Podstawowej nr 3, 
Uczniowski Klub Karate Kyokushin 
IPPON, tancerki z Egurrola Dance 
Studio Konstancin-Jeziorna, Grupa 
ER-nest z Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, a także zespoły: Łurzycan-
ki, Cendrowianki, Jarzębina Czerwo-
na z Kawęczyna, Majtki Pana Kapi-
tana oraz Kuźnia Artystyczna z Cen-
trum Kultury Wilanów.
 Prawdziwe dożynki nie mogły się 
obyć bez dożynkowych wieńców. Efek-
ty pracy ich twórców zostały docenio-
ne. Wyróżnienie i nagrodę pienięż-
ną 1200 zł otrzymali: OSP Słomczyn 
(za wieniec w kształcie strażackiego 
wozu bojowego), sołectwo Czernidła, 
„Pogodna Jesień” – grupa śpiewają-
cych seniorów, sołectwo Opacz, Koło 
Seniorów nr 20 z Kawęczynka, sołec-
two Ciszyca oraz młodzież sołectwa 
Ciszyca, sołectwo Bielawa, Rada Se-
niorów Gminy Konstancin-Jeziorna, 
oraz młodzież sołectwa Gassy. Trze-
cie miejsce i nagrodę 1800 zł otrzyma-
ło sołectwo Gassy, drugie i 2000 zł so-
łectwo Cieciszew.

Integracja i szacunek dla tradycji

 Wieniec, który najbardziej przy-
padł do gustu jury to dzieło zespołu 
koła seniorów nr 15 ze Słomczyna, 
przy wsparciu sołectw Słomczyn i 
Turowice. Do nich powędrowała też 
najwyższa nagroda – 2500 złotych.
– Wieniec powstawał dobre dwa ty-
godnie, zboże zbieraliśmy już wcze-
śniej – opowiadają twórczynie zwy-
cięskiego wieńca. – To była ciężka i 
żmudna praca, w którą zaangażo-
wało się 9 osób.
 – Od wielu lat nikt w naszym so-
łectwie nie robił wieńca – mówi prze-
wodnicząca Koła Seniorów nr 15 w 

Słomczynie, Maria Moskalewicz. – 
Podjęłam takie wyzwanie wspólnie 
z sołectwem Słomczyn. Włączyło się 
także sołectwo Turowice, gdzie sama 
mieszkam. Wspólnymi siłami udało 
się osiągnąć efekt, z którego jesteśmy 
bardzo zadowolone.
 – Praca nad wieńcem była świet-
ną formą integracji – przyznają 
zgodnie kobiety. – Spędzaliśmy ra-
zem niemal codziennie po kilka go-
dzin. Integrujemy się i dajemy przy-
kład młodzieży, by kontynuowała tę 
wspaniałą tradycję.

Liczne atrakcje i dobra zabawa

 Wiele emocji wzbudziła druga 
edycja turnieju sołectw, do którego 
w tym roku przystąpiło także Osie-
dle Mirków. Swoje pięcioosobowe 
drużyny wystawiły: Cieciszew, Ci-
szyca, Czernidła, Dębówka, Gassy, 
Kawęczyn, Kawęczynek, os. Mirków, 
Obory, Opacz i Parcela. Mierzyły się 
w ośmiu konkurencjach obejmują-
cych m.in.: tor przeszkód, rzut ziem-
niakiem, bieg z taczką czy zbijanie 
balonów cepem. Emocji i znakomi-
tej zabawy nie zabrakło, a dla najlep-
szych czekały nagrody. W tegorocz-
nym turnieju triumfowała Parcela, 
wyprzedzając Gassy i Obory.
 Wieczorem uczestników dożynek 
porwały do tańca zespoły disco polo 
– Enjoy i Moment. Przy hitach takich 
jak „Zaczarowała mnie”, czy „Niebie-
skie oczy” zabawa była wyśmienita.
 Dożynkom towarzyszyło wie-
le atrakcji dla całych rodzin, zabaw 
rekreacyjno-sportowych i warszta-
tów. Na boisku w Gassach wyrosły 
stoiska i namioty firm i organizacji 
związanych z uzdrowiskową gmi-
ną. Przychodnia Grapa zaprosiła na 
bezpłatne badania profilaktyczne, a 
Centrum Kompleksowej Rehabilita-
cji – do strefy zdrowia, w której cze-
kają wykłady i konsultacje na temat 
boreliozy, osteoporozy czy lecze-
nia dolegliwości stóp. W miasteczku 
ekologicznym dzieci mogły dowie-
dzieć się, jak dbać o środowisko na-
turalne. Mogliśmy podziwiać poka-
zy strażackie oraz pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Nie zabrakło rów-
nież stoisk handlowych i gastrono-
micznych.

Adam Braciszewski

Noc z gwiazdami

PIASECZNO

 W sobotę 7 września odbędzie się kolejna impreza z gwiazdami w roli 
głównej, organizowana przez piaseczyńską wąskotorówkę. Pociąg do gwiazd 
odjedzie ze stacji w Piasecznie o godz. 18.30. W Runowie wykład dotyczący 
tego, w jaki sposób oglądać gwiazdy i wieczorne niego wygłosi Karol Wójcic-
ki. Powrót na stację planowany jest około godz. 23.

TW

Taneczne pożegnanie lata
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą niedzielę w altanie przy Hugonówce w Parku Zdrojowym od-
będzie się uroczyste zakończenie sezonu letnich potańcówek. Różnorodna 
muzyka - zarówno starsze ponadczasowe szlagiery, jak i nowe hity - z pewno-
ścią porwą wszystkich do tańca. Nie zabraknie również konkursów z nagroda-
mi. Świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera gwarantowane. Imprezę popro-
wadzi doskonale znany konstancińskiej publiczności wodzirej Tomek. Począ-
tek o godz. 19. Wstęp wolny.

TW
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Targi Mieszkaniowe 
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE
W dniach 7 i 8 września na warszawskim Torwarze odbędzie się pierwsza po wakacjach edy-

cja Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE. Sytuacja na rynku skłania do 

zakupu, jest w czym wybierać. Na rynku pierwotnym w Warszawie liczba gotowych nie-

sprzedanych mieszkań deweloperskich sięgnęła, mimo wysokiej sprzedaży w końcówce 

ubiegłego roku prawie 19,2 tys. Jak podaje GUS w okresie styczeń–maj 2019 r. w Warszawie 

oddano do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem 7 662 

mieszkań, a rozpoczęto budowę kolejnych 7 712 mieszkań

 Jednocześnie na warszawskim 
rynku mieszkań ceny w stosun-
ku do IV kwartału ubiegłego roku 
wzrosły od ok. 2-6% - podaje ser-
wis bankier.pl. Średnie stawki za 
1 mkw. po podwyżkach kształto-
wały się w zależności od metra-
żu od blisko 8300 do 9900 zł. Naj-
więcej za metr kwadratowy musie-
li płacić kupujący kawalerki, ale 
także apartamenty o powierzch-
ni przekraczającej 100 mkw. Mała 
dostępność gruntów i ich wysokie 
ceny sprawiają, że ceny mieszkań 
w dalszym ciągu rosną. W maju 
rosły zwłaszcza ceny transakcyjne 
mieszkań jedno- i dwupokojowych 
o funkcjonalnym rozkładzie i do-
brej lokalizacji.

Co na Targach

 Popyt na nieruchomości wciąż 
jest bardzo duży, ale duża jest też 
podaż, wobec tego firmy starają 
się wyróżniać swoje inwestycje w 
każdy możliwy sposób. Zaczyna 
się wabienie klientów. Na Targach 
Nowy DOM Nowe MIESZKANIE 

zawsze istnieje możliwość zakupu 
nieruchomości na specjalnych, ko-
rzystnych warunkach. Targom to-
warzyszą unikalne oferty Wystaw-
ców przygotowywane z myślą o 
targowych Gościach. Wielu de-
weloperów czeka z rozpoczęciem 
sprzedaży mieszkań w nowych in-
westycjach do targów. Inwestycje 
już zrealizowane sprzedawane 
są na targach z istotnymi raba-
tami lub dodatkowym wyposa-
żeniem. Niższe ceny, bonusy w 
postaci garażu w cenie, darmo-
we miejsce postojowe i komór-
ka lokatorska, projekt wykoń-
czenia mieszkania gratis albo za 
pół ceny – każdy znajdzie coś dla 
siebie. 
 W gronie wystawców wrześnio-
wej edycji znaleźli się już m.in. de-
weloperzy tacy jak: APM Deve-
lopment, Aras Deweloper, Arche, 
Atal, Besta PB, Bouygues Immo-
bilier Polska, Dantex, Dom De-
velopment SA, Dworek Polski, 
ED Invest SA, Kompania Domo-
wa, LC Corp, Mak Dom, Platfor-

ma Mieszkaniowa, P&K Develop-
ment, Port Praski, PRK 7 Nieru-
chomości, Pyzel Developers, Ro-
byg SA, SBM Natolin, T1 Dewe-
loper, WDS, Villa Campino, Yuni-
versal Podlaski. 
 Targi Mieszkaniowe Murator 
EXPO są największym spotkaniem 
wszystkich profesjonalistów ryn-
ku i pierwotnego i wtórnego, sku-
piają pod jednym dachem nie tylko 
sprzedających mieszkania, ale i do-
radców z branży finansowej (m.in.: 
Bank Polskiej Spółdzielczości, BOŚ 
Bank, Credits, Home Broker, Jacek 
Kur Centrum Kredytów Hipotecz-
nych, Murator Finanse, Negocjator-
nia, Santander Bank Polska), firmy 
oferujące usługi związane z projek-
towaniem czy wykończeniem wnętrz 
(np.: Aranżacja Wnętrz i Stylizacja – 
Aga Flores Art, Calbest, Decoroom, 
Ejsmont Projekty Wnętrz i Architek-
tura, Eko Meble, Modesign, Proget-
ti Architektura Wnętrz, Superpar-
kiet), a także prawników (Kancela-
ria Doradztwa Prawnego i Podat-
kowego Stella Brzeszczyńska, Kan-

celaria Adwokacka Adwokat Marcin 
Kramek). Dzięki temu dla każdego 
odwiedzającego dostępne są i naj-
różniejsze pomysły, i wiedza, i goto-
we rozwiązania. 
 Wszyscy odwiedzający targi 
otrzymają mapy inwestycji mieszka-
niowych, ekskluzywny katalog tar-

gowy z obszernym działem prezen-
tującym inwestycje mieszkaniowe 
realizowane na terenie Warszawie i 
okolic, dokładne informacje o loka-
lizacji, cenie, metrażu, terminie za-
kończenia budowy, kontakt do biura 
sprzedaży i wizualizacje budynków.

Czytaj też w internecie:
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Duży popyt na nowe mieszkania
Rynek nowych mieszkań w Polsce nadal funkcjonuje na bardzo wysokich obrotach. 

Dużo buduje się także w powiecie piaseczyńskim, głównie w rejonie planowanej trasy 

S7, która ma przebiegać przez tereny gmin Lesznowola, Piaseczno i Tarczyn

 Jak podaje firma REAS, moni-
torująca rynek nowych mieszkań 
w sześciu największych aglomera-
cjach Polski, w pierwszym kwar-
tale tego roku wprowadzono do 
sprzedaży 16,9 tys. mieszkań, czy-
li o 13 proc. mniej niż w poprzed-
nim kwartale. Warto dodać, że na-
bywców znalazło w tym czasie o 
300 lokali mniej niż oddano do 
użytku. Może to świadczyć o tym, 
że popyt na nowe mieszkania jest 
nieco mniejszy niż w ciągu ostat-
nich dwóch lat, choć ciągle utrzy-
muje się na dobrym poziomie.

Mieszkania wciąż drożeją...

 Jeśli chodzi o ceny, to na począt-
ku roku mieszkania najbardziej droża-
ły we Wrocławiu, drugie miejsce zaję-
ła Warszawa, a trzecie – Łódź. W Trój-
mieście, Poznaniu i Krakowie prze-
ciętne ceny praktycznie się nie zmie-
niły. Gdy porównamy to z cena-
mi sprzed 12 miesięcy, okazuje się że 
podwyżki były mimo wszystko znacz-
ne. Pierwsze miejsce zajmuje Warsza-

wa, gdzie mieszkania podrożały o pra-
wie 15 proc. Na drugim miejscu pla-
suje się Wrocław (ponad 11 proc.), a 
na trzecim Kraków (ponad 10 proc.). 
Najmniej zdrożały mieszkania w Po-

znaniu – „zaledwie” o 7,7 proc. Nie-
stety, mimo że we wszystkich dużych 
miastach rosły również płace, ich dy-
namika wzrostu nie była w stanie na-
dążyć za cenami nowych lokali. W cią-
gu ostatniego roku pogorszyła się więc 
relacja przeciętnego wynagrodzenia 
do średniej ceny nowych mieszkań we 
wszystkich dużych miastach. 

...choć ich sprzedaż spada

 W pierwszym kwartale 2019 
roku liczba transakcji w sześciu 

największych aglomeracjach wy-
niosła  nieco ponad 16,5 tys. Było 
to mniej więcej tyle samo co pod 
koniec roku 2018, ale o 13 proc. 
mniej niż w rekordowym ostatnim 
kwartale roku 2017. Mimo to eks-
perci REAS podkreślają, że sprze-
daż nowych mieszkań w Polsce 
nadal utrzymuje się na bardzo do-
brym poziomie. Co ciekawe, miesz-
kania nadal dobrze sprzedawały się 
do marca w Łodzi i Poznaniu, tak 
jakby te miasta przeżywały boom 
nieco później. W Warszawie po-
pyt na nowe lokale był nieco mniej-
szy, zaś we Wrocławiu i Trójmieście 
spadki były najbardziej widoczne. 
Co przyniesie przyszłość? Mimo że 
nie ma jeszcze danych z ostatnich mie-
sięcy, wydaje się że popyt na mieszkania 
wciąż jest wysoki. 
 Tendencje na rynku nowych 
mieszkań mogą odwrócić się za 
sprawą zapowiadanych zmian le-
gislacyjnych. Czy tak się jednak 
stanie – okaże się pewnie dopiero 
w perspektywie 2–3 lat. 

Nowe inwestycje na terenie powia-

tu piaseczyńskiego

 W omawiane wyżej tendencje 
wpisuje się także południe War-
szawy, które od lat bardzo inten-
sywnie się rozwija. Nowe inwe-
stycje powstają w Zamieniu, w 
sąsiedztwie planowanego węzła 
na trasie S7 (m.in. Osiedle Nowe 
Zamienie), ale także w Zgorza-
le, Lesznowoli, Łoziskach, Bo-

browcu. Standard oferowanych 
do sprzedaży budynków i lokali 
jest bardzo różny, podobnie zresz-
tą jak formy zabudowy (od bu-
dynków wielorodzinnych, poprzez 
zabudowę szeregową, bliźniaczą 
aż do domów jednorodzinnych). 
Ceny metra kwadratowego wahają 
się od 4,5 tys. zł do nawet 7 tys. zł.

TW

Ostatnie dwa lata bez wątpienia były dobre dla deweloperów

Eksperci przewidują, że ceny 

nowych mieszkań będą w 

tym roku nadal rosły, choć 

nie tak bardzo jak w roku 

ubiegłym

R E K L A M A



 Po odśpiewaniu hymnu narodo-
wego odmówiono modlitwę za po-
ległych, a swoją refleksją na temat 
II Wojny Światowej podzielił się ze 
wszystkimi obecnymi ksiądz pro-
boszcz parafii św. Anny w Piasecz-
nie Andrzej Krynicki.
 Następnie odczytano Apel Pole-
głych, po którym – z przemówienia-
mi okolicznościowymi – wystąpili 
burmistrz Piaseczna Daniel Putkie-
wicz i radny powiatu piaseczyńskie-
go Sergiusz Muszyński. 
 – W tym roku mija 80 lat od 
wybuchu największego konflik-
tu zbrojnego w dziejach świata 
– przypomniał burmistrz. – Spo-
tykamy się dziś, żeby oddać hołd 
wszystkim ofiarom II Wojny Świa-
towej – za to byśmy dziś mogli żyć 
w wolnej i demokratycznej Polsce. 
Nasza obecność w miejscach pa-
mięci narodowej jest niezmiernie 
ważna, dlatego naszym obowiąz-
kiem jest uczenie obecnych i przy-
szłych pokoleń wdzięczności za 
to, że mogą dziś żyć w spokojniej-
szych czasach.
 Sergiusz Muszyński odczytał z 

kolei list od ministra obrony naro-
dowej Mariusza Błaszczaka.
 – Mimo przegranej wojny obron-
nej  w 1939 roku naród nie 
stracił woli walki i przez kolejne lata 
okupacji udowodnił, że nie moż-
na złamać jego ducha – przytoczył 

słowa ministra Sergiusz Muszyński. 
– Duch wolności, rozniecony w 1918 
roku, przetrwał w narodzie przez 
kolejne pokolenia i doprowadził do 
ostatecznego zwycięstwa.
 Po złożeniu wiązanek przez po-
szczególne delegacje udano się z ko-
lei na Plac Piłsudskiego, gdzie odby-
ło się wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych z Chórem Lira. We wtorek 
17 września na cmentarzu parafial-
nym odbędą się natomiast uroczysto-
ści związane z rocznicą agresji sowiec-
kiej na Polskę. W programie od godzi-
ny 11 przewidziano  liturgia słowa, wy-
stąpienia władz samorządowych i zło-
żenie wiązanek.

Grzegorz Tylec
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Wspomnieli tragedię II Wojny Światowej
PIASECZNO W niedzielę na Cmentarzu Parafi alnym przy ul. Kościuszki w Piasecznie odby-

ły się obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W imieniu ministra Mariusza Błaszczaka wieniec na Kwaterze Wo-

jennej złożył Sergiusz Muszyński, szef struktur powiatowych PIS-u

Coraz bliżej 
przebudowy Szkolnej
LESZNOWOLA Praktycznie gotowa jest ulica Gminna w Lesznowoli. Na 

przebudowę cały czas czeka natomiast krzyżująca się z nią ul. Szkol-

na. Okazuje się, że powiat, który jest zarządcą drogi, myśli o jej mo-

dernizacji

 Stara droga przez pola, łącząca szkołę w Lesznowoli z Nową Wolą, od lat 
znajduje się w fatalnym stanie. Nie dość, że jest wąska i kręta, to ma znisz-
czone, pozapadane pobocza, co bardzo utrudnia wymijanie. Władze gminy 
Lesznowola od lat apelowały do powiatu o jej przebudowę. – Uprawomocnia 
się właśnie decyzja wojewody potwierdzająca własność działek pod tą drogą 
– informuje starosta Ksawery Gut. – Czekaliśmy na to dwa lata. Dopiero teraz 
możemy dokończyć mapę służącą do celów projektowych, nanieść na nią go-
towe rozwiązania i wykonać dodatkowe podziały działek, które są niezbędne 
do uzyskania zgody na realizację inwestycji. Mam nadzieję, że w tym roku za-
kończymy fazę projektowania i uzyskamy decyzję ZRID.

TW

Żegnaj lato, witaj szkoło

PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę na piaseczyńskim rynku odbędzie się dryga edycja 
Festynu „Żegnaj lato, witaj szkoło”. Podczas imprezy, która potrwa od godzi-
ny 13 do 19, swoją ofertę na nowy rok szkolny przedstawią min. kluby i sto-
warzyszenia sportowe, szkoły językowe, prywatne zajęcia dodatkowe, szko-
ły tańca, szkoły muzyczne, kluby zajęć, świetlice pozaszkolne, przychodnie 
zdrowia i wiele innych. Festyn organizowany jest we współpracy z gminą Pia-
seczno i  Centrum Kultury w Piasecznie. Tyl.



 Piknik wojskowo-historycz-
ny ruszył pełną parą już o godzi-
nie 10 rano. Wówczas w sąsiedz-
twie ratusza zaczęły ustawiać się 
pojazdy wojskowe: terenowe, jed-
nośladowe, szturmowe. Wraz z 
nimi zaczęły kłębić się całe rodziny, 
przede wszystkim wokół najwięk-
szej atrakcji tegorocznej imprezy 

– Leoparda 2A5. To jeden z najno-
wocześniejszych wozów bojowych. 
– Jest obecnie w top 5 czołgów. Jego 
najmocniejszymi stronami są mo-
bilność, duże pole rażenia oraz 
sprawny system kierowania ogniem 
– wyliczają żołnierze I Wojsko-
wej Brygady Pancernej „Wesoła”. 
W tle trwającego w najlepsze pik-

niku burmistrz Arkadiusz Strzy-
żewski wraz z przedstawicielami 
lokalnych samorządów zapraszał 
do wielkiej podróży w przeszłość, 
chwili zadumy, ale i dobrej zabawy.  
– Mam na sobie mundur wz. 19 ofi-
cera polskiego z okresu Bitwy War-
szawskiej – opowiadał Zbigniew Ro-
wiński, instruktor harcerski, współ-
twórca stowarzyszenia rekonstruk-
torów Grupy Historyczno-Eduka-
cyjnej „Szare Szeregi”. – Mieszkam 
w Jazgarzewie. Tu urodził się Mie-
czysław Słowikowski, który był moją 
inspiracją. To niezwykła postać, któ-
ra znacząco przyczyniła się do roz-
pracowania niemieckiego korpusu 
Afrika Korps. Był twórcą świetnie 
działającej siatki szpiegowskiej, któ-
ra pozyskiwała od Niemców new-
ralgiczne informacje – opowiada. 
Polski podpułkownik był praw-
dopodobnie pierwowzorem po-
staci Victora Laszlo, czechosło-
wackiego bojownika ruchu opo-
ru z filmowego hitu Casablanca. 
– Mowa jest o Czechu, ale to po-
stać Polaka jest uwieczniona w 

tym filmie – wyjaśniał instruk-
tor. Grupa „Szare Szeregi”, liczą-
ca obecnie około 70 dzieci i mło-
dzieży, strukturami przypominają-
ca konspiracyjne ZHP, odtworzy-
ła również polską konstrukcję wz. 
34. To chętnie wykorzystywany po-
jazd z kampanii wrześniowej, z jesz-
cze bardziej popularnym, bo szyb-
kim i nie zacinającym się dział-
kiem z okresu I wojny światowej. 
– Udało mi się dotrzeć do informa-
cji, że wz. 34 brał udział w rajdach. 
Trasa zaczynała się w Puławach, 
przechodziła przez Górę Kalwa-
rię i kończyła w Ursusie. Mam pla-
ny, żeby ją odtworzyć – dodaje en-

tuzjastycznie Zbigniew Rowiński.
Podczas upalnego, popołudniowe-
go pikniku karmiono nie tylko wy-
obraźnię historyczną. Również arty-
styczną. O duchową strawę zatrosz-
czył się małżeński duet Arkadiusza i 
Kingi Głogowskich, którzy z właści-
wym sobie liryzmem wykonali pie-
śni patriotyczne, w tym. m.in. bal-
ladę „Nim wstanie dzień”, skompo-
nowaną przez Krzysztofa Komedę. 
Na głodnych czekała grochówka z 
kuchnii polowych. Mobilizacji niko-
mu nie zabrakło, mimo gorącej at-
mosfery i bolesnych kart historii.

Natalia Brzozowska
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Rodzinny piknik z wojskową mobilizacją
GÓRA KALWARIA Leopard, Casablanca i przejście graniczne – miejskie wydarzenie w hoł-

dzie poległym w walce za ojczyznę przyciągnęło tłumy już przed ofi cjalną inauguracją

Leopard 2A5, najnowocześniejszy pojazd tej klasy 

w Siłach Zbrojnych RP

Od lewej: Zbigniew Rowiński, współtwórca Grupy 

Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”, z podopiecznymi

Jabłka w ruch, czas na cydr!
GÓRA KALWARIA Tradycyjne dożynki odchodzą do lamusa. 

Zastąpi je Święto Cydru – inicjatywa, która ma rozbudzić 

u lokalnych sadowników zmysł przetwórstwa
 Władze miasta rezygnują w tym roku z klasycznych dożynek i organizu-
ją dla mieszkańców Święto Cydru. – W dożynkach uczestniczyło stosunko-
wo niewielu mieszkańców – opowiada kierownik Biura Promocji i Informacji 
urzędu miasta Piotr Chmielewski. – Gdy impreza odbywała się w północnej 
części gminy, nie przyciągała mieszkańców z południowej. Święto Cydru ma 
przyciągnąć wystawców zdrowej żywności, lokalnych producentów owoców 
i cydru oraz rękodzielników.  
 – Chcemy zachęcić miejscowych sadowników do rozwoju przetwórstw – 
dodaje Chmielewski. – Aby nie tylko wytwarzali soki owocowe, ale spróbowa-
li swoich sił robiąc właśnie cydr. Sobotnie wydarzenie opanują jabłka w każ-
dej możliwej formie. 
 – Uznaliśmy, że trzeba unowocześnić formułę, a nową nazwą jesteśmy w sta-
nie przyciągnąć także mieszkańców miasta i turystów – mówi Piotr Chmielewski.
 Nowemu świętu będą towarzyszyły dodatkowe wydarzenia: wystawa ma-
szyn rolniczych, rodzinne zabawy, konkursy czy warsztaty ceramiczne. Znaj-
dą coś dla siebie także miłośnicy dobrej książki. Grupa Misja Pomaganie wraz 
z gminną biblioteką zapraszają na kiermasz książki. Darczyńcy przekazali na 
ten cel aż 3 tys. egzemplarzy. 
 Głównym punktem całej imprezy będą koncerty. O muzyczną stronę za-
dbają Gesek (18.30), Weekend (20.00) i Na Plus (21.30). Jarmark rozpocznie się 
7 września o godz. 15 na ul. Dominikańskiej. Wstęp wolny!

NAB
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Heroes Orchestra zagra na zakończenie lata
KONSTANCIN-JEZIORNA Na zakończenie Letniego Sezonu Artystycznego, w niedzielę 8 września w amfi -

teatrze w Parku Zdrojowym zabrzmi muzyka z najpopularniejszych gier komputerowych fantasy, w tym 

m.in. Gothic, Heroes of Might and Magic, World of Warcraft czy Cywilizacja

 Heroes Orchestra jest wyjątko-
wym projektem muzycznym, któ-
ry powstał na początku 2017 roku 
przy Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie 
z inicjatywy jednego ze studentów, 
Mateusza Alberskiego. Pomysł 
utworzenia zespołu zrodził się z 
połączenia pasji do muzyki kla-
sycznej oraz gier komputerowych, 
a jego nazwa nawiązuje do jednej 
z najbardziej kultowych serii He-
roes of Might and Magic. Mu-
zycy zaczynali jako kilkuosobo-
wy, kameralny zespół. Dziś orkie-
stra liczy ok. 80 osób. Współtwo-
rzą ją studenci, absolwenci uczel-
ni oraz instrumentaliści grający 
na co dzień w zawodowych orkie-
strach. Repertuar orkiestry obej-
muje aranżacje od utworów kame-
ralnych aż po opracowania sym-

foniczne z chórem. Zespół zyskał 
popularność dzięki dziesiątkom 
nagrań, które cieszą się uznaniem 

także za granicą. Wstęp na koncert 
jest bezpłatny. Początek o godz. 17.

TW

Orkiestrę tworzy około 80 muzyków

Hala widmo straszy przy Szpitalnej
PIASECZNO W połowie czerwca powiat wypowiedział umowę spółce Dorbud, która od 2017 roku budowała 

halę sportową przy szkole „na wiadukcie”. Ogłoszono nowy przetarg na dokończenie inwestycji, do które-

go stanęły cztery fi rmy. Aby jednak podpisać kontrakt z najtańszą, brakuje około miliona zł. Na najbliższej 

sesji radni powinni dołożyć brakujące środki

 Historia tej inwestycji, którą sam 
starosta określał jakiś czas temu 
mianem „bolesnego wrzodu”, cią-
gnie się jak brazylijska telenowela. 
Hala sportowa wraz z zapleczem i 
rozbudową części dydaktycznej mia-
ła kosztować niespełna 7 mln zł i za-
kończyć się jesienią ubiegłego roku. 
Niestety już po kilku miesiącach od 
rozpoczęcia prac wykonawca inwe-
stycji splajtował. Spółka wkroczy-
ła w fazę restrukturyzacji. Poprosi-
ła więc powiat, aby nie rozwiązywał 
z nią umowy. Inwestor na to przy-
stał (nowy wykonawca mógłby być 
znacznie droższy) i przedłużył ter-
min ukończenia budowy do koń-
ca 2019 roku. Z perspektywy czasu 
okazało się jednak, że nie był to naj-
lepszy pomysł. Pod koniec ubiegłe-
go roku  sądowe postępowanie, któ-
re miało naprawić Dorbud, zosta-
ło umorzone, co przybliżyło spółkę 
do upadłości. Przez kolejne miesiące 
na placu budowy nic się nie działo. 
Wreszcie starostwo uznało, że wyko-
nawca nie rokuje i 18 czerwca roz-
wiązało z nim umowę. Niedługo po-
tem ogłoszono przetarg na dokoń-

czenie inwestycji, do którego stanę-
ły cztery firmy. Najtańsza zażyczy-
ła sobie za tę usługę około 6,5 mln 
zł (starosta Ksawery Gut szacuje, 
że inwestycja została zrealizowana 
w 40 proc.). Niestety pojawił się ko-
lejny problem – w budżecie powia-
tu nie ma wystarczających środków 
na ten cel. Brakuje niespełna milio-
na złotych. – Mamy już przygotowa-

ne zmiany budżetowe, które zosta-
ną wprowadzone na najbliższej sesji 
– zapowiada starosta Ksawery Gut. 
– Do 17 września musimy zawrzeć 
umowę z oferentem i zapewniam, że 
do tego czasu kontrakt z nowym wy-
konawcą zostanie podpisany. 

Tomasz Wojciuk

W najlepszym wypadku budowa hali przy Szpitalnej opóźni się 

o dwa lata i zakończy we wrześniu przyszłego roku

Bezpłatne zajęcia Nordic Walking

PIASECZNO

 Już w sobotę 7 września rozpoczną się zajęcia z Nordic Walking, w których 
będą mogły wziąć udział osoby  powyżej 50. roku życia. Pierwsze spotkanie roz-
pocznie się o godz. 9 na parkingu leśnym przy ul. Asfaltowej w Żabieńcu (przy 
restauracji La Musica). Spacery pod okiem profesjonalnych instruktorów będą 
odbywały się po Lesie Chojnowskim. Cykl zajęć ma zakończyć się w grudniu. 
Bezpłatna rezerwacja kijków pod numerem telefonu 605 645 150. 

TW

Finał potańcówek z przytupem
PIASECZNO Międzypokoleniowe Potańcówki na Skwerze okazały się dużym sukcesem. Na czterech impre-

zach z cyklu bawiło się łącznie około 2,5 tysiąca mieszkańców
 Inicjatorem potańcówki była Piaseczyńska 
Rada Seniorów. Oprócz tańców przy muzyce 
prezentowanej przez DJ-a organizatorzy przy-
gotowali też słodki poczęstunek dla uczestni-
ków.
 - Wszystkie cztery potańcówki były równie 
udane – podsumowała imprezę Hanna Kuła-
kowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna. - Na 
dwóch z nich mieliśmy malutki deszczyk, ale nas 
nie wystraszył. Bardzo wam dziękujemy za to, że 
skorzystaliście z tej oferty i pokazaliście jak Pia-
seczno potrafi się pięknie bawić. Jeżeli tylko przy-
szłoroczny budżet na to pozwoli, impreza będzie 
kontynuowana.
 Wszystkie potańcówki na skwerze koszto-
wały łącznie 18 tysięcy złotych.
 - To najtańsza impreza rozrywkowa w gmi-
nie Piaseczno – mówi Krzysztof Kasprzycki, 
który opiekuje się seniorami z ramienia gminy. 
- Wiele osób mówiło, że się nie uda. Mieszkań-
cy swoją obecnością pokazali, że jednak warto. 

R E K L A M A

A przy jakiej muzyce najlepiej się bawiono? Wydaję mi się, że naj-
większą popularnością cieszyły się rytmy południowoamerykań-
skie. Wyciągniemy wnioski z tego roku i na pewno przyszłoroczna 
impreza będzie jeszcze lepiej zorganizowana. 

Tyl.

Losy powstańczego Piaseczna
PIASECZNO W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w 

Domu Kultury w Piasecznie odbyła się promocja książki „Piaseczno 44 

– miasto i ludzie” autorstwa Agnieszki Cubały. Spotkanie cieszyło się 

olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców. Kolejne już 10 września

 Jako pierwszy tego wieczoru głos zabrał burmistrz Piaseczna Daniel Put-
kiewicz.
 – Historia Powstania Warszawskiego powinna być historią żywą - mówił. 
- Mam nadzieję, że będziemy nie tylko je wspominali, ale również o nim roz-
mawiali, a być może również dyskutowali i się spierali. Żeby nam w tym po-
móc potrzebna jest wiedza i wszystko to, co wiemy o powstaniu w kontekście 
naszego miasta. Jestem szczęśliwy, że mamy wydawnictwo, które mogliśmy 
wesprzeć. Chciałbym serdecznie podziękować za tę książkę i zebranie tych 
materiałów.
 Spotkanie poprowadziła dziennikarka Nina Harbuz. W pierwszej części 
rozmawiała z autorką książki, w drugiej szansę na zadanie swoich pytań do-
stała publiczność.
 – Mam nadzieję, że państwo będą stroną, która zechce wesprzeć mnie w 
dalszych badaniach – zaczęła Agnieszka Cubała. – Ta książka nie jest zamknię-
tym rozdziałem i mam nadzieję, że znajdą się kolejne osoby, które będą chcia-
ły coś do niej dodać. Do każdego z zawartych w niej tematów można byłoby 
dopisać dalszą część. Będę wdzięczna za wszelkie uzupełnienia.
 Bohaterka wieczoru podkreśliła, że w Piasecznie i jego okolicach roze-
grały się szczególnie, nawet jak na powstańczą skalę, dramatyczne wydarze-
nia. Opowiedziała o defi cycie broni, walkach na terenie miejscowych lasów 
i o tym, że Niemcy najprawdopodobniej wiedzieli o planowanym wybuchu 
zrywu – o czym najlepiej świadczy wzmocnienie najbardziej strategicznych 
punktów w mieście. Podkreśliła też ogromną rolę ludności cywilnej Piasecz-
na, która pomagała Powstańcom mimo ogromnych sankcji (niszczenia do-
mów i egzekucji). Zachęciła przy tym do poznania dramatycznej historii, któ-
ra wydarzyła się w Pęcicach. Spotkaniu przez cały czas towarzyszyły zdjęcia z 
okresu powstania na ziemiach piaseczyńskich.
 Dzięki sfi nansowaniu książki przez Biuro Promocji i Kultury ze środków gmi-
ny Piaseczno podczas spotkania każdy chętny mógł otrzymać bezpłatny egzem-
plarz. Dwieście przygotowanych przez organizatorów egzemplarzy rozeszło się 
jednak jak świeże bułeczki i na szybko sprowadzono 60 dodatkowych, które rów-
nie szybko znalazły swoich właścicieli. Na zakończenie spotkania do autorki usta-
wiła się więc, jak można było oczekiwać, duża kolejka chętnych po autografy.  
Książka będzie dostępna we wszystkich fi liach Biblioteki Miasta i Gminy Piasecz-
no. Niecałe dwie godziny z pewnością nie wyczerpały tematu, ale już 10 września 
o godzinie 18.30 odbędzie się najprawdopodobniej drugie spotkanie poświęcone 
najnowszej publikacji Agnieszki Cubały.

Grzegorz Tylec
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W Chylicach można grać w piłkę
Z Maciejem Tatajem, trenerem Laury Chylice, rozmawia Grzegorz Tylec
Jak doszło do tego, że trafił pan do 

Laury Chylice?

 Sytuacja była taka, że trener Grzyw-
na odchodził do Pilicy Białobrzegi. Tre-
ner Robert Podoliński, z którym od dłuż-
szego czasu się znamy i u którego gra-
łem, zapytał mnie czy bym nie chciał 
poprowadzić drużyny seniorów. Potem 
rozmawiałem i z trenerem Grzywną, i z 
prezesem, no i... jestem.

Jakie były pana pierwsze wrażenia 

po przybyciu do klubu?

 Pierwszym była fantastyczna 
murawa. W Chylicach zdecydowa-
nie można grać w piłkę. Podoba mi 
się też bardzo atmosfera panująca 
wśród chłopaków i działaczy. Prezes 
ma wręcz rodzinne podejście do klu-
bu. Na pewno nie wszędzie tak jest 
– zwłaszcza w tych wyższych ligach.

Piłkarze podkreślali, że zajęcia z pa-

nem odbywają się na większej in-

tensywności niż wcześniej...

 Bardzo się cieszę. Na pewno piłka-
rze chcieliby więcej grać. Mamy szero-
ką kadrę, choć w meczu z Ursusem nie 
było akurat kilku zawodników. Szan-
sę dostali więc inni. Zadebiutował Ar-

tur Ataman, który bardzo fajnie sobie 
poradził. Cieszę się, że tych których 
mamy można wstawić do składu i jest 
cały czas jakość.

Jakie macie cele na ten sezon?

 Wygrywać jak najwięcej spotkań 
i zająć jak najwyższe miejsce. Nie 
ma tu chyba, póki co, takich moż-
liwości organizacyjnych żeby zrobić 
awans i w ogóle o tym nie mówimy. 
Po prostu robimy swoje.

Szczególnie udanie otworzył sezon 

Huber Skrzypek...

 Ma siedem goli w czterech me-
czach, do czego dołożył kilka asyst. 
Daj Boże zdrowie.

Laura może też wciąż liczyć na swo-

jego kapitana...

 Piotr Madetko w ostatnich me-
czach dużo pracował dla drużyny, 
a przy tym zaczął mniej gadać na 
boisku. Ja takiego Piotrka kupuję w 
ciemno i to jest super.

Czy jest ogólnie zadowolony z tego 

jak rozpoczęła sezon Laura?

 Przyznam się, że nie zakłada-

łem czegokolwiek. Na pewno dużym 
mankamentem jest nasza gra obron-
na. Nie da się jednak pewnych rzeczy 
zrobić w tak krótkim czasie i straco-
ne gole już mnie tak nie denerwują 
jak na początku. Będziemy nad tym 
pracować, bo mamy tu duże pole do 
popisu.

Oprócz wyników ważny jest dla 

pana również styl gry?

 Oczywiście. Chcemy grać wido-
wiskowo, strzelać dużo goli i jak naj-
mniej tracić. Oby seria zwycięstw 
trwała jak najdłużej.

Świt rozbity 
w Piasecznie
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, MKS II PIASECZNO – ŚWIT WARSZAWA 5:1 To był 

dobry dzień dla seniorów biało-niebieskich. Najpierw czwartoligowcy 

wygrali swój mecz 4:0, a zaraz po nich, w równie dobrym stylu, po trzy 

punkty sięgnęły także rezerwy

 Zawodnicy MKS II Piaseczno nie 
mogą jednak mówić o dobrej inaugu-
racji sezonu. Po odpadnięciu z Pucha-
ru Polski z Koroną Góra Kalwaria pił-
karze prowadzeni przez trenera Paw-
ła Wojciechowskiego w słabym stylu 
ulegli na wyjeździe Anprelowi Nowa 
Wieś, ale spotkanie z ekipą Świtu War-
szawa było świetną okazją na rehabi-
litację.
 Już od samego początku domino-
wali w tym spotkaniu gospodarze. Po 
zmarnowaniu dwóch dogodnych sy-
tuacji jako pierwszy do siatki rywa-
li trafi ł Aleksander Wiśniewski, który strzałem głową wykorzystał precyzyjną 
wrzutkę Marka Pawłowskiego. Choć okazji do podwyższenia wyniku nie bra-
kowało, kolejny gol padł dopiero tuż przed końcem pierwszej połowy. Nie 
obeszło się przy tym bez sporej kontrowersji, bo przyjezdni mocno protesto-
wali, że ich bramkarz złapał piłkę na linii, ale zdaniem arbitra była ona już w 
bramce, dzięki czemu Marcin Grunt mógł się cieszyć z trafi enia. Jak było na-
prawdę? Trudno stwierdzić. Póki co w Piasecznie nie ma jeszcze technologii 
goal-line.
 Po zmianie stron obraz meczu specjalnie się nie zmienił, tyle tylko, że tym 
razem gola strzelili goście. Jedna z nich nielicznych kontr od razu przynio-
sła powodzenie, a Wojciech Kucharski – mimo usilnych prób – nie zdołał za-
pobiec utracie gola po strzale Adama Jastrząba. Stracona bramka podziała-
ła jednak na gospodarzy jak płachta na byka, którzy jeszcze odważniej ruszy-
li do przodu, czego efektem były trzy kolejne gole. Najpierw, po dośrodkowa-
niu Patryka Dąbkowskiego z prawego skrzydła, Michał Koszela trafi ł głową na 
3:1, w 74. minucie Karol Belka uderzył mocno pod brzuchem bramkarza, a na 
zakończenie Dylan Cetra wykorzystał niepewną interwencję golkipera i z naj-
bliższej odległości ustalił wynik zawodów.

Grzegorz Tylec

Paweł Wojciechowski, 

trener MKS II Piaseczno

Myślę, że dzisiaj chło-
paki stanęli na wyso-
kości zadania i pokazali 
całkiem atrakcyjny fut-
bol jak na możliwości A-
klasowe. Od pierwszej 
do 90 minuty kontrolo-
waliśmy spotkanie i wynik w pełni od-
zwierciedla to co, miało miejsce na bo-
isku. 

Postrzelali w Chylicach
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE – URSUS II WARSZAWA 4:2 Jak na razie mecze Laury Chylice 

są dla kibiców niemalże pewną gwarancją zobaczenia wielu bramek. Podopieczni Macieja Tataja zarówno 

sporo strzelają, jak i niemało tracą. W czterech pierwszych kolejkach z ich udziałem padło już 26 goli
 Mecz rozpoczął się, zgodnie z 
przewidywaniami, od zdecydowa-
nych ataków miejscowych. W 10. mi-
nucie Hubert Skrzypek dośrodkował w 
pole karne, a strzałem głową pokonał 
bramkarza rywali Artur Szleżanowski. 
Kto jednak spodziewał się, że kolejne 
trafienia dla Laury będą tylko kwe-
stią czasu, a goście będą się tylko bro-
nić, był w błędzie. Zaledwie trzy minu-
ty później szybką kontrę lewą stroną 
zamknął Wojciech Drach i było 1:1, a 
pięć minut po wyrównaniu Drach wy-
kończył niemalże taką samą akcję Ur-
susa, tyle że z prawej flanki. Do prze-
rwy znów był jednak remis, bo do siat-
ki rywali trafił – na dwa razy (dobijając 
swój pierwszych strzał) – Jacek Wąsik, 
wykorzystując świetnie podanie od 
Daniela Ludyni.
 Po zmianie stron sprawy w swo-
je ręce, choć może raczej nogi, posta-
nowił wziąć Skrzypek. W 50. minucie 
huknął potężnie z rzutu wolnego, po 
czym piłka odbiła się od słupka i wpa-
dła do bramki. Popisowa akcja spo-

tkania miała jednak miejsce w 59. mi-
nucie gry. Rozgrywający dobre zawody 
Ludynia w świetnym stylu minął kilku 
zawodników, oddał piłkę Skrzypkowi, 
a ten – choć wydawało się już za chwilę 
straci piłkę – posłał strzał nie do obro-
ny po długim rogu. 
 Ursus miał jeszcze swoją szansę 
na bramkę kontaktową. Marcin Ha-
kowski faulował rywala w polu kar-

nym, ale Łukasz Sznajder obronił 
karnego i była to już jego druga w 
tym sezonie obroniona jedenastka z 
rzędu. Do końca meczu Laura miała 
widoczną przewagę i powinna strze-
lić przynajmniej jeszcze jednego gola, 
ale gospodarze z bliskiej odległości 
aż trzy razy z bliska trafili prosto w 
bramkarza i wynik już się nie zmienił.

Grzegorz Tylec

IV liga

Kolejka 4 - 31 sierpnia-1 września

Radomiak II Radom 2-2 Błonianka Błonie  
Unia Warszawa 1-4 Żyrardowianka Żyrardów  
Mszczonowianka Mszczonów 5-2 Oskar Przysucha  
Mazur Karczew 1-0 KS Raszyn  
Wilga Garwolin 3-3 KS Warka  
Józefovia Józefów 0-3 Victoria Sulejówek  
MKS Piaseczno 4-0 Proch Pionki  
Znicz II Pruszków 3-2 Pilica Białobrzegi

Tabela grupy południowej IV ligi

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

Liga okręgowa

Kolejka 4 - 31 sierpnia-1 września

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-0 Piast Piastów  

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

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  4 10 3 1 0 7-2
2.  Okęcie Warszawa 4 10 3 1 0 9-2
3.  Laura Chylice 4 10 3 1 0 16-10
4.  Sparta Jazgarzew 4 10 3 1 0 11-5
5.  Milan Milanówek 4 9 3 0 1 11-6
6.  Grom Warszawa 4 9 3 0 1 10-6
7.  Ryś Laski 4 7 2 1 1 8-7
8.  GLKS Nadarzyn 3 6 2 0 1 6-2
9.  Ursus II Warszawa 4 6 2 0 2 7-8
10.  Perła Złotokłos 4 4 1 1 2 5-6
11.  LKS Chlebnia 4 3 1 0 3 8-6
12.  KS Teresin 4 3 1 0 3 10-10
13.  Piast Piastów 4 3 1 0 3 1-12
14.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  3 0 0 0 3 3-11
15.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  4 0 0 0 4 3-12
16.  Błonianka II Błonie 4 0 0 0 4 9-19
 

A klasa

Kolejka 3 - 31 sierpnia-1 września

UKS Tarczyn - FC Lesznowola (mecz 
odbędzie się 18 września o g. 16:30 w Nowej Woli)
UKS Siekierki (Warszawa) 2-1 Walka Kosów  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 3-5 

Naprzód Stare Babice  
MKS II Piaseczno 5-1 Świt Warszawa  
Korona Góra Kalwaria 3-1 Anprel Nowa Wieś  
Orzeł Baniocha  5-2 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Naprzód Stare Babice 3 9 3 0 0 12-4
2.  Orzeł Baniocha 3 9 3 0 0 10-2
3.  Walka Kosów 3 6 2 0 1 11-4
4.  Korona Góra Kalwaria 2 6 2 0 0 8-1
5.  Anprel Nowa Wieś 3 4 1 1 1 5-5
6.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  3 4 1 1 1 13-9
7.  MKS II Piaseczno 2 3 1 0 1 5-3
8.  UKS Siekierki (Warszawa) 2 3 1 0 1 3-3
9.  Jedność Żabieniec 1 0 0 0 1 0-2
10.  UKS Tarczyn 2 0 0 0 2 1-8
11.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  2 0 0 0 2 2-10
12.  FC Lesznowola 2 0 0 0 2 1-10
13.  Świt Warszawa 2 0 0 0 2 3-13

III liga kobiet

Kolejka 1 - 31 sierpnia-1 września

Żbik Nasielsk 0-5 DAF Płońsk  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 2-6 Jantar Ostrołęka  
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 1-3 Fuks Pułtusk  
Królewscy Płock 9-1 Orlęta Baboszewo  
Husarki Mochowo - GOSiR Piaseczno (mecz odbędzie 
się 18 września o godzinie 17)

Tabela grupy mazowieckiej trzeciej ligi

1.  Królewscy Płock 1 3 1 0 0 9-1
2.  DAF Płońsk 1 3 1 0 0 5-0

3.  Jantar Ostrołęka 1 3 1 0 0 6-2
4.  Fuks Pułtusk 1 3 1 0 0 3-1
5.  WAP Warszawa 0 0 0 0 0 0-0
  Husarki Mochowo 0 0 0 0 0 0-0
  GOSiR Piaseczno 0 0 0 0 0 0-0
  Zły Warszawa 0 0 0 0 0 0-0
9.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
  1 0 0 0 1 1-3
10.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
  1 0 0 0 1 2-6
11.  Żbik Nasielsk 1 0 0 0 1 0-5
12.  Orlęta Baboszewo 1 0 0 0 1 1-9

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 5 - 7-8 września

Proch Pionki - Radomiak II Radom  
Victoria Sulejówek - MKS Piaseczno 7 września, g.19
KS Warka - Józefovia Józefów  
Znicz II Pruszków - Wilga Garwolin  
KS Raszyn - Pilica Białobrzegi  
Oskar Przysucha - Mazur Karczew  
Żyrardowianka Żyrardów - Mszczonowianka 
Mszczonów 
Błonianka Błonie - Unia Warszawa  

LIga okręgowa

Kolejka 5 - 7-8 września

GLKS Nadarzyn - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Sparta Jazgarzew - Okęcie Warszawa 7 września, g.15
Ryś Laski - SEMP Ursynów (Warszawa) 

Błonianka II Błonie - Przyszłość Włochy (Warszawa)  
LKS Chlebnia - Perła Złotokłos 7 września, g.11
Ursus II Warszawa - Grom Warszawa  
KS Teresin - Laura Chylice 7 września, g.11
Piast Piastów - Milan Milanówek

A klasa

Kolejka 4 - 7-8 września

FC Lesznowola - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
7 września, g.16:30
Anprel Nowa Wieś - Jedność Żabieniec 7 września, g.17
Naprzód Stare Babice - MKS II Piaseczno 
7 września, g.17
Walka Kosów - Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
8 września, g.16
UKS Tarczyn - UKS Siekierki (Warszawa)  
Korona Góra Kalwaria - Świt Warszawa 8 września, g. 15 

III liga kobiet

Kolejka 2 - 7-8 września

Orlęta Baboszewo - Husarki Mochowo  
Fuks Pułtusk - Królewscy Płock  
Jantar Ostrołęka - Ostrovia Ostrów Mazowiecka  
DAF Płońsk - Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
Zły Warszawa - Żbik Nasielsk 

Kolejka 3 - 11 września

Żbik Nasielsk - WAP Warszawa  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) - Zły Warszawa  
Ostrovia Ostrów Mazowiecka - DAF Płońsk  
Królewscy Płock - Jantar Ostrołęka  
Husarki Mochowo - Fuks Pułtusk  
GOSiR Piaseczno - Orlęta Baboszewo

Wyniki naszych zespołów ligowych Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.



14 KARIERA

KURIER POŁUDNIOWY

Nabór na refundację wyposażenie 
lub doposażenia stanowiska pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 02.09.2019 r. do dnia 13.09.2019 r. do godziny 

15.00 w siedzibie PUP Piaseczno  przy ul. Szkolna 20 w Piasecznie będą przyjmowane wnioski o refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

 Wniosek jest oceniany w for-
mie konkursu przez komisję, zgod-
nie z obowiązującymi od 16.01.2019 
r. kryteriami refundacji kosztów wy-
posażenia lub doposażenia stano-
wiska pracy dla skierowanego bez-
robotnego dostępnymi na stronie 
urzędu: www.puppiaseczno.com
 Wniosek należy wypełnić czytel-
nie bez pozostawienia nie wypełnio-
nych rubryk, jeżeli któraś z pozycji 
wniosku nie dotyczy wnioskodaw-
cy należy wpisać: „brak”, „nie posia-
dam”, „nie wymagane”
 Kwota przyznanych środków 
nie może by wyższa niż 600% prze-
ciętnego wynagrodzenia (na dzień 
02.09.2019 r. jest to suma 4 839,24zł)
Do wniosku należy dostarczyć za-
świadczenie z ZUS o stanie zatrud-
nienia w okresie ostatnich 6 miesię-

cy na dzień złożenia wniosku –za-
świadczenie wydaje ZUS w terminie 
do 7 dni od dnia złożenia wniosku
Ze względu na ograniczone środ-
ki finansowe, wnioski złożone przez 

Wnioskodawców, którzy w 2018-
2019 roku otrzymali w/w refundację 
zostaną przyjęte do realizacji w dru-
giej kolejności

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń:

 22 756 79 39

Już za tydzień 

kolejny dodatek 

Kariera

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Do warsztatu samochodowego w Gołkowie przyjmę 
samodzielnego mechanika oraz pomocnika/ucznia, 
tel. 22 757 41 18

Krawcowe zatrudnię - proste szycie, dobre warunki, 
tel. 504 551 330

Firma transportowa zatrudni mechanika, bieżące na-
prawy pojazdów, 10 zestawów plus prace gospodar-
cze, Tarczyn, tel. 501 19 66 83

Tokarz, frezer, Piaseczno, tel. 22 756 10 05, godz 6 – 14

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

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

Dom opieki zatrudni opiekunów i pracownika kuchni 
(umowa o pracę, zlecenie). Praca od zaraz, 
tel. 602 795 596

Praca od zaraz w firmie handlowej – sprzątanie, pn – pt, 
dwie godziny dziennie, tel. 604 759 085

Kierowcę do rozwożenia obiadów, Piaseczno, 
tel. 504 228 327

Zatrudnię elektryka, prace wykonywane w Piasecznie i 
okolicach. Tel 602 675 286

Pracownika do produkcji palet w Magdalence, 
tel. 513 66 55 66

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

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

AMDENTAL PLUS zatrudni asystentkę lub higienistkę 
stomatologiczną. Kontakt 
tel. 668 040 435, 22 711 07 63. 

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

Zatrudnię mężczyznę - magazynier/kierowca. Wyma-
gane prawo jazdy, mile widziane uprawnienia na wózek 
widłowy. Praca w Piasecznie. 
CV na mail: sebastian.romanowski@neomedpolska.pl

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

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

Zatrudnię w sklepie spożywczym, dobre warunki, 
Nowa Wola, Baniocha, tel. 505 760 600

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z obsługą 
wózka widłowego, Chyliczki, tel. 600 284 250

POTRZEBNA SZWACZKA NA OVERLOK, LEKKIE SZY-
CIE, TEL. 601 259 681

Zatrudnię panią do sprzątania na 1/2 etatu do Żłobka w 
Łazach. Kontakt: 506 125 282, lub CV na:  przedszkole-
fantazja@interia.pl

Zatrudnię do zakładu szklarskiego kobietę lub mężczy-
znę, wymagane prawo jazdy, tel. 509 920 854

Firma zatrudni do sprzątania, Janki, ul. Mszczonowska, 
tel. 882 350 634 

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

Krawcowa do pracowni krawieckiej, Konstancin, 
tel. 605 081 740

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje pielęgniarek, opiekunów, fizjoterapeutów i leka-
rza ogólnego, tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Kierowca na firankę po kraju, tel. 601 163 701

Zatrudnię pracownika ochrony w Antoninowie, praca w 
systemie 24/48, wynagrodzenie 2750 zł netto, 
tel. 501 677 000

Praca dla hydraulika, tel. 693 785 277

Prywatna szkoła w Piasecznie zatrudni portiera / recep-
cjonistę. Tel.512 079 449

 Niepubliczne Przedszkole Abc z Piaseczna zatrudni Na-
uczyciela Wychowania Przedszkolnego z doświadcze-
niem. Oferujemy dobre warunki pracy, pakiet medyczny 
w Pzu, wyżywienie. Cv prosimy przesyłać na adres k.kolo-
dziejczyk@przedszkoleabc.pl

Zatrudnię osoby do ochrony obiektów,Piaseczno i okoli-
ce,  tel. 534 354 701

Zatrudnię manikiurzystkę,kosmetyczkę z doświadczenie-
m,a także stażystkę w Magdalence.Tel 723 360 688

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno  tel. 506 158 658

Zatrudnię pracowników do remontów, tel.698 831 814

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

Ekspedientkę Zalesie Dolne, Jazgarzew, cały i pół etatu, 
tel. 508 288 773

Praca w sklepie ze zdrową żywnością, Mysiadło, 
tel. 603 68 65 61

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Zdolności artystyczne, manualne, tel. 696 779 564

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

KUPIĘ

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

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

SPRZEDAM

Kosiarkę spalinową  marki TORO, 6 kM,  z napędem, 
szerokość koszenia 58 cm, z rozrusznikiem elektrycz-
nym, tel. 698 698 839 

Wagę dziesiętną, tel. 502 200 221

Deski dębowe, 50-tki, miejscowość Potworów, 
tel. 663 399 052

Pszenicę, tel. 500 121 626

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Szafę i komodę przedwojenną, tel. 729 392 24

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Cinquecento 700, 2006 r., z opłatami, druga 700 – ka w 
częściach, tel. 608 346 130 

Civic 98r, 1.4, stan bdb, tel. 535 796 247

Mitsubishi Carisma, 1999r, tel. 505 717 784

Mercedes 300D, 1998r., tel. 502 200 221

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 515 018 430

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

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

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

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., w 
całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, tel. 661 553 697

Działkę w Piasecznie, tel. 608 13 12 14

Sprzedam działki Chynów tel. 667 120 665

Bezpośrednio sprzedam działkę 1.1 ha m. Rososz k/G.
Kalwarii  przy asfaltowej drodze-super dojazd 
Tel.501265235.

Działki budowlane Chynów, tel. 667 120 665

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Konstancinie, 
tel. 602 340 549

Sprzedam najtańszy dom w Konstancinie, tel. 501 610 072

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

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

Gospodarstwo rolne 4 ha, okolice Prażmowa, z bogatą 
zabudową i możliwością podziału na działki po 1200 m 
kw, tel. 660 358 309

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kawalerka 30 m kw., 1300 zł + opłaty, Mysiadło, 
tel. 665 398 407

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

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

10 miejsc noclegowych, studentkom, na Kabatach, 
tel. 728 758 738

Dom rodzinny przyjmie lokatorów, kulturalnych i pracują-
cych, tel. 506 874 165

Kawalerka, Zalesie Dolne, tel. 22 757 21 55

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Pokoje, dojazd od ul. Puławskiej, natryski, parking, 
13-14 zł, tel. 604 274 417

Kwatery, tel. 728 899 673

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

Do wynajęcia umeblowana kawalerka w Piasecznie, 
tel. 609 209 879

Kwatery pracownicze w Chylicach, tel. 698 896 421

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLO-
GI.PL, TEL. 502 514 388

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo, www.ogro-
dybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. 
GWARANCJA. Tel. 504 008 309

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

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Remonty, tel. 721 982 013

Glazura, gres, remonty, tel. 601 219 482

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Malowanie, wykończenia, tel. 665 708 757

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Wykończenia, remonty, tel. 692 194 998

Dachy, podbitka, sprzedaż, tel. 692 194 998

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Ogrodnicze, tel. 536 043 434

Malarskie, tel. 696 120 208

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

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455
 
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

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

Skracanie i wycinka drzew tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Oczyszczanie działek, trawniki, ogrodnicze, wywóz gałę-
zi tel. 519 874 891

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Oczyszczanie działek, trawniki, ogrodnicze, wywóz gałę-
zi 519 874 891

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

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Usługi dekarskie, dachy, rynny, papa. Naprawy dachów, 
tel. 780 036 745

Dachy, roboty budowlane, rozbiórki wiat, domów, szybko 
i solidnie, tel. 796 203 938

 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

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 

Matematyka, dojazd, 60 zł/1 h, tel. 721 192 556

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Spotkania twórcze. Spotka-
nia z rozwoju osobowości. Wsparcie psychologiczno- roz-
wojowe. Pomoc w lekcjach. Opieka. Zabawy kreatywne. 
Angielski indywidualnie. Okulary VR. Piaseczno, z dojaz-
dem, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Polski, angielski - korepetycje, egzaminy, olimpiady, 
tel. 608 651 034

Chemia, Fizyka, Matematyka. tel. 791 482 233

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

MATRYMONIALNE

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

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

Praca w Niemczech, legalna, remonty mieszkań, 
dodatek na dzieci, tel. 510769677

Fryzjer/ka wynagrodzenie 3000-6000 zł, szkolenia, sta-
łe klientki, umowa na pełen etat. Stały grafik, 
tel. 516 090 633

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Usługi koparko-ładowarką, tel. 604 189 011

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

Kancelaria Prawna-Rozwody- pozwy rozwodowe , ali-
menty, pisma procesowe, tel.  508 743 620

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

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

Pomoc gospodarczą, kobietę do przedszkola 
w Piasecznie, tel. 602 68 69 51

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