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Suche drzewa przewracają się na mostek
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Spod stacji PKP zniknął rower
 W niedzielę między godziną 16 a 23 spod stacji PKP w Piasecznie 
skradziono rower marki Unibike o wartości około 500 zł. Policja prosi o 
kontakt wszystkich, którzy wiedzą coś na temat tego zdarzenia. To nie 
pierwsza kradzież roweru na terenie miasta. Mundurowi apelują, aby 
przypinać jednoślady, gdy odchodzimy od nich na dłużej i znakować je, 
co ułatwia potem ich odzyskanie.
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Duże zmiany w przychodni w Gołkowie
PIASECZNO Kilka miesięcy temu informowaliśmy o zmianach personalnych w przychodni 

w Gołkowie, których obawiali się pacjenci. Te zmiany właśnie nadeszły. Czy dzięki nim 

placówka będzie funkcjonowała lepiej?

 W wakacje z przychodni w Goł-
kowie odszedł lekarz pediatra. 
 - Możemy zostać pozbawieni opie-
ki lekarskiej dla najmłodszych – alar-
mowała Anna Luma-Gromek, miesz-
kanka miejscowości. - Od październi-
ka w przychodni mają być dyżury pe-
diatryczne. Dla nas taka sytuacja jest 
nie do pomyślenia i w żadnym wypad-
ku się na nią nie zgadzamy.
 Przychodnia Rejonowa nr 2 przy 
ul. Skrzetuskiego w Gołkowie Letni-
sku podlega pod Samodzielny Ze-
spół Publicznych Zakładów Lecz-
nictwa Otwartego w Piasecznie. 
Marta Dorociak-Burza, dyrektor 
SZPZLO zapewniała nas w czerw-
cu, że pacjenci z Gołkowa nie zosta-
ną pozbawieni opieki pediatrycznej. 
Dodawała, że placówkę czekają da-
leko idące zmiany. 
 Zapytaliśmy, jak obecnie wyglą-
da sytuacja w przychodni. W ra-
mach restrukturyzacji, 1 września 
nowym kierownikiem placówki zo-
stała doktor Izabella Gładysz, spe-
cjalista chorób wewnętrznych i reu-
matolog. - Został zatrudniony tak-
że drugi lekarz, pani Izabela Win-
nicka – mówi Marta Dorociak-Bu-
rza. - Pragnę podkreślić, iż wszyst-
kie zmiany kadrowe, w szczególno-
ści personelu medycznego, wymaga-
ją dużo czasu i w obecnych warun-
kach nie są prostym zadaniem.
 Kolejną zmianą są nieco inne 
godziny pracy przychodni. Obecnie, 

trzy razy w tygodniu, jest ona czyn-
na od godz. 7 rano. 
 - Chcieliśmy dopasować się do 

potrzeb mieszkańców – wyjaśnia dy-
rektor  SZPZLO. Ponadto w ponie-
działki, wtorki i piątki w godz. 7.30 – 
9.30 w placówce został uruchomiony 
punkt pobrań. Jednak to nie wszyst-
ko. Od połowy miesiąca ma ruszyć 

„Ogólnopolski program profilaktyki 
pierwotnej i wczesnego wykrywania 
reumatoidalnego zapalenia stawów 
RZS” dla osób poniżej 65. roku ży-
cia oraz program bezpłatnych szcze-
pień przeciwko grypie dla osób po-
wyżej 65. roku życia zamieszka-
łych na terenie gminy Piaseczno.
 Natomiast od października, co 
szczególnie ucieszy mamy z mały-
mi dziećmi, w przychodni ma za-
cząć przyjmować dodatkowy lekarz 
pediatra. - Na stanowisko to wróci 
pani doktor Kaczorowska – infor-
muje Marta Dorociak-Burza.

Tomasz Wojciuk

Przychodnia ma nowego 

kierownika, lekarza, a od 

października na stanowisko 

ma wrócić dawny pediatra

Dwie 

wycieczki rowerowe

KONSTANCIN-JEZIORNA/

PIASECZNO

 W dwie kolejne niedziele 15 i 22 
września miłośnicy dwóch kółek będą 
mogli wziąć udział w dwóch wyciecz-
kach rowerowych organizowanych w 
ramach Europejskiego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu. Tegoroczna 
impreza odbywa się pod hasłem „Bez-
pieczny ruch pieszy i rowerowy”. W nie-
dzielę 15 września rowerzyści wyruszą 
z Konstancina-Jeziorny do Czachówka 
na Zlot Rowerowy Krainy Jeziorki. Start 
o godz. 10 przy oczku wodnym na-
przeciwko CH Stara Papiernia. Tydzień 
później, również o godz. 10, rowerzy-
ści spotkają się na placu Piłsudskiego 
w Piasecznie. Stąd wyruszą w kierunku 
strefy relaksu i zdrowia z nowo wybu-
dowaną tężnią solankową w Tarczynie. 
Każdy uczestnik obydwu wycieczek 
otrzyma kamizelkę odblaskową oraz 
wodę. W połowie trasy przewidziane są 
przerwy integracyjne, podczas których 
odbędą się konkursy wiedzy dotyczące 
ochrony środowiska. 

TW

Dzień otwarty 

w Hugonówce

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę 14 września Konstan-
ciński Dom Kultury zaprasza na 
dzień otwarty. Od godziny 16 w 
Hugonówce (ul. Mostowa 15) oraz 
wokół niej będzie można zapoznać 
się z ofertą edukacyjną, spotkać się 
i porozmawiać z instruktorami, a 
także zapisać się na zajęcia. Wśród 
atrakcji będą, m.in. koncert, pre-
zentacja sekcji KDK oraz warszta-
ty. Nie zabraknie również słodkich 
przekąsek. Wstęp wolny.

TW

Festyn trzeźwości w Parku Zdrojowym

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Już w najbliższą sobotę 14 września w Parku Zdrojowym odbędzie się fe-
styn z licznymi atrakcjami. Na terenie parku swoje umiejętności zaprezentują 
OSP Konstancin i OSP Góra Kalwaria. Będą zabawy sportowe z nagrodami dla 
dzieci i mobilne miasteczko ruchu drogowego. Zaplanowano także warsztaty 
z produkcji papieru oraz liczne występy i koncerty, które będą odbywały się w 
amfi teatrze. Impreza zacznie się o godz. 14 i potrwa do 20.30. TW

R E K L A M AK O N D O L E N C J E

LESZNOWOLA

Podróbki w Wólce Kosowskiej
 Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą skontrolowali 
centrum handlowe w Wólce Kosowskiej. Na jednym ze stoisk zwró-
cili uwagę na podrobione plecaki i zabawki o wartości około 4 tys. 
zł. Właścicielowi firmy za handel wyrobami z zastrzeżonymi znakami 
towarowymi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozba-
wienia wolności do 5 lat.

TARCZYN

Odpowiedzą za kradzież jabłek i śliwek
 Do niecodziennego zdarzenia doszło na terenie gminy Tarczyn, gdzie 
z jednego z gospodarstw zniknęła ponad tona owoców o wartości około 
2100 zł. Policjanci zatrzymali 32-letnią kobietę i 38-letniego mężczyznę, 
którzy od 1 do 26 sierpnia przychodzili do sadu po owoce. Wynieśli łącz-
nie około 1150 kg śliwek i 50 kg jabłek. Para usłyszała już zarzut kradzie-
ży, do którego się przyznała. O dalszym losie złodziei zdecyduje sąd. 

GÓRA KALWARIA

Upił się i uszkodził przyłącze gazowe
  W ubiegły weekend w Kątach 65-letni mężczyzna uszkodził skrzynkę 
i przyłącze gazowe. Na miejsce zdarzenia policjantów wezwali świadko-
wie. Wandal został zatrzymany, jak się okazało był pijany. Po chwili we-
zwano także pogotowie gazowe w celu zabezpieczenia wycieku. Po wy-
trzeźwieniu 65-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Straty, które 
spowodował, wyceniono na 2500 zł.

Po wódce za kierownicę
 W niedzielę wieczorem w rejonie ulicy Pijarskiej policjanci zauważyli 
ruszające spod sklepu renault i postanowili zatrzymać auto do kontroli. 
Jak się okazało, siedzący za kierownicą pojazdu 31-latek był pijany – męż-
czyzna miał w organizmie około 2,6 promila alkoholu. Stracił już prawo 
jazdy, a za swoje nieodpowiedzialne zachowanie stanie przed sądem. 
Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

URSYNÓW

Na haju uciekał przed policją
 Gdy policjanci z drogówki próbowali zatrzymać do kontroli drogo-
wej opla, ten niespodziewanie zaczął uciekać. W pewnym momencie 
zjechał nawet na chodnik wzdłuż ulicy Puławskiej, zmuszając pieszych 
do ucieczki na pobliski trawnik. Potem wyminął jeszcze zagradzają-
cy mu drogę radiowóz i wjechał w uliczkę osiedlową, kończąc jazdę na 
ogrodzeniu jednej z posesji. Nie był to jednak koniec pościgu. Kierowca 
opla otworzył drzwi i zaczął uciekać na piechotę. Szybko został jednak 
dogoniony i obezwładniony. 23-latek odpowie za kierowanie samocho-
dem pod wpływem środków odurzających i nie zatrzymanie się do kon-
troli drogowej. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

Zatrzymany z marihuaną
 Kilka dni temu na al. KEN policjanci zauważyli młodego mężczyznę, 
który na widok radiowozu wyraźnie się zdenerwował. Podczas legitymo-
wania policjanci wyczuli od niego charakterystyczny zapach marihuany. 
23-letni obywatel Ukrainy miał przy sobie niewielki woreczek z suszem, a 
w mieszkaniu ukrywał jeszcze 11 gramów narkotyku. Mężczyzna trafi ł do 
aresztu i usłyszał zarzut posiadania środków odurzających za co grozi do 
3 lat pozbawienia wolności. 
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Jeszcze ładniejsze 
Górki Szymona
PIASECZNO Trwa rekultywacja Górek Szymona w Zalesiu 

Dolnym. Mają pojawić się tam nowe rośliny i ścieżka dy-

daktyczna

Na Górkach Szymona rekultywacji ma zostać 

poddana także szata roślinna

 Prace na Górkach Szymona rozpoczęły się w sierpniu i mają potrwać do 
końca października. Na Górkach rosną głównie niskie trawy, byliny i mchy. 
Unikatowy krajobraz tego miejsca ma zostać zachowany i rozbudowany. Dla-
tego w ramach prac rekultywacyjnych planowane jest zabezpieczenie wydm 
matą przeciwerozyjną, która ma pomóc nowym roślinom w ukorzenieniu się. 
Zostaną usunięte także obce rośliny, niszczące  siedliska roślin występujących 
naturalnie. Na Górkach Szymona gmina ustawi także 16 tablic edukacyjnych, 
informujących o mieszkańcach okolicznych lasów – ssakach, gadach, owa-
dach, ptakach i różnych gatunkach drzew. Znajdą się na nich także informacje 
na temat wydm śródlądowych, takich jak te występujące na Górkach Szymo-
na, a także informacje dotyczące środowiska wodnego. 

TW

Rozgrzebana szkoła w Głoskowie. 
Gmina rozwiązała umowę z wykonawcą!
PIASECZNO Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie miała zakończyć się do 

września. Niestety jeszcze przed wakacjami prace zostały wstrzymane. W poniedziałek gmina rozwiązała 

umowę z wykonawcą, co wiąże się z dużymi opóźnieniami w realizacji inwestycji
 Przetarg na rozbudowę szkoły 
został rozstrzygnięty wiosną ubie-
głego roku. Za projekt i prace bu-
dowlane wykonawca zażyczył so-
bie 8,6 mln zł. Przy placówce miały 
powstać dwa oddziały przedszkol-
ne (na parterze) z oddzielnym wej-
ściem. Oprócz tego projekt zakładał 
dobudowę pięciu sal lekcyjnych, sto-
łówki, szatni i trzech nowych prze-
bieralni z zapleczem sanitarnym 
do obsługi hali sportowej. W szko-
le miały też powstać pomieszcze-
nia biurowe, w tym sekretariat i po-
kój dyrektora oraz nowe sanitaria-
ty. Komunikację osobom niepełno-
sprawnym miała ułatwić także nowa 
winda. Niestety, mimo że dużą część 
prac wykonano przed wakacjami, 
inwestycja została wstrzymana. 
 – W tej szkole, przy tak dużej 
liczbie dzieci, najbardziej brakuje sal 
– mówi pani Barbara, mieszkanka 
Głoskowa. – A tymczasem rozgrze-
bana szkoła, mimo że miała zostać 
skończona do września, stoi już kil-
ka miesięcy. Jako rodziców bardzo 
nas ta sytuacja niepokoi... 
 Gmina Piaseczno poinformo-
wała w poniedziałek, że ze względu 
na  brak odpowiedniego zaangażo-
wania sił i środków przez wykonaw-
cę, zejście z placu budowy oraz brak 
reakcji na wezwania do nadrobienia 
zaległości, burmistrz Daniel Putkie-

wicz postanowił rozwiązać umowę 
z firmą prowadzącą przebudowę. 
 – Liczne zaniedbania i znaczne 
opóźnienia w harmonogramie prac, a 
ostatecznie zaniechanie realizacji ro-
bót i pozostawienie niezabezpieczo-
nego terenu budowy nie pozostawi-
ły nam wyboru – uzasadnia swoją de-
cyzję Daniel Putkiewicz. – Zgodnie z 
umową będziemy domagać się od fir-
my odszkodowania w wysokości po-
nad 1,7 mln zł. Wezwaliśmy już firmę 
wykonawczą do przystąpienia do in-
wentaryzacji robót, na co ma tydzień.

 Teraz zostanie ogłoszony nowy 
przetarg na dokończenie prac. Sama 
procedura przetargowa może po-
trwać do 2 miesięcy. 
 – Nie wiemy też, czy w pierw-
szym podejściu uda się znaleźć no-
wego wykonawcę i jakie kwoty zo-
staną zaproponowane w przetar-
gu – zastrzega burmistrz. – Możemy 
tylko przeprosić mieszkańców Gło-
skowa za zaistniałą sytuację, jednak 
wina nie leży po stronie gminy. 

Tomasz Wojciuk

Trudno na razie powiedzieć o ile opóźni się rozbudowa szkoły

R E K L A M A
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Suche drzewa przewracają się na mostek
PIASECZNO Od kilku lat w rejonie mostka nad Jeziorką, znajdującego się na przedłużeniu 

ulicy Marka Grechuty w Chylicach, przewracają się suche drzewa. Często tamują one 

rzekę, ale także uszkadzają samą kładkę, która została niedawno zmodernizowana

 – Drzewa w rejonie Jeziorki usy-
chają, bo mają albo przegniłe ko-
rzenie, albo podgryzają je bobry 
– mówi pan Bogdan, który miesz-
ka przy pobliskiej ulicy Broniew-
skiego. – Wszystkie suchary trze-
ba jak najszybciej wyciąć, bo za-
grażają zarówno bezpieczeństwu 
przechodniów, jak i kajakarzy. 
 Jacek Andrzejak, który orga-
nizuje spływy kajakowe Jezior-
ką przekonywał niedawno, że każ-
dego roku w rejonie rzeki przewra-
ca się około 20 drzew. Są one cięte 
na kawałki i usuwane, aby Jeziorka 
cały czas była drożna i bezpieczna. 
 – Suche drzewa przewraca-
ją się jednak nie tylko w stronę rze-
ki, ostatnio jedno z nich pokiereszo-
wało mostek – dodaje pan Leszek, 
inny mieszkaniec. – Proszę spojrzeć 
na jego poręcze, w kilku miejscach 
mają głębokie wgniecenia. Szko-
da tej konstrukcji, w końcu zosta-
ła zrobiona raptem kilka lat temu. 
 Pan Leszek również postuluje, żeby 
wyciąć wszystkie suche drzewa i dziwi 
się, że gmina tego dotychczas nie zrobiła.
 Tadeusz Tomczyk, kierownik re-
feratu zarządzania kryzysowego w 

gminie Piaseczno twierdzi, że wcze-
śniej sygnały mieszkańców Chy-
lic dotyczące mostka i jego najbliż-
szej okolicy do urzędu nie docierały. 
 – Jeśli drzewa rzeczywiście za-
grażają konstrukcji przeprawy, to 
należy je wyciąć – mówi. – Ale to 
musi ocenić wydział środowiska 
podczas wizji lokalnej. Kolejna kwe-
stia dotyczy tego, na czyim terenie 
znajdują się drzewa. Mogą one nale-

żeć do gminy, właściciela prywatne-
go (wówczas to on musi je usunąć – 
przyp. red.), ale też zarządzających 
Jeziorką Wód Polskich (jeśli znaj-
dują się w linii brzegowej i stoją w 
wodzie – przyp. red.). Na przyszłość 
prosimy, aby mieszkańcy zgłasza-
li tego typu problemy bezpośrednio 
do nas. Wówczas będziemy mogli od 
razu podjąć odpowiednie działania.

Pan Leszek wskazuje suche drzewo, 

stojące nieopodal mostka

Mieszkańcy Wczasowej:
mamy dość uciążliwości
KONSTANCIN–JEZIORNA – Pod naszymi oknami non stop jeżdżą cięża-

rówki, które hałasują i brudzą nam drogę – mówi pani Maja, miesz-

kanka ulicy Wczasowej. – Wszystko przez pobliską budowę. Ma tu po-

wstać gigantyczne osiedle, boimy się pogorszenia warunków życia

 Mieszkańcy Wczasowej skarżą się, że gminna droga, którą na co dzień dojeż-
dżają do swoich domów, jest niszczona przez ciężarówki dowożące materiały na 
pobliską budowę. Auta zaczynają kursować od samego rana. – Trudno się z nimi 
wyminąć, poza tym brudzą drogę błotem – dodaje pani Maja. – Informowaliśmy 
o tym straż miejską, ale dużej poprawy nie widać. Jak błoto przyschnie, to zaczyna 
się z kolei kurzyć. Nie chcemy dłużej żyć w takich warunkach. 
 Mieszkańcy boją się, że trudna dla nich sytuacja jeszcze trochę po-
trwa. Twierdzą, że deweloper planuje docelowo budowę 100 domów. 
 – Jestem na tej budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu i zapewniam, 
że nic złego się tam nie dzieje – mówi Beata Pułtorak, przedstawicielka biura 
projektowego, która nadzoruje inwestycję. – Mam świadomość, że przy tego 
typu zadaniu zawsze ktoś będzie niezadowolony. Robimy jednak co możemy, 
aby dbać o dobre relacje z sąsiadami. 
 Beata Pułtorak poinformowała nas, że przy Wczasowej na razie powstaje 
pierwszy etap osiedla – pięć budynków mieszkalnych, w sumie 16 lokali. Pra-
ce mają potrwać jeszcze przez góra 6 miesięcy. – To tak naprawdę kameralna, 
spokojna inwestycja, prowadzona w sposób wzorowy – zapewnia. 
 Do Agaty Wilczek, przewodniczącej rady miejskiej, również docierały gło-
sy niezadowolonych mieszkańców Wczasowej. – Ta fi rma dostała pozwole-
nie na budowę, więc realizuje zaplanowaną inwestycję – wyjaśnia. – Sądzę, 
że dopóki ta budowa będzie trwała, różnego rodzaju problemy mogą wystę-
pować. Nie da się wybudować osiedla bez hałasu i uciążliwości, chociaż z dru-
giej strony deweloper mógłby bardziej zadbać o plac budowy. 
 – Wszędzie tam, gdzie są realizowane inwestycje, otrzymujemy prośby o 
interwencje od mieszkańców – dodaje Sylwester Ropielewski, zastępca ko-
mendanta straży miejskiej. – W przypadku Wczasowej jest podobnie. Kil-
ka razy interweniowaliśmy tam w związku z zabrudzoną drogą i utrudnie-

niami w ruchu. Po naszych prośbach 
pracownicy fi rmy budowlanej czyści-
li drogę. Nie było podstaw do ukara-
nia fi rmy mandatem. Sądzę, że jak in-
westycja się skończy, wszystko wróci 
do normy i okoliczni mieszkańcy nie 
będą mieli powodów do niezadowo-
lenia. 

Tomasz Wojciuk

Pierwszy etap budowy osiedla ma potrwać 

maksymalnie do 6 miesięcy
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Spotkanie z pięknymi książkami
PIASECZNO W najbliższą sobotę na rynku w Piasecznie odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Pięknej Książ-

ki „Piaseczno - Ludzie - Książki” organizowanego przez Fundację „Arka” im. Józefa Wilkonia, Bibliotekę 

Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury w Piasecznie
 Tegoroczna edycja festiwalu od-
bywa się w 440. rocznicę pierwsze-
go wydania „Psałterza Dawidowe-
go” Jana Kochanowskiego, kamie-
nia węgielnego literackiej i poetyc-
kiej polszczyzny. Z tego względu ma 
także za zadanie przybliżenie posta-
ci Mistrza z Czarnolasu, jego do-
konań oraz polskiej poezji. W po-
przedzających miesiącach został 
przeprowadzony konkurs na frasz-
ki, którego wyniki zostaną ogłoszo-
ne w dniu Festiwalu, a w jego trak-
cie przeprowadzone będą warsztaty, 
podczas których młodzież spróbuje 
pokazać poetycką klasykę w wersji  
hip-hopowej. W ramach wydarze-
nia zostaną również zaprezentowa-
ne grafiki Józefa Wilkonia do „Tre-
nów” Jana Kochanowskiego. 
 - Wydarzenie ma na celu zwięk-
szenie obecności książki w życiu spo-
łeczeństwa gminy Piaseczno, powiatu 
oraz Mazowsza – mówi Blanka Wy-
szyńska-Walczak z Fundacji „Arka” 
im. Józefa Wilkonia. - Chcemy to osią-
gnąć promując książkę artystyczną, na 
której wartość składa się tekst, ilustra-
cja, typografia, poziom edycji. 
 Od godziny 12 do 20 odbę-

dą się kiermasz książek prezentują-
cych wyjątkowe walory wydawnicze, 
spotkania z pisarzami, ilustratora-
mi i grafikami w tym z Marią Ekier,  
Piotrem Gilem,  Joanną Jakubik,   
Manulą Kalicką, Janem Kerdenem, 
Ewą Karwan-Jastrzębską, Micha-
łem Malinowskim, Elżbietą Olszew-
ską-Schilling, Grzegorzem Walcza-
kiem i Józefem Wilkoniem. Całe 
rodziny, a szczególnie młodzież, 
będą miały możliwość aktywnego 
udział  w warsztatach (między in-
nymi origami „1000 żurawi dla We-

nezueli” poprowadzonych przez Be-
atriz Blanco) oraz  animacjach  i 
konkursach. Tego dnia odbędą się 
również poetyckie koncerty: piose-
nek Agnieszki Osieckiej w wykona-
niu Teatru N.O.R.A., „Malarze sło-
wa” Margity Ślizowskiej, „Ballady 
i Romanse Hiphopowo” Mateusza 
Wilkonia oraz „Pod Parasolem” - 
wspólne śpiewanie z zespołem Pa-
rasol Poetica znanym z piaseczyń-
skich „Świeczowisk”.

Grzegorz Tylec

Tomasz Wojciuk
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 Natalia Czerw jest uczennicą IX 
LO im. Klementyny Hoffmanowej w 
Warszawie. W przyszłym roku zda-
je maturę, planuje studiować medy-
cynę. W wyborach Miss Polski Na-
stolatek startują dziewczyny do 18. 
roku życia. Galę finałową poprze-
dzają eliminacje regionalne. W ich 
trakcie jury wybiera 26 najpiękniej-
szych dziewcząt z całej Polski. W 
tym roku 30 sierpnia spotkały się 
one w Międzyzdrojach, gdzie przez 
kilka dni przygotowywały się do 
wielkiego finału. - Sam finał od-
był się 7 września w Świnoujściu – 
mówi Aleksandra Czerw, mama Na-
talii. - Uroczysta gala zaczęła się o 
godz. 20. Dziewczyny wystąpiły naj-
pierw w kreacjach znanych polskich 
projektantów, a następnie w stro-

jach kąpielowych. Następnie wy-
brano finałową dziesiątkę, tzw. Top 
Ten, do której zakwalifikowała się 
także moja córka. Biorąc pod uwa-
gę konkurencję, to naprawdę spore 
osiągnięcie. Miss Polski Nastolatek 
2019 została Magdalena Michalska 
z Orzesza.

 
 

 

 Aleksandra Czerw podkreśla, że 
priorytetem dla Natalii jest obec-
nie nauka, jednak nie wyklucza ona 
w przyszłości zajęcia się – przynaj-
mniej częściowo – także modelin-
giem. Retransmisja z gali w Świ-
noujściu odbędzie się 17 września 

(wtorek) w godzinach wieczornych 
na antenie TV4.

Tomasz Wojciuk
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Trwa zbiórka na nowy pomnik 
śp. Piotra Szczura-Szczurowskiego
KONSTANCIN-JEZIORNA Piotr Szczur-Szczurowski  był wybit-

nym konstancińskim pedagogiem. Stowarzyszenie 

„Człowiek Przyjacielem Człowieka” zbiera pieniądze 

na wybudowanie mu nowego pomnika. W tej chwili 

brakuje około 7 tys. zł

 O inicjatywie stowarzyszenia pisaliśmy dwa miesiące temu. – Piotr Szczur–
Szczurowski był dyrektorem Technikum i Zasadniczej Szkoły Przemysłu Pa-
pierniczego – wspomina konstanciński radny Ignacy Gołębiowski. – Zmarł w 
1975 roku. Niestety od czasu pogrzebu jego nagrobek bardzo się zniszczył. 
Piotr Szczur–Szczurowski i jego żona nie mieli dzieci, które mogłyby zadbać 
o pomnik. Dlatego pomyślałem, że powinno powstać stowarzyszenie, które 
zajmie się renowacją jego miejsca pochówku. 
 W Banku Spółdzielczym w Piasecznie zostało utworzone konto o numerze 
46 8002 0004 0050 5329 2002 0001, na które można wpłacać pieniądze. Do tej 
pory udało się uzbierać ponad 8 tys. zł (potrzeba 15 tys. zł). Co ciekawe, inicja-
tywę chętniej wspierały osoby spoza Konstancina. – Apeluję do wszystkich, 
którzy znali tego wybitnego wychowawcę o dołożenie cegiełki, która pomo-
że sfi nansować postawienie nowego pomnika – mówi Ignacy Gołębiowski. 
– Ten człowiek naprawdę na to zasłużył, bo był nie tylko znakomitym nauczy-
cielem, ale także wielkim patriotą.

Tomasz Wojciuk

Piotr Szczur-Szczurowski został pochowany na cmentarzu w Słomczy-

nie. Niestety dziś jego grób znajduje się w fatalnym stanie

Nowa organizacja ruchu 
przy szkole w Józefosławiu
PIASECZNO W rejonie szkoły podstawowej w Józefosławiu wprowadzono rozwiązania, 

które mają usprawnić ruch i podnieść bezpieczeństwo. Gmina namawia uczniów, aby 

chętniej korzystali z chodników, rowerów i autobusów

 Najciekawszym rozwiązaniem 
jest utworzenie znajdującej się od 
strony Lasu Kabackiego, pierwszej 
w gminie strefy tzw. krótkiego po-
stoju K+R (Kiss&Ride), wzorowa-
nej na rozwiązaniach stosowanych 
na lotniskach oraz w sąsiedztwie 
dworców. Chodzi o to, aby rodzic 
w wyznaczonym miejscu zatrzymał 
samochód, pocałował dziecko na 
pożegnanie, wysadził je z auta i od-
jechał. Cała operacja ma trwać do 2 
minut, aby przy szkole nie tworzyły 
się korki. 
 W ramach nowej organizacji ru-
chu zmieniona została też na stałe 
lokalizacja przystanków autobuso-
wych linii 739 oraz L39, które znaj-
dują się przy ul. Kameralnej. Jed-
nocześnie rodzice odwożący dzie-
ci do szkoły proszeni są o niezatrzy-
mywanie się przy Kameralnej, aby 
nie tamować ruchu. Dla nich zosta-
ły udostępnione dwa publiczne par-
kingi, znajdujące się na przeciwle-
głych krańcach szkoły – odpowied-

nio od strony ul. Julianowskiej i Wi-
lanowskiej (czynny w godz. 7-8.15) 
z wjazdem od Kameralnej. Ostatnią 
innowacją jest wprowadzanie zaka-

zów zatrzymywania się na odcinku 
ul. Spacerowej oraz ulicy Jerzyka. 

TW

Na wysadzenie dziecka przy szkole 

w strefie K+R rodzice mają do 2 minut

Wśród najpiękniejszych nastolatek
LESZNOWOLA W sobotę Natalia Czerw, 17-letnia mieszkanka Nowej Iwicznej, wzięła udział 

w fi nale Miss Polski Nastolatek 2019, reprezentując województwo mazowieckie. Zapre-

zentowała się z dobrej strony

R E K L A M A

Natalia Czerw w przyszłości 

chce studiować medycynę

 Podczas Biesiad Strażackich 
na Dożynkach rozstrzygnięty zo-
stanie konkurs na Najpiękniej-
szy Wieniec Dożynkowy, powsta-
nie też tzw. Rondo Dobroci, czy-
li miejsce, w którym będzie moż-
na kupić regionalne przysmaki, 
w tym kozie sery oraz rękodzieło. 
Dla dzieci przygotowana zostanie 
agro strefa, w której będą czekać 
kuce, alpaki i kozy. Nie zabraknie 
też dmuchańców, euro-bungee, 
animatorów oraz przedstawienia 
teatru „Pinokio” (o godz. 15.15). 
O oprawę muzyczną uroczystości 
zadba zespół z Zamościa, a tak-
że Mariusz Kalaga (godz. 18) na-
zywamy polskim Royem Orbiso-
nem, którego przeboje goszczą w 
TV Silesia. Po nim atmosferę pod-
grzeje dodatkowo zespół B-QLL 
(godz. 20), znany z takich hitów 
jak „Tak, tak żono moja” (25 mln 
odsłon w serwisie YouTube!), „Ja-
nusz i Grażyna” oraz „Czy to czu-

jesz”. Wieczór zwieńczy dyskoteka 
z największymi hitami lat 60.,70. i 
80. Tegoroczne dożynki rozpocz-

ną się o godz. 11.30 mszą świętą w 
kościele w Prażmowie.

TW

Już w niedzielę dożynki
PRAŻMÓW W tym roku wydarzenie będzie miało niespotykaną formę

Święto plonów i uroczystości z tym związane 

kultywowane są w gminie Prażmów od lat



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

łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 

który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraci-

ły blask, są zmęczone codziennym modelo-

waniem, prostowaniem, utrwalaniem  poleca-

my Magic Efect Botox firmy Tahe. Podstawo-

wym celem zabiegu jest wyrównanie gospo-

darki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami ak-

tywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuro-

nowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia wło-

sy oraz przywraca je do stanu dawnej świet-

ności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawil-

ża, posiada zdolność do utrzymania wody 

w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej 

niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – napra-

wia strukturę i ochronna warstwę włókien 

uszkodzonych chemicznie oraz przez czyn-

niki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skut-

kami upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza 

włosy.

Cudowne nawilżenie

 Połączenie tych składników wyrównu-

je gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. 

Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego 

włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje 

wilgoć, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to 

ogromny wpływ na wszelkie czynności, któ-

re wykonujemy na włosach. Wszystkie zabie-

gi takie jak codzienna stylizacja suszarką, do-

mowa pielęgnacja, farbowanie włosów czy 

zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo 

lepsze rezultaty niż wcześniej.

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); 

Tel. 22 401 1234, www.bbsalon.pl

Szukasz lekarza medycyny sportowej? 

Znajdziesz go w Przychodni Grapa

Przychodnia Grapa Al. Wojska Polskiego 6

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650

Panie doktorze, zaczął się wrzesień, okres powrotu do szkoły i pozaszkolnych za-

jęć sportowych, rodzice zaczynają poszukiwać lekarza sportowego dla swoich po-

ciech, czy Grapa oferuje świadczenia medyczne w zakresie medycyny sportowej?

dr Marek Rychlik Dyrektor Medyczny Przychodni Grapa: Tak, przychodnia oferuje 
kompleksowe badania w zakresie medycyny sportowej. Można u nas wykonać bada-
nia laboratoryjne i ekg, a nawet echo serca, które zalecane jest u pacjentów powyżej 
35 r.ż.  Rodzice muszą pamiętać, że badania sportowe to nie formalność, ale gwaran-
cja dyspozycyjności osoby uprawiającej sport. Pozwalają one sprawdzić, jak młody or-
ganizm reaguje na wzmożony wysiłek fi zyczny i czy pod wpływem obciążeń treningo-
wych nie wystąpiły nadmierne przeciążenia poszczególnych narządów lub części cia-
ła, czy nie pojawiły się wady kręgosłupa i całej postawy.   

24 września testy nietolerancji 
pokarmowej w Przychodni Grapa

Jakie profilaktyczne świadczenia cieszą się popularnością wśród pacjentów?

dr MR: Profi laktyka jest bardzo ważna. Od wieków wiadomo, że lepiej zapobiegać niż 
leczyć. Pacjenci coraz bardziej doceniają testy nietolerancji pokarmowej, ponieważ to, 
co wydawało się być reakcją na stres lub chorobą, w rzeczywistości było alergią lub 
nietolerancją pokarmową. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pacjentów 24 
września przeprowadzamy akcję prozdrowotną wraz z laboratorium, które oferuje pa-
cjentom szeroki wachlarz badań diagnostycznych z zakresu alergologii i biochemii. W 
ramach tej współpracy 24 września 2019 r. co ważne w godzinach popołudniowych, 
będzie można wykonać w Grapie badanie z krwi na nietolerancję pokarmową na 50 
alergenów już za 100 zł. Testy można wykonać pacjentom już od 1 roku życia. Ponie-

waż liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy 22 6900650, szczegóły na 

naszym fanpage.

www.przychodniagrapa.pl
facebook/przychodniagrapa

Dziękuję za rozmowę. 
Artykuł służy do celów informacyjnych. 

Biopsja fuzyjna prostaty, bo o niej 
mowa, jest przełomem w dziedzinie 
precyzyjnego określania położenia no-
wotworu gruczołu krokowego i stop-
nia jego złośliwości, co pozwala z kolei 
precyzyjnie zaplanować leczenie. Do tej 
pory biopsja wykonywana była poprzez 
wkłucie od środka jelita grubego (tzw. 
biopsja przezodbytnicza), co nie dość, że 
obniżało skuteczność diagnostyczną ba-
dania, to zwiększało ryzyko możliwych 
powikłań infekcyjnych. Tzw. „ślepa biop-
sja” nawet w przypadku prawidłowego 
wyniku nie wyklucza bowiem obecno-
ści choroby nowotworowej w innych ob-
szarach prostaty, z których wycinki nie są 
zwykle pobierane. Podczas standardo-
wej biopsji nowotwór może również zo-
stać niedoszacowany, co z kolei mogło-
by prowadzić do nieadekwatnego lecze-
nia. Przezkroczowa biopsja fuzyjna za-
pewnia o wiele większą dokładność dia-
gnozy, jednocześnie minimalizując ryzy-
ko infekcji.

Czym jest biopsja fuzyjna?

 - Jest to nakładanie się na siebie obra-
zów z rezonansu magnetycznego i ultraso-
nografii, dzięki czemu możemy precyzyjnie 
trafi ć w centrum nowotworu i pobrać z 
niego wycinki – mówi Marek Zawadz-
ki, ordynator oddziału urologii szpita-
la św. Anny.  Samo badanie trwa prze-
ważnie około 30 min i najczęściej od-
bywa się w znieczuleniu miejscowym. 
Pozwala na szybką i – co najważniej-
sze – wiarygodną diagnozę, czyli do-
kładne zlokalizowanie ogniska choro-
by nowotworowej, ocenę jej stopnia 
zaawansowania i złośliwości. - Jest to o 
tyle ważne, że można szybko wdrożyć 
odpowiednie leczenie, dające szansę 
na całkowite wyzdrowienie – dodaje 
Mateusz Mokrzyś, lekarz oddziału uro-
logicznego, który specjalizuje się w wy-
konywaniu biopsji fuzyjnej. 

 Raka prostaty w żadnym wypad-
ku nie należy bagatelizować, ponieważ 
w ostatnich latach charakteryzuje się on 
największą dynamiką wzrostu zachoro-
walności, stanowiąc jednocześnie naj-
częściej rozpoznawany nowotwór złośli-
wy. Dotyka około 16 tys. Polaków rocznie 
i stanowi aż 19,3 proc. nowotworów wy-
krywanych u mężczyzn. 

Jak przygotować się do badania?

 Najważniejsza w dbaniu o prostatę 
jest profi laktyka - zapewnia Przemysław 
Zugaj, z-ca ordynatora oddziału urolo-
gicznego - mężczyźni, którzy skończą 40 
lat, co roku powinni odwiedzać urologa z 
badaniem krwi, określającym poziom an-
tygenu PSA. Ten poziom z roku na rok ro-
śnie, dlatego warto zrobić pierwsze ba-
danie po 40-tce, aby urolog miał punkt 
odniesienia, tzw. badanie bazowe z któ-
rym będzie mógł porównywać badania 
z następnych lat. W momencie podej-
rzenia raka prostaty, lekarz zaleca wyko-
nanie rezonansu magnetycznego, który 
wskaże lokalizację podejrzanych ognisk 
chorobowych. Gdy pacjent dysponuje 

już wynikiem badania, wówczas w szpi-
talu św. Anny może zapisać się na biopsję 
fuzyjną prostaty (na chwilę obecną bada-
nia wykonywane są odpłatnie), na pod-
stawie której lekarz prowadzący dokona 
ostatecznej diagnozy i wdroży właściwą 
ścieżkę leczenia. 

Z okazji Europejskiego Tygo-
dnia Urologii szpital św. Anny 
zaprasza w dniach 23-27 wrze-

śnia 2019 r. na bezpłatne bada-
nia PSA. Zapraszamy wszystkich 
mężczyzn powyżej 40 roku ży-
cia, którzy dotychczas odkłada-
li decyzję o badaniu kontrolnym 
lub obserwują niepokojące ob-
jawy związane z oddawaniem 
moczu.  

 Na badanie PSA nie trzeba się zapi-
sywać, wystarczy zgłosić się w podanym 
terminie do recepcji przychodni przy 
szpitalu św. Anny w Piasecznie.

Informacja i zapisy na badanie biopsji fuzyjnej prostaty

tel. 727 600 346 lub 661 300 313
Szpital św. Anny w Piasecznie
ul. Mickiewicza 39

Oddział urologii szpitala św. Anny w Piasecznie, EMC Piaseczno, jako jeden z nielicznych ośrodków w Pol-

sce, przeprowadza niezwykle skuteczne i mało inwazyjne badanie diagnostyczne prostaty, pozwalające 

potwierdzić lub wykluczyć chorobę nowotworową

Innowacyjna metoda diagnozowania raka 

prostaty w szpitalu św. Anny w Piasecznie

P R O M O C J A



  – Cydr zyskuje w ostatnim czasie 
coraz większą popularność – opo-
wiada Piotr Chmielewski, rzecznik 
ratusza.  – W ostatnich latach rynek 
owoców borykał się z problemami, 
m.in. z niskimi cenami skupu. Chce-
my zachęcić miejscowych sadowni-
ków do rozwoju przetwórstwa. Za-
chęcamy ich, aby nie tylko wytwa-
rzali soki owocowe, ale spróbowa-
li swoich sił robiąc właśnie cydr. 
 I tak na miejscu, oprócz znane-
go komercyjnego produktu z woje-
wództwa lubelskiego, można było 
również spróbować czerskiej odmia-
ny – zarówno cydru, jak i perry, czyli 
wersji gruszkowej. Chętnych nie bra-
kowało, produkt szybko rozchodził 
się wśród ciekawych nowych sma-
ków mieszkańców. Bezalkoholo-
wą wersję reprezentowało tłoczone 
jabłko w wersji gęstego, naturalnego 
soku oraz świeżutkie owoce, który-
mi każdy mógł się częstować do woli. 
 Nie mogło oczywiście obyć 
się bez kalwaryjskiego przysma-
ku, czyli czerlotki. Dobroci lokal-
nych sadów zamknięte w kruchym 
cieście posypanym odrobiną cy-
namonu robiły prawdziwą furorę. 
 Najmłodsi, w przerwie między 

słodkościami, lepili z gliny, odda-
wali się plenerowemu malarstwu, 
korzystali z dmuchanych zamków i 
puszczali ogromne bańki. 
 Dużym zainteresowaniem cie-
szył się też kiermasz książki. To tu 
już przed oficjalnym rozpoczęciem 
imprezy trzeba było porządnie prze-
pychać się między licznymi czytelni-
kami wydzierającymi z kartonowych 
pudeł kolejne książkowe gratki. A 
było w czym wybierać. Historia, 
klasyka literatury, poezja, poradni-
ki, książki dla dzieci, niekiedy rów-
nież bibliofilskie pozycje – wszyst-
ko w granicach symbolicznej zło-
tówki. Dochód z kiermaszu, zorga-
nizowanego przez grupę Misja Po-
maganie, ma trafić do Anety, koleżan-
ki organizatorek, która walczy z nowo-
tworem. Finałem Święta Cydru były 

koncerty Gesek, Weekendu i Na Plus. 
 W żywych rytmach disco polo za-
kończyła się pierwsza odsłona cydro-
wego świętowania. 
 – To nasze pierwsze świę-
to, ale chcielibyśmy uruchomić 
warsztaty, podczas których spe-
cjaliści uczyliby sadowników wy-
twarzania regionalnego napit-
ku – dodaje Piotr Chmielewski. 
 Miejmy nadzieję, że nowa propo-
zycja władz miasta rozrośnie się do 
rozmiarów lokalnego, corocznego 
rytuału, który będzie ściągał nie tyl-
ko wielbicieli jabłecznika, jak swoj-
sko byśmy nazwali cydr, ale również 
początkujących smakoszy. I oczy-
wiście producentów. To od nich 
przecież wszystko musi się zacząć.

Natalia Brzozowska

Wesoło zdołowani
PIASECZNO W sobotę w Uroczysku Zimne Doły w Żabieńcu odbyła się 

już siódma edycja Festiwalu Piosenki Dołującej. Tym razem gwiazdą 

imprezy był Piotr Bukartyk

 Festiwal Piosenki Dołującej to wydarzenie kulturalne w formie konkur-
su piosenki, które tradycyjnie nawiązuje do przypisywanego nam malkon-
tenctwa i wszechobecnego narzekania na „świat wokół nas”. Motto Festiwa-
lu, stworzone przez znawcę i orędownika twórczości ponurej Andrzeja Ponie-
dzielskiego, brzmią „Smutek – to radość inaczej”. 
 Jako pierwsi zaprezentowali się uczestnicy konkursu, którzy tym razem – 
jeszcze bardziej niż w poprzednich latach – postawili na twórczość kabareto-
wą niż liryczną. Pierwsze trzy  nagrody trafi ły kolejno do Tomasza Wachnow-
skiego, Paraluzji i Kabaretu A JAK. Nagrodę specjalną Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych otrzymał z kolei Grzegorz Grunwald, nagrodę 
specjalną Nadleśnictwa Chojnów  Grzegorz Paczkowski, nagrodę specjalną 
„Złota łza” Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego - Hawajskie Pierniki, a 
wyróżnienie przypadło Skórze z Byka.
 Tegoroczną edycję festiwalu zwieńczyły recital Małgorzaty Wojciechow-
skiej, występ laureatów poprowadzony przez Marka Majewskiego oraz kon-
cert Piotra Bukartyki i Krzysztofa Kawałko. 

Grzegorz Tylec

Nowy kustosz, nowe nadzieje
KONSTANCIN-JEZIORNA Wraz z nowym kustoszem stabilizuje się sytuacja Domu-Muzeum 

Żeromskiego. Historyk sztuki Iwona Sygowska przejmuje stanowisko po Ewie Nawój

 W lipcu na stronie Domu Że-
romskiego pojawiła się informa-
cja o odejściu ze stanowiska kusto-
sza Ewy Nawój. Z tego powodu nie 
było możliwe zwiedzanie muzeum w 
lipcu i przez część sierpnia. Kryzy-
sową sytuację udało się jednak za-
żegnać. Dom Żeromskiego jest po-
nownie dostępny dla zwiedzających. 
Pieczę nad nim od tej pory będzie 
sprawowała historyk sztuki Iwona 
Sygowska. Zawodowo była związa-
na z Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Współpraco-
wała z Muzeum Fryderyka Chopi-
na. W 2014 roku współtworzyła wy-
stawę poświęconą artystom związa-
nym z Konstancinem-Jeziorną. Ku-
stosz powoli oswaja się z nowym miej-
scem. Na parterze prowadzony jest re-
mont. Zwiedzających nie brakuje. 
 – Przed Państwem oprowadzałam 
50-osobową grupę – informuje nas 
kustosz.  – Zainteresowanie tym miej-
scem nie maleje, co mnie bardzo cieszy. 
I niech każdy zapomni o męczarniach 
wielogodzinnego zwiedzania. Tu przy-
bywa się z gościną, a to zupełnie inny 
wymiar spotkań z kulturą. Literatura 
podana w domowej atmosferze, któ-
ra znosi kluczową granicę między od-
biorcą a tematem, staje się najlepszą, 
bo zapadającą w pamięć lekcją historii.
 Ciche ubocze, pełen zieleni krajo-
braz, urokliwa architektura ściągnę-
ły Żeromskiego do Konstancina w 
1920 roku. To tu autor „Przedwio-
śnia” wypuszczał się na długie spa-

cery ze swoim psem Pukiem, naj-
chętniej wczesną wiosną i jesie-
nią. Willa pierwotnie była własno-
ścią Zdzisława Jasińskiego, znanego 
polskiego malarza. Nieruchomość 
odkupił od niego wydawca Żerom-
skiego, Jakub Mortkowicz, w za-
mian za prawa do druku dzieł zebra-
nych pisarza, za kwotę 500 tys. ma-
rek polskich. Tym sposobem Żerom-
ski stał się jej właścicielem. Nie na-
cieszył się jednak tym miejscem zbyt 
długo. Zmarł w 1925 roku w wieży 
Zamku Królewskiego. W testamen-
cie Willę zapisał Annie Zawadz-
kiej, z którą miał córkę Monikę. 
 – To ona po wojnie małymi kroka-
mi odtwarzała wygląd pomieszczeń. 
Skupowała identyczne meble. Z pier-
wotnych zachowało się biurko Żerom-

skiego i żeliwna, XIX-wieczna wanna 
z czasów, gdy mieszkali tu Jasińscy – 
opowiada Iwona Sygowska.  
 Część wystawowa znajduje się na 
piętrze, gdzie do 2003 roku miesz-
kała córka Monika, malarka specja-
lizująca się w motywach kwiatowych i 
portretach. To z jej inicjatywy w 2002 
roku powołano Fundację Na Rzecz 
Utrzymania Spuścizny Po Stefanie 
Żeromskim. Po jej śmierci fundacja 
stała się właścicielem nieruchomości. 
 – Rękę na pulsie trzyma prof. Ko-
walczykowa, historyk literatury pol-
skiej i znawczyni twórczości Żerom-
skiego – dodaje kustosz. Dom-Mu-
zeum Żeromskiego otwarty jest w śro-
dy, soboty i niedziele w godz. 11-17. 
Wstęp bezpłatny.

Natalia Brzozowska
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Nowe otwarcie ogrodów
PIASECZNO W ostatni weekend, po rocznej przerwie, zno-

wu otworzono zaleskie ogrody. Organizatorzy z Towa-

rzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego, stowarzyszenia Ciąg 

Dalszy Nastąpi i Centrum Kultury w Piasecznie zapropo-

nowali imprezę w nieco nowej formule

 W sobotę odbył się program „Artystyczne Ogrody Zalesia Dolnego”. W 
projekcie, obok znanych i popularnych artystów takich jak prof. Adam Myjak 
czy Józef Wilkoń, wzięli także udział Paweł Górski, Wiktor Nowotka, Urszula 
Rowicka-Spinek i Urszula Tarchalska-Kalinowska. Goście tłumnie odwiedzali 
wszystkie ogrody i chętnie nawiązywali rozmowy z artystami.
 W niedzielne przedpołudnie zaplanowano z kolei spacer po Zalesiu Ada-
mowie. Deszczowa pogoda nie przeszkadzała uczestnikom zmierzającym od 
stacyjki, przez ulice Adamowa Zalesia, aż do Górek Szymona. Po dotarciu do 
celu mogli podziwiać wystawę fotografi czną przedstawiającą  historię tego 
miejsca oraz obejrzeć pięknie zrewitalizowany dzisiaj teren. Wczesnym popo-
łudniem w ogrodzie pisarki Manuli Kalickiej miało miejsce spotkanie promu-
jące jej najnowsza książkę zatytułowaną „Jej drugie życie”. Na zakończenie fe-
stiwalu odbył się natomiast koncert pieśni Stanisława Moniuszki w wykona-
niu Marty Mularczyk (sopran) i Krzysztofa Chalimoniuka (baryton), którym to-
warzyszyła pianistka Ewa Guz-Seroka. Do tego pogoda w końcu się poprawi-
ła, a wspaniałe głosy artystów i dźwięki muzyki wypełniły cały ogród przy uli-
cy Traugutta 5.
  - To już jedenasta edycja festiwalu – podsumowuje koordynatorka festi-
walu Mira Walczykowska. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wydarzenie znaj-
duje tak wielu odbiorców wśród mieszkańców i sympatyków Zalesia Dolne-
go. To często jedyna szansa aby zajrzeć do ogrodu sąsiada, bliżej go poznać 
czy nawet się zaprzyjaźnić.

Grzegorz Tylec

W ogrodzie Józefa Wilkonia gościł, 

między innymi, prof. Adam Myjak

Święto Cydru po raz pierwszy
GÓRA KALWARIA Święto Cydru zastąpiło w Górze Kalwarii Święto Plonów. Było mnóstwo 

atrakcji dla dzieci i ogromny kiermasz książek. Wieńców nie było, za to miasto opanowa-

ły soczyste jabłka i gruszki oraz oczywiście cydr



 „Dopłata do realizacji zadań w 
zakresie przewozów autobusowych” 
– taką oficjalną nazwę ma zastrzyk 
finansowy, który otrzyma gmina 
Tarczyn w ramach naboru do Fun-
duszu Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych. 
 – Zależało nam, żeby uspraw-
nić kursy do Piaseczna, gdzie spo-
ro osób załatwia sprawy w staro-
stwie, szpitalu czy sądzie – wyja-
śnia wiceburmistrz Grażyna Wi-
śniewska-Sas. 
 Porozumienie obejmuje utwo-
rzenie dwóch nowych tras: Tarczyn 
– Komorniki – Gąski – Głosków – 
Piaseczno oraz Tarczyn – Komor-
niki – Głosków Piaseczno. Dopłata 
wynosi 1 zł za jeden kilometr. 
 – Ostateczne rozliczenie nastąpi 
pod koniec roku budżetowego, czy-
li w grudniu. Według wyliczeń zwrot 
wyniesie ok. 22-25 tysięcy złotych 
– dodaje Grażyna Wiśniewska-Sas. 
Do projektu wkład finansowy musi 
wnieść również sama gmina. Ta-
kie rozwiązanie wynika z konstruk-

cji finansowej wniosku składane-
go do Wojewody Mazowieckiego. 
– Zabezpieczenie finansowe z naszej 
strony musi wynieść ok. 10 proc. Za-
deklarowaliśmy w naszym budże-
cie na ten cel ok. 12 tys. zł. – infor-
muje nas wiceburmistrz. Zrealizo-
wanie pomysłu było możliwe dzię-
ki zainteresowaniu PKS Grójec i 

przychylności Burmistrza Miasta i 
Gminy Piaseczno Daniela Putkiewi-
cza. Po wprowadzeniu nowych tras, 
dziennie do Piaseczna z Tarczy-
na będzie docierać pięć połączeń. 
– Linie komunikacyjne zaplanowali-
śmy tak, by nie szły wyłącznie w linii 
prostej do Piaseczna, tylko żeby ob-
jęły mniejsze miejscowości – dodaje 
Grażyna Wiśniewska-Sas. Umowa 
podpisana jest do końca grudnia, ale 
nie oznacza to zlikwidowania tras w 
nowym roku. – Nasza rada planuje 
przedłużenie umowy i kontynuowa-
nie całego projektu – puentuje wice-
burmistrz Tarczyna. 
 Ustawa o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o cha-
rakterze użyteczności publicznej z 
16 maja 2019 r. przewiduje udziele-
nie dopłaty do jednego wozokilome-
tra na reaktywowanych i nowo uru-
chomionych liniach komunikacyj-
nych. W ramach naboru do Fundu-
szu Rozwoju Przewozów Autobuso-
wych do Wojewody Mazowieckiego 
samorządy złożyły 40 wniosków, w 
tym 19 powiatów i 21 gmin. W su-
mie wnioski objęły 240 lokalnych 
połączeń, o łącznej długości 7 420,8 
km. Wnioski opiewają na szacunko-
wą kwotę ponad 2,6 mln zł.

NAB
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Nowe linie autobusowe do Piaseczna
TARCZYN Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz podpisała z Wojewodą Mazowieckiem umo-

wę o dofi nansowaniu przewozów autobusowych. Niedługo mieszkańcy będą mogli ci-

szyć się dwoma nowymi trasami

Spotkanie z Anną Jurksztowicz

PIASECZNO

 W najbliższą środę 18 września w Przystanku Kultura w ramach cyklu 
Kobiece Piaseczno odbędzie się spotkanie z Anną Jurksztowicz –  piosen-
karką i producentką muzyczną. Początek o godzinie 19.

Tyl.

 - Skąd pochodzi Stokrotka? Z 
Nowego Jorku, Londynu, Paryża czy 
Lublina? - pytała hostessa jednego 
z klientów, który właśnie opuszczał 
sklep z zakupami.
 - Przypuszczam, że z Lublina – od-
powiedział z szerokim uśmiechem 
mężczyzna. I oczywiście za prawi-
dłową odpowiedź nie ominęła go 
nagroda. 
 Sklep jest zlokalizowany przy 
rondzie im. Tadeusza Mazowieckie-
go. Zapewnia miejsca parkingowe 
zarówno na zewnątrz jak i w podzie-
miach. W coraz ciaśniejszym mie-
ście to ogromny atut, umożliwiający 
komfortowe zakupy. Stokrotka jest 

bardzo dobrze zaopatrzona, oferu-
je szeroką gamę produktów spożyw-
czych oraz dużo atrakcyjnych pro-
mocji cenowych. 
- Myślę, że będę stałą klientką – 
mówi pani Hanna, mieszkanka uli-
cy Nadarzyńskiej, którą spotkaliśmy 
przy wejściu ze sklepu. - Lokalizacja 
bardzo mi odpowiada, wybór pro-
duktów duży, a obsługa bardzo miła 
– dodaje z uśmiechem. 
 Jeśli nie mieliście jeszcze oka-
zji robić zakupów w piaseczyńskiej 
Stokrotce, serdecznie zapraszamy. 
Czynne od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7.00 – 22.00. W niedziele 
handlowe 8.00 – 22.00. 

Udane zakupy w Stokrotce
PIASECZNO Wczoraj przy ul. Wojska Polskiego zaczął działać sklep pol-

skiej sieci handlowej Stokrotka. Otwarciu towarzyszyły konkursy dla 

pierwszych klientów

P R O M O C J A

 Pan Roman od ubiegłego roku wy-
słał w sprawie warsztatu kilka pism do 
gminy, straży miejskiej oraz Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Podnosił w nich m.in., że warsztat po-
woduje liczne uciążliwości dla okolicz-
nych mieszkańców. - Ciągle wjeżdżają 
tam i wyjeżdżają samochody, w powie-
trzu unosi się zapach smarów, spalin, 
benzyny – opowiada. - Często pracowni-
cy zakładu głośno się zachowują, słychać 
przekleństwa i wulgaryzmy. To wszyst-
ko zakłóca nam spokój, nie pozwala od-
począć po pracy, bo warsztat często jest 
czynny do godz. 21.
 Roman Bera podkreśla, że osiedle 
przy Młynarskiej znajduje się w strefie 
nieuciążliwej działalności gospodar-
czej, a warsztat samochodowy do ta-
kiej się nie zalicza. - Dlatego powinien 
zostać zlikwidowany – dodaje. 
 Właściciel warsztatu odpiera 
wszystkie zarzuty, nazywając je ste-
kiem bzdur. - W dni robocze pracu-
jemy najdłużej do 18, w soboty do 
13 – wyjaśnia. - Staramy się mini-

malizować wszystkie uciążliwości, 
w miarę możliwości pracujemy przy 
zamkniętych drzwiach. Przez 5 lat 
nasza działalność nikomu nie prze-
szkadzała i nagle znalazła się jedna 
osoba, która jest niezadowolona. Na 
dodatek ta osoba, pisząc donosy do 
różnych instytucji, mija się z prawdą.
 Zapytaliśmy Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlane-
go, czy warsztat rzeczywiście dzia-
ła w tej lokalizacji niezgodnie z pra-
wem. - Przeprowadziliśmy kontro-

lę z której wynika, że właściciel nie-
ruchomości przy ul. Chyliczkowskiej 
15 zmienił sposób użytkowania bu-
dynku z gospodarczego na warsztat 
w 1986 roku – wyjaśnia Albert Ol-
brycht, Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego. - Od tego mo-
mentu ten zakład nieprzerwanie 
funkcjonuje, okoliczne budynki po-
jawiły się później. Jego działanie jest 
więc całkowicie legalne.

Tomasz Wojciuk

Chcą likwidacji warsztatu, który działa legalnie
PIASECZNO Kilku mieszkańców osiedla przy ul. Młynarskiej skarży się na uciążliwości spowodowane działa-

niem warsztatu samochodowego znajdującego się przy ulicy Chyliczkowskiej, obok liceum ogólnokształcą-

cego. - Tam przez cały tydzień jest hałas: stukanie, pukanie, walenie młotkami, piłowanie, zgrzyty – mówi 

Roman Bera. - Staramy się pracować najciszej jak się da – wyjaśnia właściciel warsztatu. - Zależy nam na 

dobrych relacjach z sąsiadami

Spotkanie z historią w Czersku

GÓRA KALWARIA

 W najbliższy weekend na zamku w Czersku planowane są dwie duże impre-
zy plenerowe. W sobotę 14 września odbędzie się tam festyn rodzinny „Szwedzi 
na zamku w Czersku”. W programie popisy szermiercze, musztra muszkieterów, 
wystrzały z armat, pokazy jazdy konnej oraz bitwa o zamek. Początek o godz. 
12. Bilety po 5 zł i 10 zł. Z kolei w niedzielę 15 września na zamku odbędą się XXII 
Europejskie Dni Dziedzictwa. W programie hejnał Czerska z wieży bramnej, kon-
cert zespołu Łysa Góra, pokaz tańców i strojów historycznych, koncert dziecię-
cego zespołu ludowego Kalwarki oraz laureatów Gminnego Konkursu Młodych 
Talentów. Na terenie dziedzińca swoje stoiska będą mieli rzemieślnicy, rękodziel-
nicy oraz Miejsko-Gminna Bioblioteka z Karczewa. Będzie można także coś zjeść 
i obejrzeć wystawę poświęconą 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Po-
czątek o godz. 12.

TW
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Książka zaczęła 
żyć swoim życiem
PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie odbyło się drugie 

spotkanie z Agnieszką Cubałą – autorką książki „Piasecz-

no’44 Miasto i ludzie”. Podobnie jak pierwsze cieszyło się 

dużym zainteresowaniem mieszkańców. Z Agnieszką Cu-

bałą rozmawia Grzegorz Tylec

Skąd wziął się pomysł na książkę opisującą powstańcze losy Piaseczna?

 Od kilkunastu lat mieszkam w Piasecznie. Mniej więcej od tego samego 
czasu zajmuję się Powstaniem Warszawskim. Książka „Piaseczno’44 Miasto i 
ludzie” to moja szósta publikacja na ten temat. Powstała z połączenia pasji hi-
storycznej, sentymentu do miejsca, w którym mieszkam, ale i chęci upamięt-
nienia dziejących się tutaj wydarzeń oraz niezwykłych ludzi. Przyznaję jed-
nak, że gdybym wiedziała, z jak wielkim zakresem materiału przyjdzie mi się 
zmierzyć, to prawdopodobnie nigdy nie zdecydowałabym się na napisanie 
tej książki. 

Kiedy zrodziła się u pani pasja związana z Powstaniem Warszawskim? 

 Już w szkole podstawowej. Wszystko zaczęło się od „Kamieni na szaniec”. 
Potem przyszła kolej na fascynację poezją Baczyńskiego. Pochodzę z Dolne-
go Śląska. Do Warszawy przyjechałam, by z jednej strony studiować na SGH, 
a z drugiej poznawać historię miasta. Po skończeniu nauki zamieszkałam w 
Piasecznie. 

Z pewnością trudnym zadaniem był wybór tego, co powinno się w tej 

książce znaleźć, a co nie... 

 Zdecydowanie. Dotarłam do bardzo wielu materiałów. Trzeba było doko-
nać pewnych skrótów i subiektywnych wyborów, ale chciałabym zaznaczyć, 
że ta publikacja stanowi jedynie swoiste „dotknięcie tematu”. Mam nadzieję, 
że pojawią się osoby, które będą rozwijać podjęte przeze mnie wątki. Ja oczy-
wiście myślę już o kolejnych książkach. Na razie jednak nie chciałabym zdra-
dzać szczegółów.

Czy jest już ktoś kto, po wydaniu książki, kontaktował się z panią w spra-

wie kolejnych powstańczych materiałów?

 Korzystając z okazji, chciałabym bardzo podziękować za artykuł o spotka-
niu i o książce w poprzednim wydaniu Kuriera Południowego. Dzięki temu, 
że o niej pan napisał, książka zaczęła żyć swoim życiem,  co jest niesamowite 
samo w sobie, bo rzadko się to zdarza. Dzięki artykułowi odezwał się do mnie 
wnuk powstańca, który ma na dodatek w domu niesamowitą pamiątkę – pa-
miętnik z czasów okupacji. Zaczęliśmy rozmawiać i dzięki losom dziadka tego 
pana udało się odkryć kolejną ścieżkę historii. A przy okazji skorygowałam 
sobie mój nieco czarno–biały sposób patrzenia  na  jeden temat. 

Ona zwyczajna – niezwyczajna
PIASECZNO

 Już dziś o godzinie 19 w Zakątku Kultury przy ul. Kościuszki odbędzie się 
wernisaż wystawy fotografi cznej Magdaleny Pawlak „Ona zwyczajna – nie-
zwyczajna”.

Pogodne obrazy Zofii Kujawy
 Do 18 września można oglądać wystawę malarską Zofi i Kujawy w Domu Pa-
rafi alnym św. Anny w Piasecznie przy Placu Piłsudskiego 9. Głównym tematem 
prac Zofi i Kujawy są pejzaże i kwiaty – przyroda to zagadnienie najbliższe arty-
stce. Przez wiele lat pracowała jako fl orystka i dekoratorka, a także jako instruktor 
malarstwa z dziećmi w studium artystycznym. Zajmowała się też ceramiką – ma-
lowaniem podszkliwnym. Aktualnie najwięcej czasu Zofi a Kujawa poświęca ma-
larstwu i swojej ekologicznej działce. Jej obrazy są w zdecydowanych, radosnych 
barwach – słoneczne i pogodne. Maluje w większości obrazy olejne, bo to jej ulu-
biona technika, a od 2007 roku należy do Grupy Plastycznej Piaseczno.

Tyl.

Czekając na policjanta
PIASECZNO Załatwienie sprawy na komendzie policji trwa godzinami. Procedury są nie-

ubłagane, możliwości kadrowe niewielkie, a cierpliwości nie zawsze wystarcza

 Aby załatwić sprawę na po-
wiatowej komendzie policji naj-
wyraźniej trzeba wcześniej umó-
wić się na wizytę. Niewielu po-
szkodowanym przychodzi jed-
nak do głowy, by umówić się wcze-
śniej z policjantem na rozmowę. 
 – Przyszłam złożyć pilne zawia-
domienie o popełnieniu przestęp-
stwa – opowiada nam mieszkan-
ka, która parę dni temu kilka godzin 
czekała na załatwienie sprawy – Od 
godziny 10 siedziałam na koryta-
rzu z dwójką dzieci. W okienku ni-
kogo nie było. Na korytarzu siedzi 
kilka osób, które miały poumawiane 
spotkania. Nic z tego nie rozumiem. 
Po trwającym cztery godziny ocze-
kiwaniu funkcjonariusz policji po-
jawił się dopiero po telefonicznym 
zgłoszeniu, którego mieszkanka 
dokonała… będąc na komendzie. 
 – To nie jest posterunek po-
licji w malutkiej wsi, to komen-
da powiatowa – dodaje rozgory-
czona kobieta. Tym, którym uda-
ło się stanąć przed okienkiem by 
załatwić sprawę, brakuje intymno-
ści. Przy obcych ludziach opowia-
dają o pobiciach, zakłócaniu ci-
szy nocnej i przemocy domowej. 
 Jak wynika z przepisów Kodek-
su postępowania administracyj-
nego, zawiadomienie o przestęp-
stwie ma obowiązek przyjąć każ-
dy funkcjonariusz policji na każ-
dym posterunku, komisaria-

cie i w każdej komendzie, sporzą-
dzając protokół przyjęcia ustne-
go zawiadomienia o przestępstwie. 
 – Pod nieobecność pracownika 
w recepcji, sprawy przyjmuje funk-
cjonariusz, który tego dnia pełni 
służbę na stanowisku kierownika 
jednostek – wyjaśnia nadkom. Rafał 
Pałdyna, zastępca Komendanta Po-
wiatowego Policji w Piasecznie. 
 – Czas oczekiwania uzależniony 
jest od liczby zgłoszeń i ich charakteru. 
Co więcej, również od środków, które 
muszą ustalić funkcjonariusze do zba-
dania sprawy. Zawsze jednak najpierw 
dochodzi do wstępnego ustalenia, jaki 
priorytet ma dana sprawa w porówna-
niu z innymi zgłoszeniami. Na tej pod-
stawie jest ustalana kolejność obsłu-

gi – dodaje nadkom. Rafał Pałdyna. 
 To, ile czasu spędzimy na ko-
mendzie zależy również od spraw, 
które prowadzone są pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Piasecz-
nie. Te mają pierwszeństwo. Z tego 
względu dość częstym rozwiąza-
niem jest uprzednie umówienie inte-
resanta na konkretną godzinę. Nie-
rzadko to zgłaszający po przyjściu 
na komendę sami proponują nowy 
termin spotkania. 
 Przygoda mieszkanki ze złoże-
niem ustnego zawiadomienia skoń-
czyła się po 6–godzinnym oczekiwa-
niu. Zawiadomienie przyjęte, ale, jak 
sama podkreśliła, niesmak pozostał.

Natalia Brzozowska

Ogrody kultury
KONSTANCIN-JEZIORNA To była jedna z niewielu okazji, by zajrzeć na prywatne podwórka 

i poznać dziesiątki niezwykłych historii. Podczas festiwalu każdy z ogrodów uprawiał 

swój własny, kulturalny…ogródek

 Gmina Konstancin–Jeziorna, dum-
na z własnej historii i świadoma swoich 
walorów estetycznych, po raz kolej-
ny udostępniła dla każdego to, co 
ma najdroższe: ogrody. I bynajmniej 
nie te publiczne. Gratką dwudnio-
wego Festiwalu Otwartych Ogro-
dów była możliwość zwiedzania na 
co dzień prywatnych działek z wil-
lami, niekiedy wyłącznie znanymi z 
historycznych opracowań. 
 Wycieczką po ogrodach roz-
poczęliśmy od willi Marii, sąsia-
dującej z kościołem św. Jana Ob-
lubieńca, w której od lat 60. XX 
wieku mieszkają państwo Czele-
jewscy. Ich ogród, minimalistycz-
ny w wystroju, z bujnymi bego-
niami, gościł w tym roku wysta-
wę historyczną. Poświęcona była 
przede wszystkim działaniom wo-
jennym prowadzonym na terenie 
Konstancina–Jeziorny. Kilkunastu 
planszom „towarzyszyły” rozmowy, 
a rozmawiać było z kim. Opiekuna-
mi inicjatywy byli pasjonaci–histo-
rycy, którzy na co dzień prowadzą 
portal historyczny o okolicach Kon-
stancina–Jeziorny.
 – Mamy pomysł, aby organizować 
u nas projekcje filmowe – opowiada 
właścicielka wilii pani Małgorzata. 
 Jej nieregularny ogród ma nie-
zwykle romantyczny charakter. 
Między pokaźnymi drzewami kry-
je się uroczy mostek, którego obec-
ność nie jest przypadkowa. Przez 
ogród ciągnie się… rzeczka Mała. 
 – Mniej więcej od października 
do maja płynie w niej woda. Na wio-
snę i lato wysycha – wyjaśnia wła-
ścicielka. – Konstancin to wdzięcz-

na okolica. Mamy do tego sympa-
tycznych sąsiadów. To zdecydowa-
nie moje miejsce na ziemi – przy-
znaje pani Małgorzata. 
 Tegoroczna edycja festiwalu, 
mimo kapryśnej pogody, zachwy-
cała różnorodnością i oryginal-
nością. Były ogrody komiksowe, 
klarnetowe, fotograficzne i oczy-
wiście malarskie. W KDK „Hugo-
nówka” trwa wystawa prac Janu-
sza Henisza, lokalnego malarza i 
grafika. Okazuje się, że niewielkie 
prace w technice monotypii cieszą 
się ogromną popularnością ponad 
połowa z nich już została zarezer-
wowana do kupna. To pierwsza 
część wystawy, która kończy się za 
niecałe dwa tygodnie. Druga pla-
nowana jest jesienią. 
 Kilka kroków od Parku Zdro-
jowego mieści się z kolei, skry-
ta za drzewami, willa Moja. Wy-
budowana w 1901 roku przyciąga-

ła zwiedzających nie tylko swoją 
charakterystyczną wieżą i piękną 
drewnianą werandą, ale również 
wystawami prac rzeźbiarskich Ry-
szarda Kostrzenia oraz fotogra-
ficznych Moniki Bukowińskiej pt. 
„Wisła zawsze bliska”. 
 Na koniec udaliśmy się do dwo-
ru Prekera – najstarszego dworu 
skolimowskiego, o którym pierwsze 
wzmianki pochodzą już z drugiej 
połowy XVIII wieku. Obecnie, wy-
remontowany w 2007 roku, jest wła-
snością prywatną. Tu swoje miejsce 
odnalazło m.in. trio klarnecistów i 
ich klasyczno–rozrywkowy program 
muzyczny. We wnętrzach domu go-
ści przyciągały wystawy „Madaga-
skar odkryty” oraz „18 słów” po-
święconej cudzoziemcom, którzy 
zaczynają uczyć się polskiego. Ile 
pasji, tyle tematów i jedno wspólne 
dobro – pamięć o ogrodach.

Natalia Brzozowska
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Zadebiutował nowy
komiks historyczny
PIASECZNO Ostatniego dnia sierpnia na skwerze Kisiela odbyła się promocja 

komiksu autorstwa Sebastiana Sęka i Dawida Żabińskiego. „Zimny Dół - go-

rące serca” przedstawia historię walk kompanii leśnej NSZ im. por.  „Szare-

go” w LasachChojnowskich w trakcie II Wojny Światowej

 Rozmowę z autorem scenariusza komiksu Sebastianem Sękiem poprowa-
dziła propagatorka lokalnej historii Małgorzata Szturomska. 
 – To trzecia publikacja, w której staram się przybliżać historię Piaseczna – 
powiedział Sebastian Sęk. – Pierwszą była powieść historyczno–sensacyjna 
„Gra o honor”, w której starałem się przekazać, jak wyglądało życie w Piasecz-
nie w czasie okupacji. Drugą był komiks „Jeden do jednego”, w którym opo-
wiadam o największym sportowym wydarzeniu okupacji, czyli meczu War-
szawa – Kraków, który miał miejsce w Piasecznie w roku 1943. Dziś mogę pań-
stwu przekazać spełnienie mojego wielkiego marzenia, czyli komiks o walce 
na Zimnych Dołach.
 Następnie uczestnicy spotkania mogli poznać historyczny kontekst wy-
darzeń zaprezentowanych w publikacji. Dowiedzieć się można było również 
sporo o tym jak powstawał sam komiks.
 – Znalezienie zdjęć bohaterów było problematyczne – nie ukrywał Seba-
stian Sęk. – Staraliśmy się odtworzyć to, jak mogli oni wyglądać w czasie akcji 
komiksu. Cieszy mnie bardzo, że można ich dość łatwo od siebie odróżnić.
 Pierwsze 150 osób otrzymało tego wieczoru bezpłatny egzemplarz naj-
nowszego wydawnictwa Biura Promocji i Kultury Gminy Piaseczno. Do auto-
ra ustawiła się również kolejka osób chętnych do uzyskania autografu. „Zim-
ny Dół – gorące serca” jest już dostępny do wypożyczenia w publicznych oraz 
szkolnych bibliotekach na terenie gminy Piaseczno. 
 Sebastian Sęk zdradził, że myśli już o kolejnym komiksie historycznym. 
Jego tematem będzie, najprawdopodobniej, Bitwa Gołkowska, bo w tym 
roku przypada jej 225. rocznica.
 – Rysownikiem będzie znów Dawid Żabiński, choć styl grafi czny się zmie-
ni – zapowiedział Sebastian Sęk. – Tym razem będzie pastelowo–olejny.

Grzegorz Tylec

Opóźnienia w przebudowie drogi 
z Piaseczna do Konstancina-Jeziorny
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA 5-kilometrowy odcinek drogi 721 od ul. Julianowskiej do 

ul. Skolimowskiej, którego przebudowę planuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-

kich, cały czas znajduje się w fazie projektowania. Dlatego radni sejmiku wojewódz-

twa przesunęli część środków na realizację tego zadania z 2020 na 2023 rok

 Podczas ostatniej sesji sejmiku 
województwa mazowieckiego rad-
ni zdecydowali o przesunięciu po-
nad 8,5 mln zł zarezerwowanych 
na rozpoczęcie przebudowy dro-
gi w 2020 roku na rok 2023. Spo-
wodowało to protesty niektórych 
mieszkańców oraz lokalnych po-
lityków. Pojawiły się też głosy, że 
ważna z punktu widzenia zarów-
no Piaseczna jak i Konstancina–
Jeziorny inwestycja przesunie się 
w czasie aż o 3 lata. Tymczasem 
okazuje się, że obawy te są nieuza-
sadnione i nie mają nic wspólne-
go ze stanem faktycznym. Jak in-
formuje Zbigniew Ostrowski, dy-
rektor MZDW, cały czas trwa opra-
cowywanie projektu budowlane-
go. – Mamy decyzję środowiskową i 

pozwolenie wodno–prawne – mówi 
Zbigniew Ostrowski. – Oceniam, że 
zgodę na realizację inwestycji, tzw. 
ZRID wojewoda wyda najwcześniej 

na przełomie trzeciego i czwartego 
kwartału przyszłego roku. Jak będą 
protesty mieszkańców, cała proce-

dura może się 
przedłużyć. 
 Dyrektor MZDW 
zaznacza, że wo-
bec powyższe-
go, pieniądze 
zarezerwowane 
w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na przebu-
dowę drogi w 2020 roku i tak nie 
zostałyby wykorzystane. Dlatego 
radni zdecydowali o przeniesieniu 

ich na rok 2023. Według najnow-
szych prognoz przebudowa dro-
gi, wzdłuż której powstanie m.in. 
chodnik i trasa rowerowa, naj-
wcześniej zakończy się właśnie 
wiosną 2023 roku. Na inwesty-
cję zarezerwowano ponad 60 mln 
zł. – Przypominam, że zadanie to 
jest wpisane do WPF – dodaje Zbi-
gniew Ostrowski. – Jeśli ZRID zo-
stanie wydany wcześniej, zmodyfi-
kujemy budżet i cofniemy przenie-
sione środki.

Tomasz Wojciuk

Wszystko wskazuje na to, że przebudowa znajdującej się 

w fatalnym stanie drogi rozpocznie się dopiero w 2021 roku

Żeby wybudować tę drogę, najpierw trzeba skompleto-

wać dokumentację. Blokowanie pieniędzy, z których i 

tak byśmy nie skorzystali, jest irracjonalne

„

Zbigniew Ostrowski

dyrektor MZDW
”

Gmina i powiat łączą biblioteki
PIASECZNO Biblioteki gminna i powiatowa mają połączyć siły. Będą działać na równych 

zasadach w jednej lokalizacji. W siedzibie CEM-u trwa urządzanie pomieszczeń
 Biblioteka Publiczna w Piasecz-
nie w nowej siedzibie przy ul. Jana 
Pawła II oficjalnie rozpocznie ob-
sługę czytelników 28 października, 
ale nie oznacza to, że do tego czasu 
nic tam nie będzie się działo. Trwa 
właśnie przeprowadzka z ul. Ko-
ściuszki. Sale biblioteczne powoli 
nabierają kształtów, przybywa ksią-
żek, mebli, pracownicy biblioteki 
pracują w pełnym wymiarze godzin. 
W najbliższych tygodniach odbędzie 
się sporo ciekawych wydarzeń. 
 Najbardziej bogatym progra-
mem może pochwalić się Parape-
tówka Bibliotekarzy, która wystar-
tuje 21 września i potrwa aż tydzień. 
 – Wystąpi m.in. zespół Accantus, 
który wykonuje covery dla najmłod-
szych – opowiada dyrektor Bibliote-
ki Publicznej Miasta i Gminy Pia-
seczno Łukasz Załęski. – Zaplano-
waliśmy również m.in. spotkanie au-
torskie z dziennikarką Dorotą Wel-
lman i pisarzem Marcinem Szczy-
gielskim. 
 Tuż przed październikową inau-
guracją ma również odbyć się kon-
ferencja „Spectrum Pasji w Spec-
trum Autyzmu” zainicjowana przez 
Radę Rodziców w Piasecznie, a w 
październiku władze biblioteki zo-
staną gospodarzami zlotu biblio-
tekarzy BiblioLAB. Nowa instytu-
cja, pod nazwą Biblioteka Publicz-
na w Piasecznie, może pochwalić 
się nowoczesnymi wnętrzami, któ-
re dają ogrom możliwości. Na par-
terze trwają prace wykończeniowe 
sali wystawowo-widowiskowej prze-
znaczonej na spotkania autorskie, 
liczne wydarzenia edukacyjne i kul-

turalne oraz zajęcia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
 Najmłodsi otrzymali własny od-
dział na pierwszym piętrze. Tu, 
oprócz wypożyczalni, będą znajdo-
wały się minisala kinowa czy prze-
strzeń multimedialna. 
 – To w niej miłośnicy nowych 
technologii będą mogli nabierać 
praktyki m.in. w obróbce tekstu i 
dźwięku na smartfonie. To tu rów-
nież będą odbywać się turnieje gier 
strategicznych – opowiada dyrektor. 
 Przeniesiona do nowego budyn-
ku zostanie również Strefa Kultury z 
ul. Jarząbka prowadzona przez Cen-
trum Kultury w Piasecznie. Stre-
fę dorosłego czytelnika mieszkań-
cy znajdą na drugim piętrze powo-
li wypełniającym się wyposażeniem 
biurowym, regałami i oczywiście 

książkami, przekazywanymi rów-
nież w darze. 
 – Mamy przygotowaną bar-
dzo fajną przestrzeń, w której każ-
dy mieszkaniec będzie mógł zorga-
nizować swoje szkolenie lub popro-
wadzić prezentację – wylicza Łukasz 
Załęski. 
 Wątpliwości podnoszone przez 
radnych powiatu co do połączenia 
bibliotek na chwilę obecną wydają 
się przesadzone. 
 – Utrzymanie dwóch bibliotek w 
takiej formie nie miało większego sen-
su na dłuższą metę – uważa Łukasz 
Załęski. – Pomysł połączenia obu pla-
cówek ma wyłącznie je wzmocnić. 
Nikt na tym nie traci. Zarówno po-
wiat, jak i gmina będą na równych wa-
runkach tworzyły to miejsce. 

 Natalia Brzozowska

Narodowe Czytanie 
w ogrodzie
GÓRA KALWARIA W ostatni weekend odbyła się ósma edycja Narodowego 

Czytania, która została zorganizowana wspólnie przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Górze Kalwarii i Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW

 Impreza odbyła się w pięknej scenerii ogrodu na tyłach budynku Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej. W towarzystwie fl ag narodowych, kwiatów i w cie-
niu wierzb wysłuchano fragmentów sześciu polskich nowel. Jako pierwszy, 
co jest już pewną tradycją, rozpoczął imprezę burmistrz Arkadiusz Strzyżew-
ski, który czytał „Dym” Marii Konopnickiej. Oprócz niego wystąpili również 
poeci –  Joanna Jakubik i Zbigniew Rułkowski, przewodnicząca Gminnej Rady 
Seniorów Elżbieta Banasiak, Kacper Klimek z Zespołu Szkół Zawodowych im. 
ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii, Mirosław Rybicki z LO im. ks. Z.Sajny 
oraz przedstawiciele WTZ – Katarzyna Perzyna, Paulina Szostak i Kamil Utra-
ta. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał duet Ojciec i Syn.
 Wszystkich tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w imprezie, organi-
zatorzy zapraszają do gminnej biblioteki. Dostępna jest tam właśnie wystawa 
zdjęć z VIII Narodowego Czytania, a na miejscu można również, na własnych 
egzemplarzach lektur, otrzymać okolicznościowy stempel.

Grzegorz Tylec

Jako pierwszy czytał nowelę burmistrz 

Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski

Powoli przybywa książek i nowa biblioteka 

staje się coraz bardziej przyjazna
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Młodociani zarobią więcej
Wraz z początkiem września wzrosło wynagrodzenie dla młodocianych pracowników 

odbywających przygotowanie zawodowe w formie zawodu. Nie jest to bynajmniej zła wia-

domość dla pracodawców, którzy mogą wnioskować o refundację kosztów tej podwyżki

 Zmiana weszła w życie na sku-
tek rozporządzenia Rady Ministrów 
przedłożonego przez ministra ro-
dziny, pracy i polityki społecznej. 
Jest ona naturalną konsekwencją 
reformy szkolnictwa zawodowego. 
Stwierdzono ponadto, że obowiązu-
jąca jeszcze do niedawna wysokość 
stawek wynagrodzenia dla młodo-
cianych stwarzała trudności – za-
równo pracodawcom (w pozyskiwa-
niu pracowników), jak i absolwen-
tom szkół (w znalezieniu miejsca za-
trudnienia).
 Zgodnie z ustaleniami wyna-
grodzenia młodocianych (między 
15 a 18 rokiem życia) pracowników 
zwiększono więc o jeden punkt pro-
centowy. Regulacja ta miała na celu 
stworzenie podstaw do większego 
udziału pracodawców w tworzeniu 
zachęt do podejmowania przez mło-
dzież tej formy kształcenia. Jej po-
mysłodawcy liczą, że przyczyni się 
ona do odbudowy prestiżu kształ-
cenia zawodowego. Wynagrodzenie 
młodocianego jest teraz obliczane w 
stosunku procentowym do przecięt-
nego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej. W pierwszym roku na-
uki powinno ono wynosić nie mniej 
niż 5 proc, a więc 247,55 zł (wzrost o 
25 proc.), w drugim - nie mniej niż 6 

proc. (297,06 zł, wzrost o 20 proc.), 
a w trzecim nie mniej niż 7 proc. 
(346,56 zł, wzrost o ponad 16 proc.). 
Nie uległo z kolei zmianie wynagro-
dzenie młodocianego odbywającego 
przygotowanie zawodowe w formie 
przyuczenia do wykonywania okre-
ślonej pracy – wynosi wciąż mniej 
niż 4 proc. (198,04 zł).
 Podwyżki wynagrodzeń dla 
młodocianych pracowników mają 
być docelowo refundowane z Fun-
duszu Pracy, choć w tym roku - wy-
jątkowo – będzie w tym celu wyko-
rzystywany Fundusz Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych. 

Wszyscy chętni do skorzystania z tej 
opcji pracodawcy będą musieli zło-
żyć odpowiedni wniosek do Ochot-
niczego Hufca Pracy.

Grzegorz Tylec

Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń:

 22 756 79 39
Już za tydzień  kolejny 

dodatek Kariera

R E K L A M A

To miejsce czeka na

 Twoje ogłoszenie
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Chcemy stawiać 
na zawodników miejscowych
Z Grzegorzem Ura, trenerem KS Nadstal Krzaków 

Czaplinkowskich, rozmawia Grzegorz Tylec
Mecz z Lesznowolą był ciekawym wi-

dowiskiem. W ostatniej akcji wrócili-

ście chyba z dalekiej podróży...

 To chyba jest ból „Serie A”, że te 
pierwsze trzy, cztery kolejki to po-
wroty po urlopach, bo wiadomo, 
że jest to liga amatorska. Od trzech 
sezonów zaczynamy słabo, choć 
tym razem trafiliśmy na teoretycz-
nie mocniejszych rywali. Nie mieli-
śmy jednak kompletnego składu. W 
pierwszym meczu graliśmy bez dzie-
więciu zawodników, w drugim – bez 
sześciu, a w trzecim – bez czterech. 
Dopiero dziś miałem do dyspozycji 
praktycznie wszystkich piłkarzy.

Skąd wzięła się taka 

nerwówka w drugiej połowie?

 Sami to sobie zgotowaliśmy. Wy-
nikało to, być może, z pewnej non-
szalancji. Wyszedł też na pewno 
brak odpowiedniego przygotowa-
nia po urlopach i zabrakło nam też 
trochę sił. To nie jest na moje nerwy, 
ale... już się przyzwyczaiłem. Myślę, 
że jest coraz lepiej i mam nadzieję, 
że będziemy już teraz tylko punkto-
wać.

Jak w tym sezonie wygląda pana 

drużyna kadrowo?

 Sporo się zmieniło. Drużyna 
bardzo mocno się odmładza. Przy-
szedł do nas 18-letni Mateusz Szewc 
z Laury Chylice i 19-letni Szymon 
Nojek z Mazura Karczew. Do tego 
w pierwszym składzie gra siedem-

nastolatek Jakub Drozdowski. Uwa-
żam, że młodsza drużyna jest do-
brym prognostykiem na przyszłość.

Chcecie iść dalej 

w kierunku młodości?

 Nie w tym rzecz. Wprawdzie 
mam możliwość sprowadzenia tu 
byłych kolegów z wyższych lig, z 
którymi kiedyś grałem, ale nie ukry-
wam, że zależy nam, w pierwszej ko-
lejności, na zawodnikach miejsco-
wych. Takich, którzy w każdej chwi-
li mogliby wsiąść na rower i przyje-
chać na trening.

A jakie macie cele sportowe na ten 

sezon?

 Ja zawsze walczę o pierwszą 
piątkę. To jest nasz cel, a jak coś się 
uda więcej, to będziemy się cieszyć.

Dwie różne połowy
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, FC LESZNOWOLA – KS NADSTAL KRZAKI CZA-

PLINKOWSKIE 3:4 Miłośnicy goli nie mogli narzekać w ostatnią so-

botę na spotkanie w Nowej Woli. Miało niecodzienny przebieg, 

bo w pierwszej połowie do siatki rywali trafiali wyłącznie goście, 

a w drugiej role się odwróciły

 Przez pierwsze 45 minut grały dwie drużyny, ale... cieszyć się mogli tylko pił-
karze Nadstalu, którzy bez litości wykorzystali proste – nierzadko wręcz juniorskie 
– błędy Lesznowoli. Bramkarza gospodarzy pokonali kolejno Arkadiusz Olejnik, 
Szymon Nojek i – dwukrotnie - Paweł Rosłaniec. Mało kto wierzył chyba wówczas, 
że coś ciekawego może się jeszcze w tym meczu wydarzyć.  
 A jednak! Po zmianie stron do ataku ruszyła zdecydowanie Lesznowola i 
w końcu zaczęła strzelać gole. W 58. minucie Mariusz Skalski huknął potęż-
nie z rzutu wolnego, a piłka odbiła się od poprzeczki, potem pleców bram-
karza i wylądowała w siatce. Jedenaście minut później było już 2:4, kiedy to 
Jakub Michalik, ładnym strzałem głową, wykorzystał dośrodkowanie Kuby 
Karpińskiego. A kiedy w 78. minucie sędzia podyktował dla Lesznowoli jede-
nastkę za zagranie ręką w polu karnym i kontaktową bramkę strzelił Grzegorz 
Goss, wiadomo już było, że końcówka będzie ciekawa. Nadstal miał wpraw-
dzie swoje okazje w kontratakach i powinien przynajmniej jeden z nich wy-
korzystać, ale w decydujących momentach zabrakło jego zawodnikom wy-
kończenia. W doliczonym czasie gry serca jednych i drugich na chwilę zamar-
ły. W zamieszaniu podbramkowym piłka trafi ła bowiem do Mateusza Rybic-
kiego, który huknął potężnie, ale piłka trafi ła tylko w poprzeczkę i Lesznowo-
li nie udało się ostatecznie odrobić strat z pierwszej połowy.

Grzegorz Tylec

Złoty gol Micha
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, 

SPARTA JAZGARZEW – OKĘCIE WAR-

SZAWA 1:0 To nie był łatwy mecz 

dla zawodników Sparty. Osta-

tecznie o zdobyciu trzech punk-

tów z Okęciem przesądziło trafi e-

nie Marcela Micha

 Pierwszą połowę zawodnicy Ar-
kadiusza Rysia zagrali bardzo do-
brze, kontrolując przez większość 
czasu wydarzenia na boisku i reali-
zując założenia taktyczne. Wymier-
nym efektem dobrej postawy była 
bardzo ładna, zespołowa akcja w 14. 
minucie, która zakończyła się golem 
Marcela Micha. Okęcie odpowie-
działo groźnym uderzeniem Mate-
usza Łuczyka w 32. minucie, ale jesz-
cze przed przerwą to Sparta mogła 
podwyższyć prowadzenie.
 Druga połowa była już mniej 
ciekawa, a goście uzyskali optycz-
ną przewagę. Brakowało jednak do-
kładności po obu stronach, przez co 
nie było już do końca zbyt wielu oka-
zji do zmiany wyniku.

Grzegorz Tylec

Arkadiusz Ryś, trener Sparty Jazgarzew

Cieszą trzy punkty i kolejne zwycięstwo u siebie, już czwar-
te w tym sezonie. Początek rozgrywek punktowo i wolicjo-
nalnie jest bardzo udany, ale jeśli chodzi o organizację gry w 
defensywie i ofensywie, to mamy jeszcze sporo do poprawy. 
Maciek Wójcik wypadł z powodu kontuzji. Po urazach wraca-
ją Jakub Pastusiak i nowo pozyskany z Konstancina Kuba Grzeszak, co mnie bar-
dzo cieszy, bo konkurencja i rywalizacja (najpierw o 18 meczową, a później o 11) 
staje się coraz większa. Młodzież, która dostała szansę i została na stałe włączo-
na do pierwszego zespołu, ostro depcze starszyźnie po piętach, co również daje 
mi powody do radości jako trenerowi, a najważniejsze jest to, że potrafi  wyko-
rzystać szanse po wejściu na boisko.

Wasiewicz 
piąty w Polsce!
LEKKOATLETYKA Zawodnik Kondycji Krzysztof 
Wasiewicz zajął piąte miejsce w półmaratonie 
Mistrzostw Polski w Pile uzyskując jednocze-
śnie swój rekord życiowy (1.07.41). Ten wynik 
pozwoli mu najprawdopodobniej na udział w 
Mistrzostwach Świata w Gdyni, do których ma 
zostać dopuszczonych sześciu najlepszych za-
wodników imprezy w Pile. Ostateczną decyzję 
w tej sprawie podejmie Polski Związek Lekko-
atletyki.

Tyl.

IV liga

Kolejka 5 - 7-8 września

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

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Błonianka Błonie 5 13 4 1 0 20-3
2.  Radomiak II Radom 5 13 4 1 0 10-5
3.  MKS Piaseczno 5 10 3 1 1 14-6
4.  Pilica Białobrzegi 5 9 3 0 2 12-9
5.  Wilga Garwolin 5 8 2 2 1 15-13
6.  Oskar Przysucha 5 7 2 1 2 9-12
7.  Mazur Karczew 5 7 2 1 2 9-8
8.  Victoria Sulejówek 5 6 2 0 3 11-10
9.  KS Warka 5 6 1 3 1 8-9
10.  Znicz II Pruszków 4 6 2 0 2 7-10
11.  KS Raszyn 4 6 2 0 2 5-9
12.  Mszczonowianka Mszczonów 
  5 5 1 2 2 8-8
13.  Żyrardowianka Żyrardów 5 4 1 1 3 9-13
14.  Proch Pionki 5 4 1 1 3 5-10
15.  Unia Warszawa 3 1 0 1 2 1-9
16.  Józefovia Józefów 5 1 0 1 4 2-11

Liga okręgowa

Kolejka 5 - 7-8 września

GLKS Nadarzyn 0-2 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Sparta Jazgarzew 1-0 Okęcie Warszawa  
Ryś Laski 1-1 SEMP Ursynów (Warszawa) 
Błonianka II Błonie 2-3 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
LKS Chlebnia 2-1 Perła Złotokłos  
Ursus II Warszawa 5-3 Grom Warszawa  
Piast Piastów 1-7 Milan Milanówek  
Laura Chylice 5-2 KS Teresin 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Laura Chylice 5 13 4 1 0 21-12
2.  Sparta Jazgarzew 5 13 4 1 0 12-5
3.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  5 13 4 1 0 9-2
4.  Milan Milanówek 5 12 4 0 1 18-7
5.  Okęcie Warszawa 5 10 3 1 1 9-3
6.  Ursus II Warszawa 5 9 3 0 2 12-11
7.  Grom Warszawa 5 9 3 0 2 13-11
8.  Ryś Laski 5 8 2 2 1 9-8
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  5 6 2 0 3 8-14
10.  LKS Chlebnia 5 6 2 0 3 10-7
11.  GLKS Nadarzyn 5 6 2 0 3 7-6

12.  Perła Złotokłos 5 4 1 1 3 6-8
13.  KS Teresin 5 3 1 0 4 12-15
14.  Piast Piastów 5 3 1 0 4 2-19
15.  SEMP Ursynów (Warszawa) 5 1 0 1 4 4-13
16.  Błonianka II Błonie 5 0 0 0 5 11-22

A klasa

Kolejka 4 - 7-8 września

FC Lesznowola 3-4 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
Anprel Nowa Wieś 8-4 Jedność Żabieniec 
Naprzód Stare Babice 2-0 MKS II Piaseczno  
Walka Kosów 4-2 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki  
UKS Tarczyn 1-6 UKS Siekierki (Warszawa)  
Korona Góra Kalwaria 8-1 Świt Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Naprzód Stare Babice 4 12 4 0 0 14-4
2.  Korona Góra Kalwaria 3 9 3 0 0 16-2
3.  Walka Kosów 4 9 3 0 1 15-6
4.  Orzeł Baniocha 3 9 3 0 0 10-2
5.  Anprel Nowa Wieś 4 7 2 1 1 13-9
6.  UKS Siekierki (Warszawa) 3 6 2 0 1 9-4
7.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  4 4 1 1 2 15-13
8.  Jedność Żabieniec 3 3 1 0 2 6-10
9.  MKS II Piaseczno 3 3 1 0 2 5-5
10.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  4 3 1 0 3 6-15
11.  FC Lesznowola 3 0 0 0 3 4-14
12.  UKS Tarczyn 3 0 0 0 3 2-14
13.  Świt Warszawa 3 0 0 0 3 4-21

III liga kobiet

Kolejka 2 - 7-8 września

GOSiR Piaseczno - pauza
Orlęta Baboszewo 5-1 Husarki Mochowo  
Fuks Pułtusk 1-3 Królewscy Płock  
Jantar Ostrołęka 4-2 Ostrovia Ostrów Mazowiecka  
DAF Płońsk 6-0 Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
Zły Warszawa 3-2 Żbik Nasielsk 

Tabela grupy mazowieckiej trzeciej ligi

1.  DAF Płońsk 2 6 2 0 0 11-0
2.  Królewscy Płock 2 6 2 0 0 12-2
3.  Jantar Ostrołęka 2 6 2 0 0 10-4
4.  Zły Warszawa 1 3 1 0 0 3-2
5.  Fuks Pułtusk 2 3 1 0 1 4-4
6.  Orlęta Baboszewo 2 3 1 0 1 6-10
7.  WAP Warszawa 0 0 0 0 0 0-0
  GOSiR Piaseczno 0 0 0 0 0 0-0
9.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
  2 0 0 0 2 3-7
10.  Husarki Mochowo 1 0 0 0 1 1-5
11.  Żbik Nasielsk 2 0 0 0 2 2-8
12.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
  2 0 0 0 2 2-12

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 6 - 14-15 września

Radomiak II Radom - Unia Warszawa  
Mszczonowianka Mszczonów - Błonianka Błonie  
Mazur Karczew - Żyrardowianka Żyrardów  
Wilga Garwolin - KS Raszyn  
Józefovia Józefów - Znicz II Pruszków  
MKS Piaseczno - KS Warka 14 września, g.16:30
Proch Pionki - Victoria Sulejówek  
Oskar Przysucha - Pilica Białobrzegi

LIga okręgowa

Kolejka 6 - 14-15 września

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Milan Milanówek  
Laura Chylice - Piast Piastów 14 września, g.11
Grom Warszawa - KS Teresin  
Perła Złotokłos - Ursus II Warszawa 14 września, g.16:30
Przyszłość Włochy (Warszawa) - LKS Chlebnia 
SEMP Ursynów (Warszawa) - Błonianka II Błonie  
Okęcie Warszawa - Ryś Laski  
GLKS Nadarzyn - Sparta Jazgarzew 15 września, g.14:30

A klasa

Kolejka 5 - 14-15 września

UKS Siekierki (Warszawa) - FC Lesznowola 14 września, g.16
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - UKS Tarczyn 15 
września, g.16:30
MKS II Piaseczno - Walka Kosów 15 września, g.14
Korona Góra Kalwaria - Naprzód Stare Babice 
15 września, g.17
Jedność Żabieniec - Świt Warszawa  14września, g.17:30
Orzeł Baniocha - Anprel Nowa Wieś 14 września, g.15
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - pauza  

 

III liga kobiet

Kolejka 4 - 14-15 września

Pauza: Żbik Nasielsk.
 
Fuks Pułtusk - GOSiR Piaseczno 15 września, g.11
Jantar Ostrołęka - Husarki Mochowo  
DAF Płońsk - Królewscy Płock  
Zły Warszawa - Ostrovia Ostrów Mazowiecka  
WAP Warszawa - Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)

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

Wyniki naszych zespołów ligowych



w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 
0,3316 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 50 w obrębie 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie 
przy  ul. Mickiewicza 7

- oznaczenie nieruchomości:  dz.ew nr 50 obręb 03-12
- położenie:  ul. Mickiewicza 7, pow. 0.3316 ha
- numer KW WA5M/00252869/2
- cena  wywoławcza: 3.800.000 zł*
- wysokość wadium: 380.000 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów  i usług  (t.j. Dz.U z 2018 roku poz. 2171 
ze zm.) Gmina Konstancin-Jeziorna jest zwolniona od podatku VAT. 
Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest przy ul. Mickiewicza 7, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkanio-
wej rezydencyjnej i wielorodzinnej w Konstancinie-Jeziornie.  Na działce znajduje  się budynek mieszkalny „Willa Biała”, która 
została wpisana wraz z otoczeniem do rejestru zabytków pod numerem A-848 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Warszawie z dnia 17.02.2009 r.  Budynek został wybudowany w 1903 roku według projektu Józefa Piusa 
Dziekońskiego  w stylu architektonicznym nawiązującym do zakopiańsko-szwajcarskiego. Jest obiektem zaliczanym do kate-
gorii budynków niskich (2 kondygnacje nadziemne) podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej z nieużytkowanym poddaszem.  
Od strony ulicy A. Mickiewicza budynek posiada dwukondygnacyjną drewnianą werandę.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – I etap, zatwierdzonym Uchwałą Nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 14.06.2011 r., która została zmieniona Uchwałą  Nr 404/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jezior-
na z dnia 15.05.2013 r oraz Uchwałą Nr 453/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 08.02.2017 r. położona jest na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21U/MNp/MN. Na terenie tym ustala się:
-  przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, realizowana wyłącznie jako usługi z zakresu handlu  i gastronomii, zdrowia  

i opieki zdrowotnej, administracyjno-biurowe, oświaty, zabudowa pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
-  przeznaczenie uzupełniające – stacje transformatorowe, sieć, obiekty i urządzenia infrastrukturydla potrzeb lokalnych.

Przetarg odbędzie się 25.11.2019 roku o godzinie 11.00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta  i Gminy Konstancin-Jeziorna 
przy ul. Piaseczyńskiej 77. Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 20.11.2019 roku (data uznania rachunku bankowego gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna   
Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel. 22 4842 385 oraz na stornie internetowej www.konstancinjeziorna.pl bip.konstancinjeziorna.pl.

*od uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie udzielona bonifikata 
w wysokości 10% zgodnie z podjętą Uchwałą nr 109/VIII/8/2019 Rady 
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25.06.2019 roku w sprawie wyra-
żenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości 
wpisanej  do rejestru zabytków.

Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz stronach internetowych Gminy Konstancin-Jeziorna 
www.konstancinjeziorna.pl bip.konstancinjeziorna.pl
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników do serwisu sprzątającego, pie-
lęgnacji zieleni i odśnieżania, praca stała, dodatko-
wym atutem będzie prawo jazdy kat. B, tel. 501 405 990

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego w Złoto-
kłosie, tel. 662 032 032

Poszukujemy pracowników do pakowania płyt DVD w 
Piasecznie. Praca od zaraz. 
Kontakt 500 605 102 lub 506 229 588

Przedszkole niepubliczne zatrudni pomoc do kuchni, 
ok. Ursynowa i Piaseczna, tel. 601 778 504

Przyjmę opiekunkę do opieki nad starszą Panią, 
Piaseczno, tel. 506 029 826 

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

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

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

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

Lava Group- producent upominków reklamowych za-
trudni UCZNIÓW/STUDENTÓW do prac magazyno-
wych. Stawka 16zł/h netto, tel.512 001 799

Firma z Piaseczna produkuj±ca dania gotowe poszu-
kuje pracownika na stanowisko -Kucharz/młodszy ku-
charz. Praca na umowę o pracę w godzinach 06:00-
14:00 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie 
CV marta.galas@eatme.pl  tel. 506 294 049 

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

Studentkę lub ucznia do pracy na sali zabaw w Pia-
secznie w weekendy, tel. 503 13 05 05

Animatorkę do prowadzenia imprez urodzinowych dla 
dzieci na sali zabaw w Piasecznie, tel. 503 13 05 05

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Nowej Iwicznej i w 
Nowej Woli, umowa o pracę i wszystkie niedziele wol-
ne, tel. 609 56 35 02

Poszukuję Pracownika /Pomocnika na Elewacje 
 tel. 785 199 183

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

OPIEKUNKA/OPIEKUN do domu opieki. Umowa o pra-
cę, zlecenie. Atrakcyjne warunki, elastyczny grafik pra-
cy, tel. 602 795 596, 608 321 675

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

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. Praca 
zmianowa. Podstawa+premie. Tel. 798 667 788

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

Pomocnika stolarza, Piaseczno, tel. 517 449 366

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, praca w Głoskowie, 
tel. 510 267 684

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, tel. 602 322 750

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni Panią do sprząta-
nia, 2,3 godziny popołudniami, tel. 605 100 933

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

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

Przyjmę do pracy w sklepie „Żabka” w Piasecznie, 
ul. Kniaziewicza, tel. 513 354 900

BABIK SKP praca na myjni automatycznej. Nie wymagane 
doświadczenie ale zaangażowanie oraz umiejętność ob-
sługi klienta Warszawa  Wilanów. Tel. 662 021 324

Spółka Handlowa  zatrudni Panie z doświadczeniem przy 
sprzątaniu powierzchni biurowych do pracy w obiek-
cie biurowym zlokalizowanym w Jankach (w bliskiej od-
ległości od centrum handlowego Janki).Do obowiązków 
należy:sprzątanie powierzchni biurowych, sale konferen-
cyjne oraz powierzchnie wspólne tj. korytarze, pomiesz-
czenia socjalne, łazienki. Praca na ľ etatu w godzinach 
14:00 -20:00, od poniedziałku do piątku. wynagrodzenie 
2000,00 zł brutto miesięcznie. 
Tel: 22 702-98-69, kom 692-412-696

Pilnie zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola w Ła-
zach. Kontakt 506 125 282 lub 509 637 911
CV na:  przedszkolefantazja@interia.pl

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni osoby do pako-
wania produktów. Kontakt tel.: 22 736 68 23

Pracownika fizycznego do obsługi obiektu biurowo-ma-
gazynowego. Praca w Starej Iwicznej, ul. Nowa 23. 
Tel: 728  518 788.

Kasjer/ka na stację paliw w Tarczynie tel.536 193 442

SZUKAM PRACY 

Zaopiekuję się starszą osobą, tel. 731 129 311

Sprzątanie, tel. 880 255 904

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

Pomoc domowa, opieka, tel. 602 430 799

Sprzątanie mieszkań i domów, tel. 660 452 306

KUPIĘ

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

Krajzegę, 380 W, moc: 4,5 – 7 kW, tel. 503 725 228

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

SPRZEDAM

Piecyk kąpielowy Termet, nowy, tel. 602 108 306

Silnik od malucha kompletny, tel. 602 108 306

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Szafę i komodę przedwojenną, tel. 729 392 241

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Łóżko drewniane 180 na 90 cm, z szufladą i stelażem pod 
materac (bez materaca). Kolor niebieski, farba miejscami 
powycierana,  cena 50 zł, odbiór z Piaseczna, 
tel. 692 488 278

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

BMW 116, benzyna, stan bdb, 2007r., tel. 604 533 929

Toyota Yaris 1.0, 2001 r., tel. 516 561 546

Sprzedam zadbanego wiśniowego Golfa III, Gołków, 
tel. 692 133 067

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut na kasację, tel. 508 206 738

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę 1600 m kw. w Słomczynie, ul. Wio-
senna. Tel. 602 523 609

2 pokojowe, Piaseczno, ul. Kusocińskiego, 
tel. 530 040 800

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

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

Sprzedam siedlisko tel. 606 506 106

Sprzedam działkę 1,60 ha, Zawodne, tel. 663 936 175

Działkę budowlaną 2,5h w Prażmowie na ul. Akacjowej. 
Atrakcyjna cena. Do uzgodnienia, 
tel. 607 85 47 85, 504 063 138

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

Sprzedam działki Chynów tel. 667 120 665

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

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokal 66 m kw., Piaseczno – centrum, 
tel. 512 212 412 

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

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

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

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

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

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

Do wynajęcia lub wydzierżawienia działka w centrum Pia-
seczna 1000 m kw. Kwadratowa, ogrodzona 2 m murem. 
Brama wjazdowa 4,2 m. Wszystkie media, tel. 607 854 785

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

Kawalerka, Zalesie Dolne, tel. 22 757 21 55

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kwatery, tel. 728 899 673

Kwatery pracownicze w Chylicach, tel. 698 896 421

Pokój z kuchnią i łazienką w domu jednorodzinnym, Żabie-
niec, (też dla  pracowników), tel. 503 032 071

Dom jednorodzinny, 169 m kw., spokojna okolica, Gołków 
– Letnisko, umowa, tel. 665 98 56 33

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję pokoju od 1 października, Piaseczno i okolice, 
tel. 515 470 867

USŁUGI

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

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, 
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

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

Tynki gipsowe, elewacje, pianka PUR, Tel. 502 788 561
Hydraulik, tel. 886 576 148

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

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

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Hydraulik tel. 886 576 148

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Malowanie, wykończenia, tel. 665 708 757

Składanie mebli,armatura, tel.735 616 596

Malowanie,naprawy, tel. 735 616 596

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

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

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510694550

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

Tynki maszynowe,  tel. 533 125 444

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

Nadzory,odbiór robót, doradztwo, inwentaryzacja robót, 
przeglądy budynków - roczne i 5-letnie, tel. 606 592 294

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

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

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

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

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

Angielski-korepetycje. Dojazd do ucznia. Piaseczno i 
okolice. Tel. 502 035 000.

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

Angielski, korepetycje z dojazdem, tel. 888 369 699

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

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

Matematyka, fizyka,
programowanie i grafika komputerowa 533 854 896

Chemia, Fizyka, Matematyka. tel. 791 482 233

Do pracy na stoisku w Starej Papierni 
w Konstancinie, tel. 602 466 841

R E K L A M A

Zatrudnię kucharkę do domu opieki w Jazgarzewie, 
tel. 501 182 362

Lokal usługowy 86 m kw., ul. Kościuszki 18, 
Piaseczno, tel. 512 212 412

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

Serwis sprzątający zatrudni osobę do sprzątania terenu 
zewnętrznego wspólnot mieszkaniowych, praca 
na terenie Piaseczna, tel. 503 514 774 

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

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

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

Automatyczne systemy nawadniające, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, 
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno, 
tel. 506 76 74 74

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

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

Stacja paliw Wadex poszukuje pracowników, tel. 792 
767 277,  wadexstacja@wp.pl

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Zlecę montaż okien i drzwi tel. 501 062 443

R E K L A M A

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



 – To była firma sprzedająca 
garnki i patelnie – opowiada pani 
Marianna, 76–latka z Piaseczna. – 
Pani, która do mnie zadzwoniła, 
tak mnie omotała, że zgodziłam 
się pójść na prezentację organizo-
waną w jednym z hoteli. Tam ob-
stąpiło mnie kilka osób, chwaląc 
zalety garnków. Uległam i zawar-
łam z nimi umowę. Garnki mia-
łam spłacać przez kilka lat.
 Gdy pani Marianna wróciła z 
nowym nabytkiem do domu uświa-
domiła sobie, że wcale go nie potrze-
buje. Razem z córką wróciła do ho-
telu, gdzie odbywała się kolejna pre-
zentacja i poprosiła o anulowanie 
umowy. – Byłyśmy bardzo zdeter-
minowane, zagroziłyśmy przerwa-
niem pokazu i dlatego udało nam 
się wszystko odkręcić – opowiada 
nasza czytelniczka. – Pomijam już 
fakt, że garnki, które chciałam ku-

pić, były złej jakości. Na pewno nie 
były warte kilku tysięcy złotych. 
 

Mniej szczęścia miała pani Bożena. 
Ona udała się na prezentację garn-
ków w maju 2014 roku. – Oczywiście 
nie planowałam zakupów, ale zo-
stałam zmanipulowana i podpisa-
łam umowę – wyjaśnia. – Gdy wró-
ciłam z garnkami do domu okaza-
ło się, że są to zupełnie inne produk-
ty niż pokazywane podczas prezen-
tacji. Spakowałam więc je i odesła-
łam. Niestety, nieuczciwa firma, za-
miast zwrócić mi pieniądze, ponow-
nie przesłała do mnie garnki. 
 Pani Bożena zaciągnęła kredyt w 
wysokości 3200 zł, który – jak mówi 

– w całości musiała spłacić. – Gdy 
nie spłacałam nękali mnie i grozili 
– opowiada. – W końcu z tych ner-
wów się rozchorowałam. Zaciągnię-
te zobowiązanie spłaciłam w cało-
ści, ale pozwałam nieuczciwą firmę 
do sądu i wygrałam. Sprawa jest u 
komornika.
 Podobne problemy z firmami 
prowadzącymi obwoźną sprzedaż 
i dopuszczającymi się różnych nie-
prawidłowości miało wielu miesz-
kańców Piaseczna. W końcu spra-
wą, na wniosek radnego Krzysz-
tofa Kacprzyckiego, który jest 
opiekunem piaseczyńskich senio-
rów, zajęło się starostwo powia-
towe wydając specjalny komuni-
kat. Prosi w nim mieszkańców o 
informowanie Biura Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów o miej-
scach, w których odbywają się po-
dobne pokazy. Rzecznik konsu-

mentów przypomina, że od umo-
wy sprzedaży produktu na poka-
zie można odstąpić w ciągu 14 dni. 
Wystarczy złożyć oświadczenie o 
odstąpieniu od umowy, zwrócić 
zakupiony towar i ponieść ewen-

tualne koszty wysyłki. Więcej in-
formacji  można zasięgnąć pod nr 
tel. 22 756 61 55 oraz mailowo, pi-
sząc na rzecznik.konsumenta@
piaseczno.pl. 

Tomasz Wojciuk
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W niedzielę 
Jarmark Piaseczyński
PIASECZNO Jarmark rozpocznie się w niedzielne południe w centrum miasta. Wydarzenia 

kulturalne i występy artystyczne będą odbywały się na placu Piłsudskiego, skwerze Ki-

siela oraz w Zakątku Kultury. Podczas imprezy jak zwykle będzie można kupić orygi-

nalne rzemiosło i tradycyjne wyroby, w tym wędliny i wypieki

 Doroczny jarmark jest jedną z 
największych imprez promujących 
dziedzictwo kulturalne Piaseczna. 
Imprezę jak zwykle zainauguruje 
Piaseczyńska Orkiestra Dęta, któ-
ra wystąpi o godz. 12 na placu Pił-
sudskiego. Po niej na scenie będą 
meldowały się po kolei lokalne ze-
społy: Leśne Echo i Kłosowianki. 
Na godz. 16 zaplanowano koncert 
Kasi Maciejczyk z zespołem, a na 
18 – koncert zespołu Łysa Góra. 
Dzieci będą mogły wziąć udział w 
różnego rodzaju warsztatach i wy-
słuchać baśniowych opowieści w 
Rodzinnej Strefie Tradycji, zloka-
lizowanej na skwerze w Zakątku 
Kultury. Z kolei na skwerze Kisie-
la będą odbywały się pokazy daw-
nych rzemiosł, degustacje kuchni re-
gionalnej, a także spektakle Teatru 
Rozrywki Trójkąt. Wzdłuż ulicy Pu-
ławskiej, a także na placu Piłsud-
skiego zostaną rozstawione kramy 
handlowe, na których będzie moż-
na kupić artykuły spożywcze, rę-

kodzieło i oryginalne rzemiosło. W 
ramach wydarzeń towarzyszących 
w sobotę planowany jest jeszcze 
miejski spacer historyczny (godz. 
16, zbiórka przy wejściu do parku 
od strony ul. Zgoda) oraz wystawa 
fotografii Leszka Nowaka „Prze-

mijanie. Nadarzyńska – świat, 
którego nie ma” na pl. Piłsudskie-
go. W niedzielę będzie można na-
tomiast zwiedzić stację i modelar-
nię piaseczyńskiej kolejki wąsko-
torowej (w godz. 10-11).

TW

Uwaga na nieuczciwych sprzedawców garnków i nie tylko
PIASECZNO Telefonicznie zapraszają na prezentacje garnków, urządzeń do masażu, „cu-

downych” ziół, kołder. Obiecują promocje i prezenty. Na miejscu proponują sprzedaż 

ratalną. Po zawarciu umów wielu klientów czuje się wprowadzonych w błąd lub oszu-

kanych. Często nie wiedzą oni, że mogą wycofać się z zawartej umowy

Sprzedawane podczas pokazów garnki często są złej jakości, 

która w żaden sposób nie jest adekwatna do ceny

Wielu konsumentów nie wie, 

że może odstąpić od umowy 

sprzedaży w ciągu 14 dni

Liryczny Beatrock 
na skwerze
PIASECZNO Na zakończenie letniego cyklu koncertów na Skwerze Ki-

siela wystąpił Bartas Szymoniak - twórca stylu Beatrock - gatunku łą-

czącego elementy beatboxu, wokali i żywych instrumentów

 Bartas Szymoniak, fi nalista programu Idol, zaprezentował w Piasecznie 
głównie utwory ze swojej solowej płyty „Alarm”. Na wydawnictwo składają 
się aranżacje wierszy poetów pokolenia Kolumbów – między innymi Tade-
usza Gajcego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
 Wśród świateł i dymu artysta wystąpił w duecie z gitarzystą, używając 
swojego zapętlonego głosu jako podkładu perkusyjnego. W niektórych pio-
senkach znalazło się również i miejsce dla brzmień instrumentów klawiszo-
wych. Bartas Szymoniak błyskawicznie skrócił też dystans z publicznością, 
która śpiewała i tańczyła razem z nim.
 A już w sobotę 28 września, w ramach koncertu na pożegnanie wakacji, na 
parkingu przy ulicy Sierakowskiego wystąpi Kayah – polska wokalistka, autor-
ka tekstów i producentka muzyczna, osobowość telewizyjna, członkini Rady 
Polskiej Fundacji Muzycznej, założycielka własnej wytwórni płytowej Kayax 
w 2001 roku.

Grzegorz Tylec
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