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Ściana ognia i kłęby czarnego dymu

KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek po godzinie 17 kłęby gęstego dymu zasnuły nie-

bo nad powiatem piaseczyńskim. W płomieniach stanęła hala magazynowa przy 

ul. Mirkowskiej. W trwającej niemal dobę akcji gaśniczej wzięło udział 203 ratowni-

ków z 59 zastępów straży pożarnej



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Poszedł na policję złożyć wyjaśnienia i... 
trafi ł do więzienia

Zatrzymali dwóch poszukiwanych

 W związku z postępowaniem dotyczącym drobnego wykroczenia, 
na policję w charakterze świadka został zaproszony 46-letni mężczyzna. 
Po sprawdzeniu w bazie danych jego personaliów okazało się, że od ja-
kiegoś czasu jest on poszukiwany do odbycia kary 9 miesięcy pozba-
wienia wolności. 46-latek od razu trafi ł do jednego z zakładów karnych, 
gdzie odbędzie zasądzony wyrok.

 Piaseczyńscy funkcjonariusze zatrzymali w Łazach 48-letniego męż-
czyznę, który był poszukiwany przez prokuraturę w Płocku w celu do-
prowadzenia do aresztu śledczego. Mniej więcej w tym samym czasie w 
Warszawie zatrzymano 53-latka, który przed wymiarem sprawiedliwo-
ści ukrywał się od 2016 roku. Mężczyzna ma do odbycia karę 2 lat po-
zbawienia wolności.
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Kończy się budowa parku 
handlowego. A co z drogą?
KONSTANCIN-JEZIORNA Pan Bogdan, mieszkaniec Chylic, pokazał nam ścieżkę wiodącą od Jeziorki do budo-
wanego marketu Lidla przy skrzyżowaniu drogi 721 z ulicą Śniadeckich. Wokół nierównego duktu walają 
się śmieci, a na jego końcu tkwi wrak spalonego samochodu. - Już niedługo będzie chodziło tędy mnóstwo 
ludzi, może warto to miejsce uporządkować – zastanawia się nasz czytelnik
 Pan Bogdan często przechodzi 
przez mostek na Jeziorce od strony 
ulicy Marka Grechuty (gmina Pia-
seczno), podążając w kierunku nie-
wielkiego centrum handlowego i po-
wstającego obok niego marketu Li-
dla, które znajdują się już na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna. 
 - Po przejściu przez mostek mam 
wrażenie, że wkraczam do inne-
go świata – opowiada mężczyzna. 
- Wszędzie leżą puszki oraz butelki 
po piwie, a wykostkowana wcześniej, 
szeroka ścieżka zamienia się w błot-
ną dróżkę. Jednak na tym nie koniec, 
bo wejścia w Śniadeckich, która na 
marginesie również powinna zostać 
wyremontowana, strzeże spalony 
wrak samochodu. Auto stało w tym 

miejscu od października ubiegłe-
go roku i było w naprawdę dobrym 
stanie. Na początku sierpnia ktoś je 
jednak podpalił. Teraz pozostałości 
straszą przechodniów... 
 - Wrakiem powinna zająć się 
straż miejska - uważa pan Bogdan. 
- Przy wejściu na mostek warto by 
z kolei ustawić jakiś kosz na śmie-

ci, który może choć częściowo roz-
wiązałby problem walających się po 
okolicy odpadów.
 Temat  ulicy Śniadeckich poru-
szaliśmy jesienią ubiegłego roku. Wte-
dy budowa parku handlowego dopie-
ro się zaczynała. Mimo to mieszkań-
cy Skolimowa obawiali się, że na nie-
wielkiej, ślepej ulicy będzie panował 
zbyt duży ruch. Już wtedy poruszano 
kwestię kiepskiego dojścia do mostka. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
wyjaśniał, że dochodzący do rzeki 
odcinek ulicy Śniadeckich jest drogą 
gminną o nieuregulowanym stanie 
prawnym. Poinformował, że w myśl 
negocjowanego z Lidlem porozu-
mienia to właśnie niemiecki koncern 
ma wybudować odcinek Śniadec-
kich od drogi 721. A jak sytuacja wy-

gląda w tej chwili? - Po dwóch latach 
negocjacji podpisaliśmy z Lidlem 
umowę na wybudowanie odcinka 
Śniadeckich od drogi wojewódzkiej 
do wysokości marketu – mówi bur-
mistrz. - Z tej drogi ma być wjazd i 
wyjazd do sklepu, nie przewidujemy 
natomiast miejsc parkingowych.
 Co do ścieżki biegnącej w kierun-
ku Jeziorki, to tu informacje nie są już 
tak optymistyczne. W miejscu tym ma 
powstać docelowo ciąg pieszo-rowe-
rowy, który Lidl zobowiązał się dofi-
nansować. - Nie jesteśmy niestety wła-
ścicielem gruntu pod ścieżką, a jedy-
nie nim władamy – zastrzega bur-
mistrz Jańczuk. - Dlatego nie wiem, 
jak na kwestię budowy ciągu będzie 
zapatrywało się starostwo powiatowe.

Tomasz Wojciuk

Wrak spalonego opla stoi przy ścieżce od początku sierpnia

Gmina chciałaby wykonać 

ciąg pieszo-rowerowy do 

mostka na Jeziorce, 

ale na przeszkodzie mogą 

stanąć nieuregulowane 

kwestie własnościowe

Inne pożegnanie wakacji
PIASECZNO Tegoroczny koncert na pożegnanie wakacji w Piasecznie znacząco różnił się od tych z ubiegłych lat
 Pierwotnie zespół Tworzy-
wo, który współtworzą bracia Piotr 
„Emade” Waglewski i Bartosz 
„Fisz” Waglewski miał zagrać w 
ramach tegorocznego OFF-Spring 
Festivalu – z założenia przybliża-
jącego mniej komercyjne wyda-
rzenia artystyczne. Ostatecznie, 
ze względu na pandemię, festiwal 
nie doszedł do skutku, wobec cze-

go zdecydowano się zaprosić Fisza i 
Emade z zespołem na koniec wa-
kacji.  Sam koncert był kameral-
nym wydarzeniem. Tworzywo za-
częło bardzo spokojnie – od mini-
malistycznej elektroniki z melore-
cytacją, ale z utworu na utwór ro-
biło się coraz bardziej dynamicz-
nie. Szczególną wartość zespołu 
stanowią inteligentne teksty, bę-

dące autorskim komentarzem do 
wielu aktualnych kwestii społecz-
nych – między innymi tolerancji. 
Muzycznie to specyficzny miks 
hip hopu z elementami jazzu, do-
wntempo czy funku – tak samo jak 
specyficzne było w tym roku poże-
gnanie wakacji w Piasecznie.

Grzegorz Tylec

Prowadził po amfetaminie?
 W Józefosławiu uwagę funkcjonariuszy zwrócił nerwowo zachowu-
jący się kierowca forda. Podczas kontroli okazało się, że 19-letni Ukra-
iniec ukrywa w kieszeni torebkę z amfetaminą. Mężczyzna trafi ł do celi. 
Odpowie za posiadanie środków odurzających za co może grozić mu 
do 3 lat pozbawienia wolności. 

Białorusin pobił się z Ukraińcem
 Do nietypowego zdarzenia doszło kilka dni temu w hostelu przy uli-
cy Świętojańskiej. W jednym z pokojów pokłócili się dwaj kierowcy ti-
rów – 32-letni Ukrainiec i 34-letni Białorusin. Najpierw poranili się wi-
delcami, a następnie Ukrainiec potłukł kabinę prysznicową. Na miejsce 
wezwano policję. Z naszych informacji wynika, że mężczyźni byli part-
nerami. Być może przyczyną kłótni była zazdrość. Ukrainiec odpowie za 
zniszczenie mienia, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Okradała swojego pracodawcę
 Policjanci zatrzymali 29-latkę, pracującą w jednym ze sklepów przy 
ulicy Wojska Polskiego. Okazało się, że kobieta regularnie podbiera-
ła pieniądze ze sklepowej kasy, wyprowadzając w sumie  kilka tysięcy 
złotych. Przy zatrzymanej znaleziono zawiniątko z marihuaną. Kobieta 
usłyszała już zarzuty. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. 

LESZNOWOLA

Wyrwał dziecku iPhone'a
 Dwa tygodnie temu do 10-letniego chłopca podbiegł mężczy-
zna i wyrwał mu z ręki telefon o wartości około 5000 zł. Niedługo po-
tem spieniężył go, bo jak wyjaśniał po zatrzymaniu, potrzebował pie-
niędzy, aby grać na automatach. We wtorek 26-latek został zauważony 
przez funkcjonariuszy na terenie Wólki Kosowskiej. Na widok policyj-
nych mundurów od razu rzucił się do ucieczki, jednak po przebiegnię-
ciu kilkuset metrów został zatrzymany i obezwładniony. Trafi ł do aresz-
tu, gdzie przyznał się do kradzieży. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

GÓRA KALWARIA

Drzewo przewróciło się na motocyklistów
 Podczas gwałtownej nawałnicy, która przeszła przez powiat piase-
czyński w niedzielę 30 sierpnia, doszło do groźnego wypadku z udzia-
łem dwojga motocyklistów. Jechali oni podczas wichury drogą 79, gdy 
w Solcu niespodziewanie przewróciło się na nich drzewo. Zarówno pro-
wadzący motocykl mężczyzna, jak i siedząca za nim kobieta doznali po-
ważnych obrażeń i trafi li do szpitala. Z naszych informacji wynika, że ich 
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
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Ściana ognia i kłęby czarnego dymu
KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek po godzinie 17 kłęby gęstego dymu zasnuły niebo nad 

powiatem piaseczyńskim. W płomieniach stanęła hala magazynowa przy ul. Mirkow-

skiej. W trwającej niemal dobę akcji gaśniczej wzięło udział 203 ratowników z 59 zastę-

pów straży pożarnej

 Ogień objął całą halę o po-
wierzchni ok. 5 tys. m kw. Zgło-
szenie do straży pożarnej napłynę-
ło o godzinie 16.55. Na miejsce wy-
słano 18 zastępów, w tym podno-
śnik i samochód z drabiną. Jak się 
okazało te środki nie wystarczyły, 
by opanować żywioł. Akcję gaśni-
czą zakończono dopiero następne-
go dnia o godzinie 15.30. 203 stra-
żaków z 59 zastępów straży pożar-
nej pracował dokładnie 22 godziny 
i 35 minut. Jeszcze w środę późnym 
wieczorem i wczoraj podczas dnia, 
pojedyncze zastępy straży pożarnej 
przyjeżdżały na ul. Mirkowską, by 
dogaszać łatwopalne materiały tlące 
się pod tonami powyginanej blachy. 
 Działania zawodowych i ochot-
niczych strażaków z powiatu piase-
czyńskiego wspierały trzy jednostki 
z Warszawy. W hali składowane były 
materiały z tworzyw sztucznych. 
W mediach społecznościowych po-
jawiły się apele lokalnych władz o 
pozostanie w domach i zamykanie 
okien. Nieprzyjemny gryzący za-
pach dymu rozszedł się na odległość 
kilku kilometrów. Doskonale był 
wyczuwalny na ulicach Piaseczna. 
Sytuację monitorowała Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 z War-
szawy, specjalizująca się w ratow-
nictwie chemiczno-ekologicznym. 
 - Z pomiarów przeprowadzo-
nych o godzinie 2 w nocy wynika-

ło, że w powietrzu są minimalne ilo-
ści toksycznych związków – mówi 
mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pia-
secznie. - Wcześniej ich stężenie 
było nieco większe, ale nie zbliża-
ło się do poziomów ostrzegawczych. 
 W akcję gaśniczą zaangażowały 
się także warszawskie JRG 8 i JRG 
9. Pierwszy z zastępów zapewniał 
nabijanie butli z powietrzem, gdyż 
ratownicy pracowali w sprzęcie do 
ochrony dróg oddechowych. Drugi z 
warszawskich zastępów stanowił za-

bezpieczenie medyczne dla straża-
ków gaszących pożar. 
 Na szczęście obyło się bez poszko-
dowanych, zarówno wśród osób po-
stronnych jak i samych ratowników. 
Płonąca hala w Mirkowie była dru-
giem co do wielkości obiektem ga-
szonym przez piaseczyńskich stra-
żaków w ciągu ostatnich 10 lat. Do 
największego pożaru doszło 10 maja 
2011 roku – wówczas płonęła hala 
magazynowa w Wólce Kosowskiej o 
powierzchni 16 tys. m kw.  

Adam Braciszwski

Pokaz klasycznego śpiewu
PIASECZNO Pod koniec sierpnia w Domu Kultury w Piasecznie odbył się 
pierwszy od czasu wybuchu pandemii koncert, w którym wzięła udział 
publiczność. Tym razem postawiono na kulturę wysoką
 Koncert był ukoronowaniem Mi-
strzowskich Warsztatów Wokalnych 
OperAmore 2020, które odbyły się w 
sierpniu w Przystanku Kultura. To była 
już czternasta edycja wspólnych ćwi-
czeń z Aleksandrą Novina-Chacińską 
- wybitną solistką operową, laureat-
ką wielu międzynarodowych konkur-
sów oraz wspaniałą pedagog. Warsz-
taty były czasem intensywnej pracy, w 
trakcie której uczestnicy, pod czujnym 
okiem prowadzących, doskonalili swo-
ją technikę wokalną, sztukę interpre-
tacji oraz uczyli się jak kierować swoją 
karierą. Co ciekawe, były one również 
otwarte dla publiczności.
 W trakcie koncertu wystąpili: Karolina Benke, Natalia Herfort, Radosław 
Jastak, Paulina Makulska, Piotr Orliński, Iwona Siwiec i Natalia Siwiec. Przy 
fortepianie towarzyszyła uczestnikom znakomita pianistka profesor Ewa 
Szpakowska. Tego wieczoru usłyszeć można było, między innymi, „Ave Ma-
ria” W. Wawiłowa, „Polały się łzy me” I.J. Paderewskiego czy operowe arie i 
pieśni ze słynnych operetek.
 Choć ruszyły już koncerty w Domu Kultury, to odbywają się one w ograni-
czonej liczbie słuchaczy (około 50 osób). Organizatorzy zapewniają też krze-
sła w odpowiednim dystansie i płyn do dezynfekcji. Tak właśnie, póki co, 
będą teraz wyglądać imprezy w tym miejscu.

Grzegorz Tylec
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ZGK skontrolował wodomierze
GÓRA KALWARIA Właściciele domów, których podliczniki do wody bezpowrotnie zużytej 

miały więcej niż 5 lat, będą musieli ponieść z tego tytułu dodatkowe opłaty, uiszczając 

wyższą stawkę za wodę. - Uważam że to niesprawiedliwe – mówi jeden z nich

 O tym, że Zakład Gospodarki 
Komunalnej kontroluje podliczni-
ki do wody, poinformował nas kil-
ka dni temu pan Krzysztof. Służą 
one do pomiaru ilości wody bez-
powrotnie zużytej, która wykorzy-
stywana jest głównie do podlewa-
nia ogrodów czy napełniania przy-
domowych basenów. Za wodę uży-
waną w domu, która trafia później 
do kanalizacji, opłata jest wyższa. 
 - Jakiś czas temu ZGK za-
czął wymieniać główne liczniki do 
wody, które miały powyżej 10 lat 
– opowiada nasz czytelnik. - Sta-
rych podliczników nie wymieniał, 
ponieważ należą one do właścicie-
li budynków. Zamiast tego zaczął 
w wakacje je kontrolować. Wszyst-
kie podliczniki, które miały wię-
cej niż 5 lat zostały unieważnione. 
Teraz ich właściciele będą musieli 
zapłacić stawkę jak za wodę, która 
trafiła do kanalizacji. Wiele osób 
jest tym oburzonych... 
 Pan Krzysztof podnosi, że ni-
gdzie – poza stroną internetową 
ZGK – nie było informacji o ko-
nieczności okresowego legalizowa-
nia podliczników. Dodaje, że jeśli 
nawet ktoś chciał to zrobić, długi był 
czas oczekiwania na tę usługę. - A w 
tym czasie mieszkaniec musiał płacić 
wyższą stawkę za wodę – wyjaśnia. 
- Mam wrażenie, że ZGK chciał w 
ten sposób zarobić na mieszkańcach.

 Tymczasem ZGK przypomi-
na, że obowiązek legalizowania 
co 5 lat podlicznika mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie zuży-
tej spoczywa na właścicielu pose-
sji. Jeśli wodomierz nie jest zale-
galizowany, właściciel musi liczyć 
się z opłatami jak za wodę tra-
fiającą do kanalizacji. Ustalono, 
że wyższa stawka dla osób ma-
jących nieważne podliczniki zo-
stanie naliczona za okres dwóch 
ostatnich miesięcy poprzedzają-
cych kontrolę. 

 - Wiele osób zarzuca nam, że 
przeprowadzaliśmy kontrolę w wa-
kacje, ale to właśnie w tym okre-
sie ludzie podlewają swoje ogrody 
– mówi Piotr Chmielewski, rzecznik 
ratusza. - Okazało się, że legaliza-
cja niektórych liczników skończyła 
się kilka lat temu. Dlatego uważam, 
że zaproponowana przez ZGK opła-
ta nie jest krzywdząca. Pragnę pod-
kreślić, że nie chodziło nam o kara-
nie mieszkańców, tylko uporządko-
wanie kwestii wodomierzy.

Tomasz Wojciuk

 Niewiele osób wie, że podlicznik do wody należy do właściciela 
budynku, który powinien o niego dbać i okresowo go legalizować

W willi przy parku otwarto
Punkt Informacji Turystycznej
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilka tygodni temu w wyremontowanej willi 
Kamilin znajdującej się przy wejściu do Parku Zdrojowego odbyły się 
pierwsze śluby cywilne. Teraz, wraz z początkiem roku szkolnego, na 
dole budynku uruchomiono pierwszy w uzdrowisku Punkt Informacji 
Turystycznej

 Uruchomienie punktu nie jest niespodzianką, ponieważ był on w pla-
nach już dawno, kiedy to samorząd zdecydował się wyremontować zabytko-
wy budynek. Gdy ofi cjalnie rozpoczynał działalność Pałac Ślubów, podpytali-
śmy burmistrza Kazimierza Jańczuka, kiedy planowane jest otwarcie punktu. 
Mimo że pomieszczenie było już przygotowane, burmistrz nie potrafi ł podać 
konkretnej daty. Twierdził, że jest problem ze znalezieniem osób, które mo-
głyby w tym reprezentacyjnym miejscu pracować. Jak się jednak okazuje, re-
krutacja zakończyła się pomyślnie, bo miejsce jest od 1 września do dyspozy-
cji gości odwiedzających Konstancin-Jeziornę. 

Pełna informacja turystyczna

 Punkt ma służyć nie tylko kuracjuszom, ale także mieszkańcom pragną-
cym lepiej poznać miejscowość, w której na co dzień żyją. Będzie można 
otrzymać tu pełną informację turystyczną oraz kulturalną, a także zaopatrzyć 
się w niezbędniki turysty, takie jak mapy, przewodniki czy foldery informacyj-
ne. Punkt ma być czynny sześć dni w tygodniu oprócz poniedziałków. Będzie 
podlegał pod Konstanciński Dom Kultury, który na pierwszym piętrze willi 

ma do dyspozycji jeszcze salę wysta-
wienniczą. 

Będą tu także pamiątki

 W przyszłości w punkcie ma ru-
szyć sprzedaż pamiątek i gadżetów 
związanych z Konstancinem-Jezior-
ną. - Chcemy oferować tu m.in.  upo-
minki z motywem wycinanki polskiej 
oraz uświadamiać mieszkańcom i 
gościom, że jej historia zaczęła się w 
Jeziornie - mówi Edyta Markiewicz-
Brzozowska, dyrektor KDK.
 Punkt już dziś zaprasza do współ-
pracy wszystkie fi rmy i instytucje 
związane z szeroko rozumianą bran-
żą turystyczną, gastronomiczną, ho-
telarską i rekreacyjną z terenu całego 
powiatu piaseczyńskiego. 

TW
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Pablo Picasso w Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę 13 września, w ramach festiwalu 
„Otwarte Ogrody” będzie można obejrzeć w Hugonówce portret au-
torstwa Pabla Picassa, towarzyszący monografi cznej wystawie Witol-
da-K. Mieszkający w Konstancinie artysta otrzymał go od genialnego 
malarza podczas pobytu we Francji, w drugiej połowie lat 60.

 - Nie wiedziałem, do kogo jedziemy. Jacques Prévert powiedział tylko: po-
znasz mojego przyjaciela. Kiedy drzwi się otworzyły i zobaczyłem w nich po-
stać Picassa, dostałem gęsiej skórki – wspomina  swoje spotkanie z Pablem Pi-
cassem, w jego domu na południu Francji, artysta sztuk wizualnych Witold-K. 
Do zdarzenia doszło w 1967 roku w Antibes. Efektem niezwykłej dla młodego 
wtedy polskiego artysty wizyty był portret namalowany przez Pabla Picassa 
tuszem na papierze. Jak wspomina Witold-K, ten portret towarzyszył mu za-
wsze, we wszystkich podróżach. Teraz zostanie pokazany szerszemu gronu 
osób w ramach festiwalu „Otwarte Ogrody”, towarzysząc wystawie Witolda-K 
„Od człowieka do czarnej otchłani”. A od 27 września do 29 listopada w Galerii 
Hugonówki zaprezentowanych zostanie ponad 50 prac Witolda-K, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem premierowego wystawienia najnowszych obrazów 
z cyklu black holes i samotność, które powstają w konstancińskiej pracowni 
artysty, a także rzadko pokazywanych publicznie wczesnych jego prac, dato-
wanych na lata 50., 60. i 70 ubiegłego wieku.
 Niedzielną wystawę będzie można oglądać w godz. 12-20. Spotkanie z Wi-
toldem-K zaplanowano na godz. 18.

TW

Nowe szkoły przyjeły uczniów 
POWIAT We wtorek dzieci po raz pierwszy od połowy marca poszły do szkół. Wiele z nich 

zostało w ostatnim czasie rozbudowanych lub zmodernizowanych
 1 września wielu uczniów cze-
kała niespodzianka, ponieważ 
szkoły do których wrócili po po-
nad 5-miesięcznej przerwie, wy-
glądały nieco inaczej niż przed 
pandemią. W Lesznowoli ofi-
cjalne rozpoczęcie roku szkol-
nego z udziałem przedstawicie-
li władz samorządowych odbyło 
się w rozbudowanej szkole pod-
stawowej w Nowej Iwicznej. W 
nowym budynku, połączonym ze 
starą częścią placówki przeszklo-
nym łącznikiem, znajduje się 16 
sal lekcyjnych, pokój nauczyciel-
ski, trójsektorowa hala sportowa 
wraz z zapleczem, biblioteka oraz 
sala integracji społecznej. Obok 
utworzono 26 miejsc parkingo-
wych. W starej części przebudo-
wano kuchnię, pomieszczenia ad-
ministracyjne, szatnie oraz świe-
tlicę. Inwestycja pochłonęła po-
nad 23 mln zł. 
 W Piasecznie, tuż przed roz-
poczęciem nauki, oddano do 
użytku rozbudowaną szkołę w Ka-
mionce (SP nr 3). Sama rozbudo-
wa zakończyła się wprawdzie kilka 
miesięcy temu, ale w ostatnim cza-
sie trwało meblowanie pomiesz-
czeń. Szkoła zyskała nową sto-
łówkę wraz z zapleczem, wykona-
no też dwa oddziały przedszkolne 
i przebudowano drugie piętro bu-
dynku. Inwestycja kosztowała po-
nad 7,2 mln zł. Na ukończeniu są 
także prace związane z rozbudo-
wą szkoły w Głoskowie. Pierwotnie 

miały potrwać do końca paździer-
nika. Nawet jeśli się trochę prze-
dłużą w związku z pandemią, 
nowa część szkoły i tak powinna 
zostać oddana na początku dru-
giego semestru.
 Nowe boisko sportowe ze sztucz-
ną nawierzchnią pojawiło się przy 
szkole w Coniewie (gm. Góra Kal-
waria). 1 września odbyło się ofi-
cjalne otwarcie z udziałem burmi-
strza Arkadiusza Strzyżewskie-
go. Burmistrz stanął na bramce, a 
gole – z różnym skutkiem – pró-
bowali strzelić mu m.in. dyrektor 
placówki Katarzyna Kliszko oraz 
ks. Jacek Brociek, proboszcz para-

fii w Czersku, który wcześniej po-
święcił plac. 
 W Prażmowie z kolei niedawno 
oddano do użytku nowe przedszko-
le. - Obiekt został skończony wpraw-
dzie już jakiś czas temu, ale nie miał 
jeszcze oficjalnego otwarcia – pod-
kreśla wójt Jan Dąbek. - Poświęcimy 
go, jak tylko zakończy się pandemia. 
 Przerwę w nauce wykorzystano 
natomiast do przeprowadzenia pierw-
szej części remontu stołówki w szkole 
w Prażmowie (drugi etap zaplanowa-
no na ferie) oraz odnowienia części sal 
lekcyjnych w szkole w Uwielinach. 

 Tomasz Wojciuk

Przy szkole w Coniewie otwarto nowe boisko. Z tej okazji na 
bramce stanął burmistrz Arkadiusz Strzyżewski, a gola starał się 
strzelić mu m.in. ksiądz Jacek Brociek

Portret Pabla Picassa będzię można obejrzeć w ramach wystawy 
prac konstancińskiego artysty Witolda-K (na zdjęciu)
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Jan Rokita oszukał przeznaczenie
GÓRA KALWARIA W czerwcu Jan Gustaw Rokita, przewodniczący rady miejskiej w Górze 

Kalwarii, został odwołany z funkcji szefa gminnych struktur PiS. Niedługo potem zre-

zygnował z członkostwa w partii. Od dwóch tygodni jest w Solidarnej Polsce. Tymcza-

sem kilka dni temu do biura rady wpłynął wniosek o odwołanie Rokity z funkcji prze-

wodniczącego, pod którym podpisało się 11 radnych

 O rozstaniu Jana Gustawa Roki-
ty z PiS-em pisaliśmy w lipcu. Mimo 
że to rozstanie nie odbyło się w naj-
lepszej atmosferze (działania Rokity 
ostro skrytykował szef powiatowych 
struktur Prawa i Sprawiedliwości 
Sergiusz Muszyński), sam przewod-
niczący zastrzegał, że nie zmienił 
swoich prawicowych przekonań.  
 - Podczas sesji absolutoryjnej 
głosowałem przeciwko udzieleniu 
wotum zaufania burmistrzowi Ar-
kadiuszowi Strzyżewskiemu, daw-
niej związanemu z PO – przekony-
wał. - Wstrzymałem się też od udzie-
lenia burmistrzowi absolutorium. 

Wciąż czuje miętę do PiS-u?

 Tymczasem w połowie sierpnia za-
częły krążyć plotki, że Jan Rokita zo-
stał członkiem Solidarnej Polski. 
 - Potwierdzam – mówi krótko 
przewodniczący. - Moim celem jest 
stworzenie silnych struktur Solidarnej 
Polski na terenie powiatu piaseczyń-
skiego. Nasza mała ojczyzna zasługuje 
na autentyczną, prawicową formację, 
która będzie w stanie zająć się naszy-
mi lokalnymi problemami. 
 Przewodniczący Rokita bardzo 
liczy na to, że współpraca z koali-
cjantami Solidarnej Polski na tere-
nie powiatu piaseczyńskiego będzie 
odbywała się na zdrowych, partner-

skich zasadach. - Wierzę, że 
jest to możliwe – dodaje.

Zrobił psikusa radnym

 W ubiegłą środę w Gó-
rze Kalwarii odbywała się se-
sja rady miejskiej. Radni od 
początku pandemii obradują 
stacjonarnie, zachowując re-
żim sanitarny. Tuż przed jej 
zakończeniem przewodniczą-
cy Rokita zaskoczył wszyst-
kich oświadczając, że obra-
dy rady miejskiej od najbliż-
szej sesji przechodzą w tryb 
zdalny. - Ten pomysł wpra-
wił większość osób w osłu-
pienie, ale jako że sesja się już 
kończyła, nikt nie mógł się do 
niego odnieść – opowiada je-
den ze świadków obrad. Po 
sesji grupa 11 radnych (więk-
szość) złożyła w biurze rady 
wniosek o odwołanie przewodniczą-
cego. Wygląda na to, że Jan Rokita 
się tego ruchu spodziewał. Okazuje 
się bowiem, że podczas sesji zdalnej 
(ma ona odbyć się w najbliższy po-
niedziałek) nie jest możliwe zacho-
wanie tajności głosowania, co jest 
warunkiem ewentualnego odwoła-
nia przewodniczącego. - Przewod-
niczący po prostu przechytrzył rad-
nych. To on decyduje w jakim trybie 

odbywa się sesja. Tylko on może też 
taki tryb zmienić – uważa osoba do-
brze zorientowana w realiach góro-
kalwaryjskiego samorządu. A co na 
to sam zainteresowany? - Mogę za-
pewnić, że żadne moje dotychcza-
sowe działanie nie wykraczało poza 
ramy obowiązującego w Polsce pra-
wa. Zaręczam, że tak pozostanie 
– podkreśla Jan Rokita.

Tomasz Wojciuk

Kolarze ścigali się 
w palącym słońcu
GÓRA KALWARIA W sobotę 22 sierpnia na starcie cyklu ŻTC Bike Race 
w Górze Kalwarii stanęło ponad 250 zawodników, wśród których byli 
także uczestnicy Igrzysk Olimpijskich

 Trasa, choć wymagająca, dostarczyła uczestnikom zawodów sporo frajdy, bo 
prowadziła przez malownicze tereny otaczające miasto. Było też mnóstwo emo-
cji. Kolarze ścigali się na 18-kilometrowej pętli. W zależności od kategorii wieko-
wej mieli do pokonania dystans od 36 km do nawet 90 km. Start, a jakżeby inaczej, 
zlokalizowano przy muralu Ryszarda Szurkowskiego, meta była natomiast przy ul. 
Lipkowskiej. - W sobotniej rywalizacji wzięło udział wielu utytułowanych zawod-
ników, a w kategorii Fit Race wystartował nawet wiceprezydent Warszawy Michał 
Olszewski – nie kryje swej radości Wojciech Pawelec, dyrektor cyklu. 

TW

Więź matki z dziećmi jest niczym nić z diamentu. Jednak przerwać ją, to jak okaleczyć duszę.

 Pani Monika mieszkała wraz 
z mężem Czesławem, synem Sławo-
mirem oraz córkami Natalią i Kry-
styną, w niewielkiej miejscowości, 
praktycznie dużej wsi.  Żyło im się 
tam spokojnie, mieli swoje problemy 
jak wszyscy, ale byli raczej zadowole-
ni z życia. W 2000 r. Sławomir koń-
czył 17 lat. Wracał z liceum. Wysiadał 
z autobusu, miał ledwie kilka kroków 
do domu, wystarczało przekroczyć 
ulicę. Wtedy niespodziewanie ude-
rzył weń samochód. Zaraz wezwano 
pogotowie, które zawiozło chłopa-
ka do szpitala. W tym czasie policja 
zajęła się kierowcą. Sławomir przez 
kilka dni leżał w szpitalu, ale mimo 
usilnych starań lekarzy zmarł...
 Pani Monika popadła w silną 
depresję, była przepełniona bezgra-
niczną rozpaczą. Taki stan ducha źle 
wpływał na jej bliskich, w końcu po 
trzech latach mąż ją opuścił, zosta-
wiając ją samą z dziećmi. Ogarnięta 
smutkiem i wściekłością chciała iść 
do przodu, zapomnieć o cierpieniu, 
więc zniszczyła wszelkie dokumenty 
dotyczące wypadku, w którym zginął 
jej syn, nie chciała już więcej wracać 
do chwil, które przyniosły jej tyle 
bólu.
 Mijały lata, a Pani Monika powo-
li pogodziła się z tym co ją spotkało. 
Nie zapomniała jednak. Kilkanaście 
lat po zdarzeniu skontaktowali się 
z nią pracownicy z Powszechnego 
Zakładu Odszkodowań, którzy o ca-
łej historii dowiedzieli od jej krew-
nych i umówili na spotkanie. Pani 
Monika nie chciała wracać do spra-

wy, bardzo oponowała. Nie znała 
okoliczności samego zdarzenia i nie 
wiadomo było czy prawnicy będą 
w stanie jakoś pomóc. Pani Monika 
mocno oponowała przed zleceniem 
zbadania sprawy tłumacząc to dłu-
gim czasem jaki upłynął od wypadku 
i brakiem jakichkolwiek dokumen-
tów. Udało się jednak ją przekonać, 
że choć życia nikomu nie przywró-
cą, to ma prawo walczyć o zadość-
uczynienie za śmierć Sławomira. 
Jednak koniecznie muszą zapoznać 
się z aktami sprawy – tym bardziej, 
że wszystko zrobią na własny koszt. 
Udzieliła im pełnomocnictwa i mo-
gli zacząć działać. Pani Monika nie 
oczekiwała niczego, ale wiedząc, że-
kancelaria prowadzi sprawę na wła-
sny koszt, spróbowała. 
 Sprawa początkowo miała więcej 
wspólnego z pracą detektywa niż ty-
pową walką o odszkodowanie. Rok 
trwało dotarcie do całej dokumenta-
cji. Najpierw musieli ustalić jednost-
kę policyjną, która prowadziła do-
chodzenie w sprawie potrącenia syna 
Pani Moniki, wymagało to stosowa-
nia metody prób i błędów, ale pozwo-
liło ustalić komisariat prowadzący 
sprawę, tam otrzymali numer sprawy 
w prokuraturze, a w ten sposób uda-
ło się poznać numer sprawy sądowej. 
Dzięki temu możliwe było pozyska-
nie akt sprawy. Pani Monika nie była 
w nic zaangażowana. Kancelaria do 
wszystkiego dochodziła sama. Gdy 
dotarli do akt sprawy i zapoznaniu 
się z nimi okazało się, że kierowca 
przekroczył prędkość, ponieważ je-

chał ponad 90 km/h, choć na dro-
dze było ograniczenie do 60 km/h. 
Kierowca ów, który doprowadził do 
tragedii otrzymał wyrok więzienia 
w zawieszeniu. 
 Wtedy dopiero można było roz-
począć prowadzenie sprawy. Z pew-
nym trudem udało się opisać krzyw-
dę Pani Moniki i radca prawny mógł 
wysłać dokumenty do firmy ubez-
pieczającej sprawcę zdarzenia. Ta 
jednak odmówiła wypłaty odszko-
dowania, ponieważ minęło 17 lat od 
wypadku, więc sprawa musiała trafić 
do sądu. Pani Monika niestety mu-
siała raz zeznawać, aby opowiedzieć 
o swojej krzywdzie, bólu i cierpie-
niu – to było najtrudniejsze zadanie. 
Przekonano jednak Sąd do racji rad-
cy prawnego, bólu i cierpienia Pani 
Moniki. W 2019 udało Sąd zasądził 
na Pani rzecz łączną kwotę ponad 
150 tys. zł.
 Pół roku później Pani Monika 
skontaktowała się z pracownikami 
kancelarii i dopiero teraz jak stwier-
dziła uważa, że zamknęła jakiś etap 
w swoim życiu. Dopiero po wygranej 
sprawie Pani Monika zdecydowała 
się skontaktować kancelarię z jej cór-
kami dla których firma teraz stara 
się również o zadośćuczynienie za 
śmierć starszego brata.

Powszechny Zakład Odszkodowań, 
ul. Energetyczna 11 lok. 5, 05-500 Piaseczno

ul. Okopowa 47 lok. 57, 01-059 Warszawa 

tel. 22 308-65-00

R E K L A M AP R O M O C J A

Biegowy weekend
PIASECZNO

 W sobotę w Żabieńcu odbędzie się kolejna edycja Frog Race – imprezy 
biegowej dla każdego, która potrwa od godziny 9 do 15. Bieg Główny na 10 
km (dwie pętle) oraz Bieg na 5 km i Nordic Walking na 5 km będą rozegra-
ne jednocześnie o godz. 12. Biegi Dziecięce i Młodzieżowe rozpoczną się od 
godz. 10.30. Następnego dnia na stadionie miejskim w Piasecznie odbędzie 
się z kolei 3. Memoriał Sławomira Rosłona. Po raz kolejny w Piasecznie zo-
baczymy lekkoatletów – zawodników licencjonowanych Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki (PZLA). Ze względu na okoliczności Memoriał odbędzie się 
w dwóch sesjach. Mityng dla dzieci u-14 przewidziano w godz. 13-15, a część 
memoriałową w godz. 15- 20. Tyl.
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Koronawirus w przedszkolu
POWIAT W ubiegłym tygodniu u kucharki pracującej w jednym z przedszkoli w Ustano-

wie wykryto koronawirusa. W tym tygodniu COVID-19 wykryto u nauczycielki pracują-

cej w Centrum Edukacji Multimedialnej 
 O wykryciu koronawirusa u jed-
nej z kucharek przedszkole poinfor-
mowało rodziców w środę 26 sierp-
nia. Osoba ta od razu została pod-
dana izolacji, a przedszkole po-
wiadomiło sanepid. Dwa dni póź-
niej okazało się, że na koronawiru-
sa choruje jeszcze jedna kucharka. U 
trzech pozostałych osób z personelu 
test na obecność wirusa wypadł ne-
gatywnie. Mimo komunikatu przed-
szkola, w którym zostało wyraźnie 
zaznaczone, że zarażone koronawiru-
sem panie nie miały kontaktu z dzieć-
mi i nauczycielami oraz zostały po-
wzięte wszystkie środki bezpieczeń-
stwa, niektórzy rodzice czują niepokój. 
- Przedszkole wprawdzie podejmuje 
pewne działania, ale są one nastawio-
ne raczej na minimalizację kosztów, 
niż na minimalizację ryzyka – uważa 
pan Aleksander. 

 Udało nam się porozmawiać z 
dyrektorem placówki, który zapew-
nił nas, że osoby u których wykryto 
wirusa zostały odizolowane. 
 - Jesteśmy w stałym kontakcie z 
sanepidem, który prosi nas o zacho-
wanie spokoju i podejmowanie roz-
sądnych działań – podkreśla dyrek-
tor. - Staramy się więc zachowywać 
wszystkie środki bezpieczeństwa, 
ale normalnie funkcjonować. Oczy-
wiście na bieżąco informujemy o sy-
tuacji rodziców. Niczego nie zata-
jamy, jesteśmy maksymalnie trans-
parentni. Co więcej możemy zro-
bić? – pyta dodając, że w nowy rok 
szkolny placówka wejdzie normal-
nym trybem.

 Anna Matkowska, dyrektor sane-
pidu potwierdza, że przedszkole może 
nadal funkcjonować, bo zakażone pa-
nie nie miały kontaktu z dziećmi oraz 
nauczycielami. Apeluje o spokój i roz-
wagę zaznaczając, że podobne sytu-
acje mogą zdarzać się częściej. 
 - W ubiegły piątek miałam spo-
tkanie z dyrektorami szkół, których 
poinformowałam o wytycznych mi-
nistra edukacji oraz Głównego In-
spektora Sanitarnego – wyjaśnia 
Anna Matkowska. - Jeśli w szko-
le zostanie potwierdzony przypa-
dek koronawirusa, dyrektor powi-
nien zwrócić się do inspektoratu sa-
nitarnego z prośbą o zaopiniowanie 
zmiany systemu nauczania na hy-
brydowy lub zdalny. 
 Jeśli w szkole zachoruje uczeń, 
cała klasa trafi na kwarantannę. Je-
śli będzie to nauczyciel, wszystko 
zależy od tego, z kim miał wcześniej 
kontakt. Sanepid zaznacza, że każ-
da sytuacja będzie rozpatrywana in-
dywidualnie. 
 Z Anną Matkowską rozmawia-
liśmy w poniedziałek. Wkrótce po-
tem  koronawirusa wykryto u jednej 

z nauczycielek pracujących w Cen-
trum Edukacyjno-Multimedialnym 
przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie. 
Dziesięciu nauczycieli wraz z rodzi-
nami, którzy mieli kontakt z chorą, 
trafiło na kwarantannę. Ustalono, 
że nauczycielka nie miała styczno-
ści z dziećmi. Jednak wobec braków 
kadrowych w szkole zapadła decy-
zja, że cztery klasy II przechodzą 
na zdalne nauczanie. 

Tomasz Wojciuk

Przedszkole zapewnia, że zarażone kucharki 
nie miały kontaktu z dziećmi

Sanepid apeluje o spokój 

i rozwagę zaznaczając, że 

każda sytuacja związana z 

koronawirusem będzie 

rozpatrywana indywidualnie

Józefest 2020
PIASECZNO

 Już dziś o godzinie 20 w ramach 
Festiwalu Józefest 2020 na scenie 
plenerowej Klubu Kultury w Józefo-
sławiu (ul. Julianowska 67A) wystą-
pi Mood Breakers Acoustic Band, a w 
niedzielę 6 września o godzinie 12:30 
w tym samym miejscu odbędzie się 
„Śmieciowy zawrót głowy” – spek-
takl dla dzieci. Wstęp wolny.

Tyl

Piosenki Dołujące
PIASECZNO

 W sobotę 5 września o godzinie 
19 na Zimnych Dołach w Żabieńcu 
rozpocznie się Festiwal Piosenki Do-
łującej. Po występie Hawajskich Pier-
ników z gośćmi głównym wydarze-
niem imprezy będzie recital Elżbiety 
Adamiak z zespołem. Wstęp wolny.

Tyl.

Uczcili pamięć ofiar wojny
PIASECZNO Jak co roku, 1 września odbyły się w Piasecznie uroczysto-
ści związane z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej

 Obchody rozpoczęły się od ode-
grania przez Piaseczyńską Orkiestrę 
Dętą Mazurka Dąbrowskiego. Na-
stępnie ksiądz proboszcz Parafii św. 
Anny w Piasecznie Andrzej Krynic-
ki poprowadził modlitwę w intencji 
ofiar wojny, po czym wszyscy obec-
ni stanęli w milczeniu do apelu pole-
głych. 
 W imieniu mieszkańców głos 
zabrał burmistrz Piaseczna Daniel 
Putkiewicz, który w swoim wystą-
pieniu przypomniał o zagrożeniach 
wynikających z totalitaryzmów oraz 
odniósł się do bohaterstwa miesz-
kańców gminy Piaseczno, którzy 
w 1939 roku stanęli – podobnie jak 
reszta kraju – do nierównej walki z 
niemieckim okupantem. 
 Na zakończenie przedstawiciele 
lokalnych władz, służb i organiza-
cji złożyli kwiaty na Kwaterze Wo-
jennej. Niestety, z powodu opadów 
deszczu nie doszło na rynku do pla-
nowanego wspólnego śpiewania pie-
śni patriotycznych z chórem Lira 

oraz występu wokalistów Działu 
Edukacji Muzycznej Centrum Kul-
tury pod opieką Małgorzaty Duk 
Nowosad. 
 W czwartek 17 września obcho-
dzona będzie w Piasecznie kolej-
na rocznica agresji sowieckiej na 
Polskę. O godzinie 11 pod Pomni-
kiem Katyńskim na cmentarzu pa-
rafialnym będą miały miejsce Litur-
gia Słowa, przemówienia okoliczno-
ściowe i złożenie wiązanek. O godzi-
nie 12 w Domu Kultury odbędzie się 
projekcja Filmu „Ułani, ułani” oraz 
spotkanie z jego autorką Aliną Czer-
niakowską. Film przedstawia histo-
rię Kawalerii Polskiej ze szczegól-
nym uwzględnieniem walk stoczo-
nych w czasie napaści Niemiec na 
Polskę w 1939 roku we wrześniu. 
Charakter wojsk ułańskich, odwa-
ga, umiejętności i zaciętość w walce, 
wielki patriotyzm, oddanie dla Pol-
ski, napawają nas dumą nawet po 
wielu latach. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec
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Suche drzewa uszkodziły linię energetyczną
KONSTANCIN-JEZIORNA Tydzień temu na ulicy Kościuszki w Chylicach znów przewróciło się 

kilka suchych drzew, uszkadzając linię energetyczną. - Taka sytuacja powtarza się u 

nas regularnie – mówi pan Krzysztof, jeden z mieszkańców

 Temat suchych drzew stojących 
na zaniedbanych posesjach w re-
jonie ulic Sowińskiego, Bema oraz 
właśnie Kościuszki poruszaliśmy je-
sienią ubiegłego roku. 
 - Często znajdują się on na dział-
kach, na których nikt nie mieszka – 
alarmował wówczas pan Krzysztof. 
- Zwracałem się do gminy o wycię-
cia tych sucharów, ale odpowiedzie-
li, że obowiązek ten spoczywał na 
właścicielach nieruchomości. Nie do 
końca się z tym zgadzam, bo właści-
ciela na miejscu nie ma, a tu chodzi 
o bezpieczeństwo wszystkich miesz-
kańców. Wydaje mi się, że działa-
nia gminy w tym zakresie powinny 
być bardziej zdecydowane – doda-
wał przekonując, że ludzie nie wy-
cinają drzew bo boją się długotrwa-
łych procedur i niechęci urzędników. 
Zasugerował, że zagrażające bezpie-
czeństwu drzewa mogłyby usuwać 
na zlecenie gminy Ochotnicze Stra-
że Pożarne. 
 W październiku klon, który runął 
na Kościuszki, uszkodził linię energe-

tyczną. W marcu tego roku doszło do 
podobnej sytuacji. Ostatnia nawał-
nica przeszła przez Chyliczki w śro-
dę 26 sierpnia i również była przyczy-
ną połamania się kilku starych drzew. 
- Znów uszkodziły linię elektryczną, 
znów jesteśmy bez prądu. Bierność 
miasta w tym temacie jest zadziwia-
jąca – zżymał się nasz czytelnik.
 Okazuje się jednak, że usunięcie 
drzew znajdujących się na prywat-

nym terenie wcale nie jest proste, a 
samą wycinkę musi poprzedzać sto-
sowna procedura (jej elementem są 
także oględziny drzewa). Co wię-
cej, procedurę tę zawsze musi za-
inicjować właściciel działki, wystę-
pując do burmistrza, konserwato-
ra zabytków, ewentualnie nadleśnic-
twa o zgodę na usunięcie drzewa.  

Tomasz Wojciuk

Strażacy powitali 
nową łódź
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę strażacy z OSP Gassy ofi cjalnie powi-
tali nową, 4,5-metrową łódź Rototech z silnikiem Hondy, która będzie 
wykorzystywana do patrolowania Wisły. - Kupiliśmy ją z własnych 
oszczędności i dzięki hojności sponsorów – podkreśla Krzysztof Lemie-
szek, naczelnik OSP Gassy

 - O tę łódź zabiegaliśmy od dawna, intensywnie szukając na nią środ-
ków, bo jesteśmy jednostką znajdującą się raptem kilkaset metrów od Wisły 
– mówi Krzysztof Lemieszek.
 Strażacy z OSP Gassy w ubiegłym roku obchodzili swoje 90-lecie. Przez 
ten czas wiele się zmieniło. Niezmienne pozostało przywiązanie do tradycji, 
połączone z poczuciem obowiązku. - Zawsze jesteśmy gotowi do wyjazdu – 
zaznacza z dumą naczelnik. - W ciągłej gotowości jest około 15 osób. Mamy 
do 40 wyjazdów rocznie. Jak tylko zajdzie taka potrzeba, wsiadamy w nasze-
go wysłużonego stara i ruszamy do wypadku czy pożaru. 
 Ze względu na sąsiedztwo Wisły strażacy chcieliby móc uczestniczyć 
także w akcjach ratunkowych odbywających się na Królowej Polskich Rzek. 
Zgodnie jednak podkreślają, że najlepiej, aby do niebezpiecznych zdarzeń na 
wodzie dochodziło jak najrzadziej. - Zdecydowanie bardziej wolelibyśmy sku-
pić się na ćwiczeniach – zastrzegają.
 Powitanie nowej, polipropylenowej łodzi, wyposażonej w 50-konny sil-
nik i osprzęt ratunkowy odbyło się z prawdziwą pompą. Łódź dumnie stanęła 
przed strażnicą, a naczelnik podziękował sponsorom za sfi nansowanie jej za-
kupu i wyposażenia (łączny koszt to około 60 tys. zł). - Teraz trzeba będzie po-
myśleć o garażu, w którym można by ją trzymać – dodał na zakończenie je-
den ze strażaków.

TW

Rusza Musica Classica
PIASECZNO Już dziś w Józefosławiu startuje kolejna edycja Festiwalu Musica Classica. 

Tegoroczna impreza składa się z trzech różnych tematycznie koncertów

 Festiwal odbędzie się na patio w szkole w 
Józefosławiu przy ul. Kameralnej. Wstęp na 
wszystkie koncerty jest wolny, ale obowiązuje li-
mit maksymalnie 150 osób i obowiązek noszenia 
maseczek oraz dezynfekcji rąk przy wejściu. 
 W piątek 4 września odbędzie się koncert 
„Chopin na Jazzowo” w wykonaniu zespołu An-
drzej Jagodziński Trio, 11 września recital cho-
pinowski zaprezentuje Maciej Wota, a 18 wrze-
śnia wystąpi Grupa MoCarta z koncertem pod 
tytułem „20 lat grupy MoCarta”. Wszystkie kon-
certy zaczynają się o godzinie 19.

Tyl./fot. Paweł Cegielski
Już dziś w Józefosławiu zagra 
Andrzej Jagodziński Trio
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Laurze uciekły dwa punkty
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE – KS TERESIN 2:2 Do tego meczu Laura Chylice zali-

czyła komplet ligowych zwycięstw i do przerwy wszystko wskazywało na to, że passa 

ta zostanie podtrzymana. W drugiej połowie losy spotkania jednak się odwróciły

 W pierwszej połowie swoją do-
brą grę gospodarze udokumentowali 
dwoma golami, które padły niemal-
że tuż po sobie. W 27. minucie Ad-
rian Gomoła dorzucił piłkę z rzu-
tu wolnego, a pięknym wolejem po-
pisał się, grający dobre zawody, Da-
niel Ludynia. Zaraz po wznowieniu 
gry Artur Szleżanowski dośrodko-
wał z kolei w pole karne, a piłkę gło-
wą skierował do siatki Jarosław Jam-
rozik.
 W drugiej połowie strzelali już 
jednak wyłącznie przyjezdni. Naj-
pierw, w 66. minucie, z rzutu kar-
nego kontakt dał Teresinowi Kamil 
Smoliński, a w 80. minucie wyrów-
nał główką, po rzucie rożnym, Ad-
rian Binienda. Laura powinna w 90. 
minucie dostać jeszcze rzut karny po 
faulu bramkarza na Ludyni, ale sę-
dzia zdecydował inaczej i ostatecz-
nie skończyło się podziałem punk-
tów w Chylicach.

Tyl.

Maciej Tataj, trener Laury Chylice:

 - Często to powtarzam, że 2:0, jak mawiał klasyk, to 
najgroźniejszy wynik. Mieliśmy sytuacje na 3:0 i było-
by po meczu, a tak - po karnym na 1:2 - zrobiło się nie-
bezpiecznie i tylko zremisowaliśmy. Szanujemy jed-
nak ten punkt i gramy dalej.

Perła pokonała
Jedność
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, PERŁA II ZŁOTOKŁOS – JEDNOŚĆ ŻABIENIEC 2:1 

Jak przystało na mecz derbowy, emocji w Złotokłosie nie 

brakowało do samego końca

 Choć w pierwszej połowie Jedność długo utrzymywała się przy piłce, to gole 
strzelali... gospodarze. Już w 3. minucie, po rzucie wolnym wykonywanym przez 
Oliwiera Filipa, bramkę głową zdobył kapitan Perły II Artur Wolski. Tuż przed prze-
rwą prowadzenie podwyższył, w podobny sposób co wcześniej Wolski, Seba-
stian Rzepka – także po dośrodkowaniu z wolnego Oliwiera Filipa.
 Po zmianie stron Perła mogła zamknąć mecz strzelając trzeciego gola, ale 
niewykorzystane okazje zemściły się i kontakt złapała Jedność. Po błędzie 
obrońcy w sytuacji sam na sam z bramkarzem nie pomylił się Kacper Włodar-
czyk. Od tej pory na boisku zrobiło się nerwowo u jednych i drugich, posypało 
się kilka kartek, a Perła nie wykorzystała rzutu karnego. Po jednej ze świetnie 
wprowadzonych kontr w polu karnym faulowany był młodziutki Dawid Mie-
lowski, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Do jedenastki podszedł 
Arak, ale nie trafi ł nawet w bramkę, w efekcie czego emocje były do samego 
końca meczu. Pomimo ośmiu minut doliczonych do regulaminowego czasu 
gry wynik już się nie zmienił.

Tyl.

Artur Wolski strzela bramkę na 1:0 dla Perły

Adam Piotrowski, trener Perły II Złotokłos

Ogólnie to drugi mecz z rzędu gdzie zamiast do-
bić przeciwnika i odnieść wysokie zwycięstwo, da-
jemy po głupich błędach rywalom nadzieję, że jesz-
cze coś mogą ugrać i do ostatniego gwizdka musi-
my drżeć o wynik. Na pewno bardzo cieszy zaanga-
żowanie i walka chłopaków o każda piłkę, bo w każ-
dym z trzech dotychczasowych meczów zostawili 
dużo zdrowia na boisku. A wygrana w derbach za-
wsze smakuje wyjątkowo.

Triumf dziewięciolatki
z Piaseczna
TENIS STOŁOWY W ogólnopolskim turnieju Pingla Cup zawodniczka 
UKS Return Piaseczno Oliwia Wiencek w znakomitym stylu sięgnęła 
po złoty medal, przegrywając w całym turnieju zaledwie jednego seta

 Do zwycięstwa w singlu młoda pingpongistka dorzuciła jeszcze brązowy 
medal w grze podwójnej. Jej partnerem był Adam Stachowiak z Azs Uwm 
Olsztyn. To jak do tej pory największy sukces 9-letniej zawodniczki, który po-
winien stanowić dla niej dużą motywację do dalszej pracy i rozwoju sporto-
wego.

Tyl.

Siatkarki z Mysiadła szóste w Polsce
SIATKÓWKA PLAŻOWA W Finale Mistrzostw Polski Młodziczek w Obornikach Śląskich zawod-

niczki Krótkiej Mysiadło Maja Kott i Dominika Bartosz zajęły znakomite szóste miejsce

 Jeszcze w maju wielkim marze-
niem było w ogóle zakwalifikować 
się na Mistrzostwa Polski. Ostatecz-
nie mocne treningi, zaangażowanie 
dziewczyn, sparingi z Olą Zdon i tre-
nerką Michaliną Tokarską, doprowa-
dziły je do finału. Maja i Dominika, 
prowadzone przez trenera  Tomasza 
Gałuszkę, dały z siebie wszystko prze-
grywając walkę o wejście do czwórki w 
zaciętym tie-breaku. 
 - Już sam awans do Finałów Mi-
strzostw Polski Młodziczek w siat-
kówce plażowej był dla nas ogrom-
nym sukcesem – mówi Maja Kott, 
zawodniczka Krótkiej Mysiadło. 
- Ciężka i regularna praca pod okiem tre-
nerki Michaliny Tokarskiej oraz pomoc 
ze strony Aleksandry Zdon zaowocowa-
ły szóstym miejscem w Polsce. Jesteśmy 
bardzo szczęśliwe, a za rok postaramy się 
walczyć o jeszcze więcej.
 W tej chwili dziewczyny kon-
centrują się na ćwierćfinałach Mi-
strzostw Polski Młodziczek w siat-
kówce halowej, które odbędą się już 
w ten weekend.

Tyl.

IV liga

Kolejka 5 - 29-30 sierpnia

Escola Varsovia Warszawa 2-3 MKS Piaseczno  
Mazur Karczew 0-0 AP Marcovia Marki  
Unia Warszawa 0-1 Znicz II Pruszków  
Sparta Jazgarzew 1-2 Drukarz Warszawa  
Józefovia Józefów 1-3 KS Raszyn  
Ząbkovia Ząbki 1-4 Victoria Sulejówek  
Okęcie Warszawa 3-2 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Drukarz Warszawa 5 12 4 0 1 15-5
2.  Ząbkovia Ząbki 5 12 4 0 1 13-8
3.  Victoria Sulejówek 5 10 3 1 1 17-7
4.  Escola Varsovia Warszawa 
  4 9 3 0 1 11-5
5.  KS Raszyn 5 9 3 0 2 8-6
6.  Znicz II Pruszków 5 7 2 1 2 7-4
7.  MKS Piaseczno 3 6 2 0 1 7-4
8.  Okęcie Warszawa 3 6 2 0 1 4-7
9.  Mazur Karczew 5 5 1 2 2 3-7
10.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  5 4 1 1 3 7-15
11.  Józefovia Józefów 4 3 1 0 3 5-12
12.  Unia Warszawa 5 3 1 0 4 4-13
13.  Sparta Jazgarzew 5 3 1 0 4 6-10
14.  AP Marcovia Marki 3 1 0 1 2 2-6

Liga okręgowa

Kolejka 6 - 29-30 sierpnia

Ursus II Warszawa 4-1 Perła Złotokłos  
Milan Milanówek 4-0 Ryś Laski  
Laura Chylice 2-2 KS Teresin  

Grom Warszawa 4-0 Naprzód Brwinów  
GLKS Nadarzyn 3-2 LKS Chlebnia  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 6-1 Passovia Pass 
Orzeł Baniocha 7-1 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
SEMP Ursynów (Warszawa) 0-6 Korona Góra Kalwaria  
Sarmata Warszawa 5-0 Piast Piastów  

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 6 18 6 0 0 29-3
2.  Laura Chylice 6 16 5 1 0 19-6
3.  Grom Warszawa 6 15 5 0 1 22-2
4.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  6 13 4 1 1 18-7
5.  LKS Chlebnia 6 12 4 0 2 18-9
6.  Milan Milanówek 5 10 3 1 1 16-6
7.  GLKS Nadarzyn 6 10 3 1 2 18-14
8.  KS Teresin 6 8 2 2 2 14-14
9.  Ursus II Warszawa 6 8 2 2 2 18-13
10.  Perła Złotokłos 6 7 2 1 3 14-13
11.  Piast Piastów 6 7 2 1 3 8-25
12.  Ryś Laski 6 7 2 1 3 11-17
13.  Korona Góra Kalwaria 6 6 2 0 4 13-15
14.  Sarmata Warszawa 6 5 1 2 3 11-15
15.  Naprzód Brwinów 5 4 1 1 3 8-16
16.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  6 4 1 1 4 7-23
17.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  6 1 0 1 5 7-29
18.  Passovia Pass 6 0 0 0 6 3-27

A klasa

Kolejka 3 - 29-30 sierpnia

City Wilanów (Warszawa) 4-0 UKS Tarczyn  
Progres Warszawa 4-4 Walka Kosów  
MKS II Piaseczno 1-0 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki  
Perła II Złotokłos 2-1 Jedność Żabieniec 
GKS Podolszyn 5-0 Anprel Nowa Wieś  
Świt Warszawa 0-5 Drukarz II Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Drukarz II Warszawa 3 9 3 0 0 9-2
2.  MKS II Piaseczno 3 7 2 1 0 13-3
3.  City Wilanów (Warszawa) 3 7 2 1 0 7-1
4.  UKS Tarczyn 3 6 2 0 1 7-6
5.  Perła II Złotokłos 3 6 2 0 1 5-4
6.  FC Lesznowola 2 4 1 1 0 3-2
7.  GKS Podolszyn 3 4 1 1 1 7-3
8.  MKS Polonia Warszawa 2 4 1 1 0 4-0
9.  Progres Warszawa 3 4 1 1 1 11-9
10.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 3 
  1 0 1 2 2-6
11.  Walka Kosów 3 1 0 1 2 6-11
12.  Jedność Żabieniec 3 1 0 1 2 4-9
13.  Świt Warszawa 3 1 0 1 2 2-9
14.  Anprel Nowa Wieś 3 0 0 0 3 1-16

0 0 0 0 0 0-0
12.  Perła II Złotokłos 1 0 0 0 1 1-2
13.  Walka Kosów 1 0 0 0 1 1-4
14.  Jedność Żabieniec 1 0 0 0 1 0-4

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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Segmenty pod lupą burmistrza
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz poinformował, że przymierza 

się do działań dyscyplinujących inwestorów i deweloperów, budujących na terenie Bo-

browca. - Sprawdzimy, czy zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego nie są przez nich naginane – zapowiada Daniel Putkiewicz

 Urząd gminy chce wziąć pod 
lupę inwestycje w różnych lokali-
zacjach, w tym przy ulicy Bajecz-
nej. Burmistrz Putkiewicz stara się 
ostrożnie dobierać słowa. 
 - Powstaje tam zabudowa seg-
mentowa, która może przypomi-
nać wielorodzinną – mówi. 
 Tymczasem plan miejscowy 
dla  Bobrowca, uchwalony kilka-
naście lat temu, dopuszcza na te-
renie miejscowości zabudowę jed-
norodzinną. 
 Wróćmy jednak do Bajecznej. 
Najpierw przy drodze powstawały 
domy jednorodzinne i bliźniaki w 
zabudowie willowej. Potem dewe-
loperzy zaczęli budować segmen-
ty, teraz są to segmenty, w których 
są dwa lokale mieszkalne bez ga-
rażu, prawdopodobnie z niewystar-
czającą liczbą miejsc parkingowych. 
 - Tego typu zabudowa wzbudza 
nasze wątpliwości – wyjaśnia bur-
mistrz. - Będziemy sprawdzali, czy 
nie doszło tu do złamania prawa. 
Przeanalizujemy projekty planów i 
warunki techniczne. Na pewno po-
prosimy też o pomoc PINB. Zwró-
cimy uwagę również na małe inwe-
stycje. 
 Burmistrz zapowiada, że na naj-
bliższej sesji rady miejskiej złoży 
projekt uchwały w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla Bobrow-

ca. Dowiedzieliśmy się, że chodzi o 
jego uszczegółowienie i dopasowa-
nie do nowych realiów. Daniel Put-
kiewicz chce, aby do każdego budo-
wanego lokalu inwestor zapewniał 
dwa miejsca parkingowe, a woda 
była odprowadzana na teren nie-
ruchomości, a nie drogi publicznej. 
Zamierza ukrócić także zabudowę 
wielorodzinną. - Wydaje mi się, że 

nie było intencją radnych uchwalają-
cych przed laty plan miejscowy dla 
Bobrowca, aby powstawały tu bu-
dynki z czterema i więcej lokalami 
mieszkalnymi – mówi Daniel Put-
kiewicz. - Chyba nie tak wyobraża-
li sobie zabudowę jednorodzinną ci, 
którzy uchwalali ten plan.

Tomasz Wojciuk

Gmina sprawdzi czy powstające w Bobrowcu
inwestycje są zgodne z planem miejscowym

Starostwo wydało pozwolenie
na budowę masztu
LESZNOWOLA W sierpniu mieszkańców Lesznowoli podzieliła informacja 
o planowanej budowie masztu 5G na jednej z działek przy ulicy Słonecz-
nej. Inwestycja, pomimo protestów, uzyskała pozwolenie na budowę

 Przeciwko budowie wieży telefonii komórkowej fi rmy „Play” na działce o 
nr ewid. 273/1 (obręb Lesznowola) protestowała, między innymi, grupa lesz-
nowolskich radnych. Petycję na ręce starosty piaseczyńskiego Ksawerego 
Guta złożyli również okoliczni mieszkańcy, obawiając się negatywnych skut-
ków technologii 5G dla zdrowia. Kwestia czy maszt faktycznie stanowi dla 
nich realne zagrożenie jest jednak dyskusyjna.
 - Wniosek był zgodny z przepisami prawa budowlanego i pozwolenie zosta-
ło wydane – informuje Magdalena Markuszewska z biura promocji powiatu.
 Szczegółowo z treścią decyzji, od której przysługuje odwołanie do wojewo-
dy mazowieckiego, można zapoznać się w siedzibie starostwa powiatowego.
 - Nie jestem zaskoczona, bo takie wieże coraz częściej powstają w 
okolicy – mówi Magdalena Łyszcz, radna gminy i mieszkanka wsi Lesz-
nowola. - Żałuję, że Play nie prowadzi lokalnych kampanii uświadamiają-
cych mieszkańcom brak szkodliwego wpływu swoich instalacji, bo w tej 
sytuacji zabrakło dialogu.
 Sprawę skomentował również wicewójt Lesznowoli Marcin Kania.
 - Urząd gminy zaproponował inwestorowi inne lokalizacje pod budowę 
masztu wzdłuż drogi S7, ale jak do tej pory nasze propozycje pozostały bez 
odpowiedzi – mówi Marcin Kania.

Grzegorz Tylec

Czy już wkrótce w tym miejscu stanie maszt 5G?



DAM PRACĘ

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

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na kraj-stała linia Raszyn-
Wrocław+dodatki. Tel 501 212 419

Zatrudnimy: brukarzy, pomocników, ekipę brukarzy 
tel. 602 114 307

Krawcowa do poprawek, Chyliczki, tel. 605 081 740

Zatrudnię ślusarza, mechanika Prażmów, 
tel. 693 653 165

Elektryka od zaraz zatrudni Firma Norwa Plants. sp. z 
o.o. w Piasecznie na umowę o pracę na cały etat lub 1/2 
etatu. Wymagane uprawnienia SEP min 1KW. Godziny 
pracy 7-15. Kontakt: Tel. 22 756 20 65,
mail kadry@norwa.eu

Praca w Niemczech od zaraz (ściany, sufity, podłogi), 
kwatera, dojazd, narzędzia zapewnione, tylko legalnie, 
tel. 510 769 677

Lektorom j. angielskiego, centrum Piaseczna, 
tel. 501 571 574

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

PRACA PRZY ELEWACJACH OKOLICE ŁAZ, 
LESZNOWOLI, TEL. 606 694 330

Dam pracę na budowie tel.600 423 005

Zatrudnię aktywne osoby do przyuczenia przy pracach z 
zielenią tel.600 423 005

Zatrudnię pracownika do prac remontowych zabudowy 
gk gładź malowanie tel.606 975 447 

Praca dla mechanika maszyn budowlanych, 
tel.660 570 001

Agentów  ochrony do 55 lat. Tel. 506 158 658

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
praca cały rok, tel. 505 075 670

Lektorom j. angielskiego, centrum Piaseczna, 
tel. 501 571 574

Młodą osobę do kawiarni Carte d'Or Cafe, na weekendy 
lub na pół etatu, Piaseczno-Józefosław tel.503 13 05 05

Zatrudnię murarza, tel. 601 847 143

Zatrudnię fryzjerkę, maniucurzystce podnajmę gabinet w 
Konstancinie, od zaraz tel. 606 817 356

Mechanik samochodowy, wulkanizator, Konstancin, 
tel. 607 493 327

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

Bistro w Górze Kalwarii serwujące dania kuchni polskiej 
poszukuje pomocy kuchennej. Więcej informacji pod nr. 
Tel 504 925 048

Młodego do posadzek, chętnie z prawem jazdy, 
tel. 504 241 950

Warsztat blacharniczo-lakierniczy w Górze Kalwarii za-
trudni osoby z doświadczeniem na stanowisko blacharz, 
lakiernik, mechanik Tel. 887 181 182

Firma ogrodnicza przyjmie pracowników. 
Tel. 602 520 450, 602 520 250

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Sprzątanie, mycie okien,sprzątanie po remoncie, 
tel. 733 546 026

Zaopiekuję się dzieckiem w wieku przedszkolnym lub 
szkolnym. Doświadczenie, tel. 602 499 530

KUPIĘ

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

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

SPRZEDAM

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

Używany rower trójkołowy rehabilitacyjny, 850 zł-cena do 
negocjacji, tel. 510 847 186

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka 
tel. 604 868 998

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 53 m kw. (klima-
tyzacja, węzeł sanitarny) Piaseczno ul. gen. Sikorskiego, 
tel. 506 124 486

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię mieszkanie lub domek w okolicach Piaseczna do 
220 tys. Gotówka od ręki Dominika tel. 668 312 987

Małe w bloku do 34 m tel. 728 912 830

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Pokój 2 i 3-osobowy, tel. 698 896 421

Dom 2-pokojowy, tel. 698 896 421

Dom z działką w Głoskowie, tel. 607 37 36 36

Atrakcyjne mieszkanie 75 m kw., Piaseczno, 
tel. 607 37 36 36

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kawalerka, centrum Tarczyna, 900 zł, tel. 571 373 118

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno,ul. Szkolna 13c 
„Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Pokój z kuchnią, najchętniej parze, Nowa Iwiczna, 
tel. 601 093 642

Kwatery, tel. 728 899 673

USŁUGI

NIEZALEŻNY DORADCA POKRYĆ DACHOWYCH LO-
KALNY CZŁONEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
DEKARZY, TEL. 507 595 394

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

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

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel 604 415 352

Malowanie wnętrz, renowacje schodów i  inne prace w 
drewnie. Tel. 501 201 194, schodypodlogi.com.pl

Szukasz opiekunki? Zapisz dziecko do Ś¦wietlicy Po-
Dzwonku.pl, Przywozimy. tel. 508 285 815

Złota Rączka tel. 735 616 596

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel. 502 788 561

Malowanie mieszkań, remonty, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Opróżnianie domów, mieszkań, piwnic, garaży i dzia-
łek. Profesjonalnie, szybko i tanio, tel. 576 329 003 

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKAR-
NIKI PŁYTY TEL.511 204 952

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

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

Żaluzje, rolety, plisy, tel. 601 054 547

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samo-
chodowej,tel. 508 65 20 30

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

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

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

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Wycinka drzew, tel. 509 117 928

Kominy,rynny, naprawy, tel. 798 836 860

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

ANGIELSKI INDYWIDUALNIE, PIASECZNO 
I OKOLICE, OD 30 ZŁ/H, TEŻ ZDALNIE, ONLINE,  
TEL. 571 373 118

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI dla 
dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z rozwo-
ju osobowości. Grupa wsparcia. Pomoc w lekcjach. Opie-
ka nad dziećmi. Zadania kreatywne. Okulary VR. Piasecz-
no, z dojazdem, tel. 571 373 118

Matematyka, fizyka, informatyka. 
Nauczyciel z doświadczeniem. tel. 533 854 896

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5, nauka na bieżąco, Piasecz-
no i okolice, 20 -30zł/h, też zdalnie – ON LINE,  
tel. 571 373 118

Chemia, matematyka tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Pani pozna Pana, odpowiedzialnego w.45-55 l. 
Tel. 517 031 285 ( po godz.17)

nr 31 (824)/2020

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Fryzjera damsko-męskiego do salon w centrum Pia-
seczna. Wymagania: minimum 3 lat doświadczenie, 
umiejętność  pracy w zespole, dobry kontakt z klien-
tem. Praca na etat w zgranym zespole, tel. 692 488 278 

R E K L A M A

R E K L A M A

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. 
Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-
mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm), 
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych,  oraz 
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839 

Działkę w ROD, 500 m kw., z nowym, ocieplanym do-
mem, Szczaki, tel. 602 57 83 66

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydraulik – instalacje, wod-kan, przyłącza, 
tel. 608 030 808

ANGIELSKI korepetycje, Piaseczno i okolice, 
tel. 502 035 000

Opieka nad dziećmi (gry edukacyjne, zadania rozwojo-
we, łamigłówki, okulary VR i inne atrakcje), 
Piaseczno . Kwalifikacje, tel. 571 373 118

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

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

Opiekunkę/ pomoc wychowawcy zatrudnię w żłobku w 
Łazach. tel. kontaktowy tel. 506 125 282

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE, 
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

TelTeel.TeTeel.Tel.TelTel. 5151751777717 0 00303031030303131033  2822 28528528285228528  ( p ( p ( p ( p ( po gooo gogog dz.1z.dzzdz.17)7)7)7))7)

NADAJ NADAJ 
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 

DROBNE PRZEZ DROBNE PRZEZ 
INTERNET!!!INTERNET!!!

Na naszej stronie internetowej 
w prawym górnym rogu 

kliknij ikonkę 
„Ogłoszenia”

Wpisz treść, wybierz rubrykę i 
rodzaj czcionki To bardzo proste!

www.kurierpoludniowy.plwww.kurierpoludniowy.pl
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Do Starej Papierni
przyjadą food trucki

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Już w najbliższy weekend, w 
dniach 4-6 września, w Konstancinie-
Jeziornie odbędzie się pierwszy Fe-
stiwal Food Trucków. Samochody z 
jedzeniem ulicznym z różnych części 
świata zaparkują pod centrum han-
dlowym Stara Papiernia. Będzie moż-
na spróbować nie tylko pysznych 
burgerów, frytek czy zapiekanek, ale 
także meksykańskiego buritto, ty-
betańskich pierożków na parze, taj-
skiego curry czy hiszpańskich chur-
ros. Festiwal rozpocznie się w piątek 
o godz. 15. W sobotę i niedzielę food 
trucki będą otwarte od południa.

TW

Koncert duetu
Leszko&Piątek

 W niedzielę 6 września o godz. 
17 w altanie przy Hugonówce z kon-
certem „Ścieżki przedeptane” wy-
stąpi Duet Leszko & Piątek. Muzycy 
wykonują wyłącznie piosenki Marka 
Grechuty we własnych, kameralnych 
aranżacjach. Recital łączy zarówno 
złote przeboje cenionego artysty, ta-
kie jak „Niepewność” czy „Dni, któ-
rych nie znamy”, jak i piosenki mniej 
znane, np. „Nie dotykaj dzikich róż”.  
Wstęp wolny, obowiązuje reżim sani-
tarny.

TW

System Roweru 
Miejskiego rozrasta się

PIASECZNO

 Kilka dni temu w mieście powsta-
ła szósta już stacja w ramach Piase-
czyńskiego Roweru Miejskiego. Znaj-
duje się ona przy skrzyżowaniu ul. Ja-
rząbka z Żytnią na osiedlu Słowicza. 
Rowery można wypożyczać od mar-
ca do końca listopada.

TW

Narodowe Czytanie 
w Górze Kalwarii

GÓRA KALWARIA

 Już jutro o godzinie 12 pod wierz-
bami na Skwerze przy ul. Ks. Sajny 4 
(na tyłach budynku byłych Warszta-
tów Terapii Zajęciowej) odbędzie się 
IX Narodowe Czytanie. W tym roku 
przypomnimy sobie historię Balla-
dyny i Aliny, w dramacie Juliusza Sło-
wackiego. Oprócz recytacji fragmen-
tów dzieła na miejscu odbędzie się 
również tematyczna gra terenowa.

Tyl
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