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Powstają nowe parkomaty! 
Nie wszędzie ceny będą takie same
PIASECZNO Pojawiły się już parkomaty przy wyremonto-

wanym odcinku ul. Puławskiej. Władze miasta rozbu-

dowują strefę płatnego parkowania, ale też dodatko-

wo planują wprowadzić opłaty na parkingach funk-

cjonujących poza pasem drogowym. Zasady parko-

wania i opłaty będą się różnićJarmark powrócił!
                        str. 12

Pożar i ciało odnalezione 
w pogorzelisku PIASECZNO W poniedzia-

łek wieczorem 10 za-

stępów straży pożar-

nej walczyło z poża-

rem domu przy uli-

cy Jodłowej w Zalesiu 

Dolnym. Po północy w 

pogorzelisku odnale-

ziono ciało mężczyzny
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POWIAT

Uwaga! Kradną samochody w ciągu 6 sekund
 Od początku tego roku w powiecie piaseczyńskim skradziono 59 
samochodów, z czego 37 zniknęło w samym Piasecznie. Przestępcy 
cały czas udoskonalają metody kradzieży, polując przede wszystkim 
na auta luksusowe o wartości przekraczającej 100 tys. zł. Na naszym 
terenie najczęściej giną „japończyki”. Złodzieje coraz częściej posłu-
gują się tzw. „walizką”, skanując sygnał zapisany w kluczyku. Potem 
najzwyczajniej w świecie wsiadają do samochodu, wciskają przycisk 
START i odjeżdżają. Oczywiście przez zeskanowaniem kluczyka moż-
na się zabezpieczyć. Najlepiej umieścić go w metalowym pudełku, 
przez które nie przenikną fale radiowe lub zaopatrzyć się w specjalne 
etui. Warto zastosować także w samochodzie zabezpieczenia mecha-
niczne, jak laska montowana na kierownicy czy rygiel unieruchamia-
jący dźwignię zmiany biegów.

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E

Chciał sobie dorobić
 51-letni pracownik administracyjny, zatrudniony na jednej z uczel-
ni, odpowie za kradzież. Mężczyzna miał pilnować rzeczy osobistych 
wykładowców, a tymczasem podstępnie ich okradał. W końcu jeden z 
profesorów zorientował się i zainstalował w pomieszczeniu socjalnym 
ukrytą kamerę. Gdy zdobył dowód kradzieży, udał się na policję. Ustalo-
no, że w okresie od marca do września 51-latek ukradł z portfeli wykła-
dowców 2900 zł. Mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Gminna bez odszkodowań
PIASECZNO Na początku ubiegłego roku zakończyła się przebudowa ulicy Gminnej, łą-

czącej szkołę im. Noblistów Polskich w Lesznowoli z urzędem gminy. Wielu mieszkań-

ców sąsiadujących z drogą musiało oddać pod nią część swoich nieruchomości. 25 

osób nie otrzymało jeszcze z tego tytułu odszkodowania

 Część osób, które nie otrzyma-
ły jeszcze odszkodowania, nie kry-
je swego oburzenia. - Zajęli na mocy 
specustawy cudzą własność, a po-
przednim właścicielom nie wypłaci-
li pieniędzy. To jest granda, bo dro-
ga została oddana do użytku 1,5 
roku temu!  - uważa pan Paweł. Z 
naszych informacji wynika, że w 
niektórych sytuacjach są problemy 
z oszacowaniem wartości nierucho-
mości. Jedna z osób, które nie otrzy-

mały jeszcze pieniędzy, poinformo-
wała za pośrednictwem jednego z 
portali społecznościowych, że w lu-
tym 2020 roku dostała od gminy pi-
smo świadczące o tym, że urząd od-
wołał się od wyceny starosty. Na po-
czątku stycznia tego roku wojewoda 
uchylił zaskarżoną przez gminę de-
cyzję i skierował sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia. W czerwcu wła-
ścicielka dowiedziała się o powoła-
niu nowego rzeczoznawcy. - Sporzą-

dzono nowy operat, w którym kwo-
ta wyceny została obniżona o blisko 
40 tys. zł – nie kryje swego oburze-
nia kobieta. - Nie wiem już sama czy 
się śmiać czy płakać z tego wszyst-
kiego. To jest po prostu skandal.  
 - Organem prowadzącym po-
stępowania w sprawie ustale-
nia wysokości odszkodowania za 
grunty pod budowę ul. Gminnej 
w Lesznowoli jest Starosta Pia-
seczyński - informuje Agnieszka 

Adamus, kierowniczka gminnego 
wydziału promocji. - Gmina Lesz-
nowola na bieżąco wypłaca od-
szkodowania na wskazany przez 
właścicieli rachunek bankowy, nie-
zwłocznie po otrzymaniu od Sta-
rosty Piaseczyńskiego ostatecznej 
decyzji o ustaleniu odszkodowa-
nia. W sprawie odszkodowań to-
czyły się 53 postępowania. 28 oso-
bom wypłaciliśmy już pieniądze. 

TW

Wielu mieszkańców musiało oddać na Gminną 

część swoich nieruchomości

Mimo że budowa 

zakończyła się przeszło 

1,5 roku temu, wielu 

właścicieli gruntów do dziś 

nie otrzymało odszkodowań

PIASECZNO 

Po pościgu zatrzymano pijanego kierowcę
 Do ofi cera dyżurnego zadzwonił kierowca, wracający ulicą Puław-
ską z Warszawy do Piaseczna. Mężczyzna zauważył przed sobą maz-
dę, która miała problemy z utrzymaniem właściwego toru jazdy i 
stwarzała zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Wkrótce samo-
chód namierzyła załoga drogówki. Kierowca jednak nie zamierzał się 
dobrowolnie zatrzymać. Po krótkim pościgu udało się jednak uda-
remnić mu dalszą jazdę nieopodal stacji paliw przy ul. Okulickiego. 
Okazało się, że siedzący za kierownicą mazdy 54-latek miał w organi-
zmie dwa promile alkoholu. Stracił już prawo jazdy, a jego samochód 
został odholowany na parking. Za jazdę po wódce grozi mu do 2 lat 
pozbawienia wolności.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Podczas budowy wykopano „minę”
 Pracownicy budowlani wykonujący prace ziemne przy ulicy Chy-
lickiej znaleźli w wykopie przedmiot przypominający minę z okresu 
drugiej wojny światowej. Na miejsce wezwano policjantów z grupy 
pirotechniczno-minerskiej. Dokładnie obejrzeli oni znaleziony przed-
miot. Jak się okazało, nie była to wcale mina, a... stary bęben hamul-
cowy od fi ata 126 p. Tym razem na szczęście skończyło się tylko na 
strachu. 

URSYNÓW

Oszukiwali na „policjanta” i „prokuratora”
 Na terenie województwa małopolskiego zatrzymano trójkę mło-
dych ludzi, którzy dokonali co najmniej kilku oszustw „na policjan-
ta”. Na pewno oszukali dwie kobiety na łączną kwotę ponad 120 tys. 
zł, wmawiając im, że muszą przelać swoje oszczędności na wskaza-
ny, „bezpieczny” rachunek bankowy. Dwóch mężczyzn w wieku 19 i 
24 lat oraz ich 20-letnia koleżanka trafi ło już do aresztu tymczasowe-
go. Prokuratura przedstawiła im trzy zarzuty, za które mogą spędzić 
w więzieniu nawet 8 lat.

Mieszkanka nagrała rozmowę z oszustem
 Do 26-letniej mieszkanki Piaseczna zadzwonił rzekomy przedstawi-
ciel jednego z banków, informując o podejrzanej transakcji, którą za-
uważył na jej koncie. Aby zapobiec „oszustwu”, namawiał kobietę, aby 
zainstalowała sobie aplikację tzw. zdalnego pulpitu, która umożliwi 
wgląd technika w jej komputer. 26-latka nie dała się jednak nabrać, na-
grała rozmowę z oszustem i przekazała ją policji. - Taka aplikacja umoż-
liwiłaby oszustowi uzyskanie dostępu do konta bankowego – prze-
strzega nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powiatowej Poli-
cji w Piasecznie. - Mógłby on nie tylko przejąć zdeponowane na koncie 
środki, ale nawet zaciągnąć kredyt.

Kolarze przejadą
ulicami miasta

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę 18 września odbędzie się 
Konstanciński Przejazd Rowerowy. Mi-
łośnicy dóch kółek wystartują o godz. 
16 sprzed urzędu miasta (od strony ul. 
Kolejowej). Udział w przejeździe jest 
bezpłatny. Do pokonania będzie tra-
sa o długości około 10 km. Zakończe-
nie wycieczki planowane jest przy ska-
teparku przy ul. Bielawskiej. Następ-
nie, w Składzie Towarów Wiejskich w 
Habdzinie, planowane jest spotkanie i 
dyskusja z aktywistami rowerowymi z 
Warszawy i innych miast. 

Rusza Musica Classica

PIASECZNO

 W najbliższą niedzielę 19 września o 
godzinie 19 zainaugurowany zostanie 
XIII Międzynarodowy Festiwal Musica 
Classica. Z koncertem inauguracyjnym 
w kościele pw. św. Rocha w Jazgarzewie 
wystąpią: Iwona Bagniewska - sopran, 
Tomasz Marczak - trąbka, fl ugelhorn i 
Andrzej Sochocki – organy. W progra-
mie m.in.: M.A. Charpentier, J.S. Bach, D. 
Stachowicz, W.A. Mozart, C. Franck, H.A. 
Stamm, M. Lorenc. Wstęp wolny.

Tyl.

Dyskusyjny Klub Filmowy
 W sobotę 18 września w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym (ul. Białej Brzozy 
3) obejrzeć będzie można „Przeminęło z wiatrem” – jeden z najsławniejszych 
amerykańskich melodramatów, zdobywcę ośmiu statuetek Oskara. W fi lmie z 
1939 r. w reżyserii Victora Fleminga główne role zagrali Vivien Leigh i Clark Ga-
ble, a scenariusz został oparty na powieści „Przeminęło z wiatrem” Margaret 
Mitchell. Film jest produktem swoich czasów i przedstawia uprzedzenia et-
niczne i rasowe, które niestety były wówczas powszechne w społeczeństwie 
amerykańskim. Prowadzenie: Małgorzata Szamocka. Początek o godzinie 18. 
Wstęp wolny.

Tyl.

PIASECZNO

TW



 Pani Stefania mieszka w nie-
wielkim lokalu przy ulicy Chy-
liczkowskiej od 40 lat. 
 - Jestem sama, dlatego napra-

wa dachu jest poza moim zasię-
giem – mówi. - Dach w budynku 
przecieka od mniej więcej czte-
rech lat, z roku na rok jest coraz 

R E K L A M A

3nr 33 (871)/2021 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Mieszkanka: woda z dachu 
cieknie mi na głowę!
PIASECZNO/POWIAT Pani Stefania mieszka w lokalu komunalnym przy ulicy Chyliczkow-

skiej 20F. Budynek jest własnością powiatu. - Od kilku lat apeluję o naprawę dachu, bo 

woda cieknie mi po ścianach i niszczy sufi t – opowiada 72-latka. - Starosta doskonale 

zna problem. Nie wiem, dlaczego nie chce mi pomóc...

gorzej. Na suficie mam już zacie-
ki, zaraz wejdzie mi tu grzyb...
 Kobieta od lat pisze pisma do 
starostwa, prosząc o pomoc w 
rozwiązaniu problemu. W paź-
dzierniku 2017 roku ówczesny wi-
cestarosta Arkadiusz Strzyżew-

ski odpowiedział jej, że dachu nie 
można naprawić, bo... starostwo 
nie ma na to pieniędzy. A nawet 
gdyby środki się znalazły, to i tak 
konserwator zabytków nie wyraził 
zgody na zmianę poszycia dacho-
wego. - Zarząd powiatu zapew-
nił mnie jednak, że ma na uwa-
dze mój problem i będzie dążył do 

jego rozwiązania – mówi 72-latka. 
 Pokrzepiona nadzieją senior-
ka na początku tego roku raz jesz-
cze poprosiła o pomoc powiat. 
Tym razem odpowiedzi udzielił jej 
starosta Ksawery Gut, który po-
nownie argumentował, że na re-
mont dachu musi wyrazić zgodę 
konserwator zabytków. - Myśla-
łam, że przez cztery lata starostwo 
zdążyło dojść do porozumienia 
z konserwatorem i będzie mogło 
wreszcie przeprowadzić tę napra-

wę – dziwi się pani Stefania. - Gdy 
czytałam pismo starosty poczułam 
zawód i rozczarowanie. Tym bar-
dziej, że jest ono bliźniaczo po-
dobne do odpowiedzi sprzed czte-
rech lat. Też jest tu mowa o bra-
ku środków na wykonanie napra-
wy. Wysłałam panu staroście zdję-
cia, doskonale więc zna sytuację. 
To kpiny, że od lat nikt nie może 
lub nie chce załatwić tej sprawy.

Tomasz Wojciuk

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

72-latka ma pretensje do 

urzędników, że od czterech 

lat nie chcą, lub nie potrafią 

jej pomóc

Kobieta pokazuje, w którym miejscu woda ścieka po elewacji

Na suficie w kilku miejscach widoczne są zacieki
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R E K L A M A

 Jeśli masz problem z nadmiernym 
owłosieniem, które musisz często go-
lić, a bolesna depilacja woskiem koń-
czy wrastaniem włosków i stanami za-
palnymi, mamy dla Ciebie rozwiązanie.  
Włoski znikną, zapomnisz o wsty-
dliwych chwilach, kiedy niechciane 
owłosienie szpeciło, odbierając pew-
ność siebie.

Na czym polega laserowa depilacja

 Depilacja laserem diodiowym Li-
ght Sheer jest to usuwanie owłosie-
nia za pomocą wiązki światła lasera, 
która docierając do mieszka włosowe-
go trwale niszczy jego cebulkę. Nale-
ży jednak dodać, że nie wszystkie wło-
sy rosną równocześnie. Część z nich 
znajduje się w fazie wzrostu (anagen) 
i właśnie one reagują na światło lase-
ra, pozostałe włosy są w fazie „uśpie-
nia”(katagen, telogen), która ma różne 
okresy trwania (od 3 do 8 tygodni) - po 
tym okresie zaczyna się aktywny etap 
wzrostu nowego włosa. Z tego wzglę-
du zabiegi muszą być powtarzane mi-
nimum 4-5 razy. W większości przy-
padków po czterech zabiegach nastę-

puje bardzo znacząca redukcja owło-
sienia (ok. 80% klientów potrzebuje 
między 4 a 6 zabiegów- zależnie od 
części ciała, rodzaju włosa, predyspo-
zycji genetycznych, wieku itp.).

Jak się przygotować?

 Przed depilacją trzeba zgolić wło-
sy maszynką. Nie należy stosować kre-
mów ani antyperspirantu na depilo-
wane miejsca w dniu zabiegu. Przez 
około miesiąc przed zabiegiem nie na-
leży wyrywać włosków pęsetą,  depi-
lować woskiem czy depilatorem. Nie 

wolno usuwać ich z cebulkami. 
Skóra na której będzie wykonywany 
zabieg nie może być opalona.  
 Zabieg może być stosowany za-
równo u pań jaki i panów. Pano-
wie często narzekają na nadmierne 
owłosienie, ale unikają bolesnej de-
pilacji woskiem. Depilacja laserowa 
to idealna rozwiązanie. Kosmetolog 
w salonie dostosuje liczbę i częstotli-
wość zabiegów do rodzaju owłosie-
nia. Dzięki temu efekty pojawią się 
szybko.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45  (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Ciesz się ciałem
bez zbędnego owłosienia

Depilacja laserowa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które borykają się z problemem 

nadmiernego owłosienia. Laser staje się coraz bardziej popularną metodą usuwania włosków, 

która przynosi bardzo dobre efekty

P R O M O C J A

Pożar i ciało odnalezione 
w pogorzelisku
PIASECZNO W poniedziałek 

wieczorem 10 zastępów 

straży pożarnej walczyło 

z pożarem domu przy uli-

cy Jodłowej w Zalesiu Dol-

nym. Po północy w pogo-

rzelisku odnaleziono ciało 

mężczyzny

 Palił się dach i poddasze dwu-
kondygnacyjnego budynku w kształ-
cie litery „L” o wymiarach 15×15 
metrów. Gdy strażacy przybyli na 
miejsce, pożar był już mocno rozwi-
nięty. Wysokie płomienie buchały z 
dachu nad połową domu. 
 – Osoby przebywające w budyn-
ku ewakuowały się jeszcze przed 
przybyciem straży – informował 
nas mł. bryg. Łukasz Darmofalski 
z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej z Piasecznie.
 Niestety, jak się okazało, nie 
wszyscy opuścili płonący dom. W 
pogorzelisku strażacy odnaleźli cia-
ło mężczyzny.

 – Z naszych ustaleń wynika, że 
w tym budynku mieszkali pracowni-
cy Ukraińscy, ale tożsamości dena-
ta jeszcze nie ustalono  – mówi nad-
kom. Jarosław Sawicki z Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie. 

- Prokurator zlecił prazeprowadze-
nie sekcji zwłok.
 Z naszych informacji wynika, że 
przy Jodłowej mogło mieszkać po-
nad 40 osób.

AB

Wirtualne Muzeum Konstancina

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W czwartek 23 września o godz. 18.30 w Konstancińskim Domu Kul-
tury odbędzie się spotkanie z cyklu Wirtualne Muzeum Konstancina 
„Edward Chwalewik – Wielki nieobecny”. Edward Chwalewik był wszech-
stronnym badaczem zbiorów polskich, gromadzonych na przestrzeni 
wieków w bibliotekach, archiwach, muzeach i prywatnych kolekcjach, 
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Zebrana przez niego wiedza, 
wydana w formie publikacji pt. „Zbiory Polskie”, stała się bazą do okre-
ślenia strat, jakie kultura polska poniosła w wyniku II wojny światowej. 
Ostatnie lata życia Edward Chwalewik spędził w Bielawie i Skolimowie. 
O jego życiu, działalności, twórczości i związkach z Konstancinem-Je-
ziorną opowiedzą Hanna Łaskarzewska i Hanna z Rossmannów Hlebo-
wicz, wnuczka bohatera spotkania. Wstęp wolny, ale obowiązuje reżim 
sanitarny. Bezpłatne wejściówki można odbierać w recepcji KDK w dniu 
spotkania od godz. 12.

TW

Rocznica agresji sowieckiej na Polskę

PIASECZNO

 W piątek 17 września obchodzona będzie 82. rocznica agresji so-
wieckiej na Polskę. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 pod Po-
mnikiem Katyńskim na Cmentarzu Parafialnym w Piasecznie. W pro-
gramie: modlitwa, przemówienia okolicznościowe i złożenie wiąza-
nek. Następnie, o godzinie 12, w pobliskim Domu Kultury odbędzie 
się spotkanie z Sebastianem Sękiem - mieszkańcem gminy Piasecz-
no, miłośnikiem historii lokalnej i nie tylko, autorem komiksów oraz 
powieści historyczno-sensacyjnej „Gra o honor”, wnukiem Żołnierza 
Wyklętego, majora Karola Sęka, synem opozycjonistów w PRL. W trak-
cie spotkania autor opowie o projekcie stworzenia komiksów przed-
stawiających młodemu czytelnikowi niezwykłe historie z czasów II 
Wojny Światowej.

Tyl.
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Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB w Piasecznie
ul. Młynarska 6 lok. 45(wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane? 
Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pie-
lęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje specjalna warstwa po-
chodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, jak 
również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom zniszczonym 
zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu za-
chowania koloru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po farbo-
waniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

R E K L A M A
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Dołowanie w pięknych 
okolicznościach przyrody
PIASECZNO W ostatnią sobotę w Uroczysku Zimne Doły odbył się, już po raz dziewiąty, 

Festiwal Piosenki Dołującej. Gwiazdą tegorocznej edycji był Artur Andrus

 Festiwal Piosenki Dołującej star-
tował jako impreza o charakterze lo-
kalnym, dająca spróbować swoich sił 
przede wszystkim okolicznym wyko-
nawcom. Dziś jest to już wydarzenie 
przyciągające artystów z całego kraju 
– nierzadko laureatów ogólnopolskich 
konkursów piosenki. W rolę konferan-
sjera wcielił się w tym roku sam Dy-
rektor Artystyczny Festiwalu – zna-
ny i ceniony muzyk z Zalesia Górne-
go Stanisław Szczyciński, który o każ-
dym z kolejnych wykonawców po-
trafił powiedzieć coś interesującego. 
Sama impreza była również niezwykle 
sprawnie zorganizowana, dzięki cze-
mu odstępy czasowe pomiędzy kolej-
nymi artystami były wyjątkowo krót-
kie. A o czym traktowały poszczegól-
ne piosenki? Oprócz tradycyjnej te-
matyki alkoholowo-tytoniowej po-
jawiły się, między innymi, utwory o 
upadku kultury czy... narodzie pol-
skim obawiającym się szczepień.
 Festiwalowe jury w składzie: 
Tomasz Kordeusz, Barbara Sobo-
lewska i Mirosław „Michu” Mi-
chalski wyłoniło trójkę laureatów. 
Pierwszą nagrodę zdobyła Jed-

noosobowa Formacja Artystycz-
na Grześ, drugą - Ranko Ukulele, 
a trzecią – Sylwia Biernat. Przed 
koncertem gwiazdy odbył się jesz-

cze koncert laureatów, a ze swo-
im półrecitalem wystąpił Tomasz 
Kordeusz.

Tyl.

Ranko Ukulele „wyśpiewała” na Zimnych Dołach drugie miejsce

Dla artysty najważniejsza jest widownia
Z mieszkanką Chyliczek Sylwią Biernat, laureatką festiwalu, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak trafiłaś na Festiwal 

Piosenki Dołującej?

 O imprezie usłyszałam już parę 
lat temu, ale postanowiłam zgłosić 
swoje utwory dopiero po siódmej 
edycji festiwalu w 2019 roku. Nie-
stety, pandemia pokrzyżowała mi 
plany i dopiero w  tym roku udało 
mi się dostać do konkursu. Sam fe-
stiwal ujmuje mnie tematyką i szla-
chetnym podejściem do dołujących 
stanów świadomości. Artyści, za-
równo zapraszani jako gwiazdy, jak 
i ci konkursowi, we wspaniały spo-
sób uzewnętrzniają swoje wizje ar-
tystyczne na temat smutku, żalu i 
nostalgii.

Co zaśpiewałaś podczas 

tegorocznej edycji?

 Prezentowane przeze mnie 

piosenki miały odmienny charak-
ter. Pierwsza pt. „Niespodziewa-
ny koniec lata” to utwór liryczny, 
nostalgiczny, utrzymany w mino-
rowym nastroju, zapraszający do 
zadumy.  Druga była „Piosenka o 
niechcianej radości” - przewrot-
ny pastisz o uczuciach, które nas 
czasami zaskakują i nie pozwa-
lają wybrzmieć prawdziwym na-
strojom.

Czy spodziewałaś się nagrody? 

 Cóż, każdy kto przystępuje do 
konkursu liczy w skrytości serca 
na wygraną i uznanie. Jednak naj-
ważniejsza dla artysty jest widow-
nia i ciepłe reakcje na jego twór-
czość. I to, częściowo, udało mi 
się osiągnąć występując w gro-
nie laureatów, tuż przed gwiazdą 
wieczoru.



6 nr 33 (871)/2021

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Radni odwołali skarbnika 
i powołali w jego miejsce nowego
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni, na wniosek burmistrza Kazimierza Jań-

czuka, odwołali dotychczasowego skarbnika gminy Dariusza Lipca. W jego miejsce powołano Martę Nie-

dzielską, która wcześniej pracowała m.in. jako dyrektor fi nansowy w mazowieckim urzędzie wojewódzkim
 Odwołanie z funkcji Dariusza 
Lipca było w zasadzie formalno-
ścią. Przed głosowaniem burmistrz 
Kazimierz Jańczuk raz jeszcze pod-
kreślił, że w związku z oszustwem, 
w wyniku którego gmina straciła 5 
mln zł, utracił do skarbnika zaufa-
nie i nie wyobraża sobie z nim dal-
szej współpracy. Przy okazji kolejny 
raz powrócił do wydarzeń z ostat-
nich kilku miesięcy. - Pan skarbnik 
przez ponad rok prowadził rozmo-
wy z oszustem, nie powiadamiając 
o tym burmistrza – podkreślił Kazi-
mierz Jańczuk. - Przed założeniem 
lokaty dokonał rozpoznania w sze-
ściu bankach. Zadzwonił do wszyst-
kich oprócz Credit Agricole (oszust 
podawał się za pracownika właśnie 
tego banku – przyp. red.). Skarb-
nik miał też wszystkie narzędzia do 
tego, aby osobiście podpisać prze-
lew. Dlaczego tego nie zrobił? - dzie-
lił się swoimi wątpliwościami bur-
mistrz. Kazimierz Jańczuk dodał, 
że 30 marca oszust zadzwonił do 
skarbnika, dziękując za dokonanie 
przelewu. - Który bank robi coś ta-
kiego? - dziwił się burmistrz. 
 Radni dowiedzieli się, że repre-
zentująca gminę kancelaria wystąpi-
ła do dwóch banków: Banku Spół-
dzielczego w Piasecznie obsługu-

jącego gminę oraz Credit Agrico-
le, w którym oszust założył konto, o 
zwrot 5 mln zł. Zaznaczył, że banki 

również popełniły kardynalne błędy. 
Nie wykluczył, że w przypadku bra-
ku zwrotu środków, gmina wystąpi 
przeciwko nim na drogę sądową.
 - Pan burmistrz mówi, jakby 
miał zdartą płytę – denerwował się 
radny Bogusław Komosa. - Dlacze-
go nie poinformował pan radnych o 
wszystkim w maju? A tak w ogóle, 
to po co gmina zakładała tę lokatę? 
Żeby zarobić 2 tys. zł? - dopytywał. 

Koniec końców radni poparli wnio-
sek burmistrza i odwołali skarbnika. 
W jego miejsce Kazimierz Jańczuk 
zarekomendował radzie Martę Nie-
dzielską. Kandydatka stanęła przed 
8-osobowym zespołem doradczym, 
który uznał że spełnia warunki for-
malne i ma niezbędne do piastowa-
nia tej funkcji doświadczenie. Mar-
ta Niedzielska przez wiele lat pełniła 
kierownicze funkcje w mazowieckim 
urzędzie wojewódzkim, jest absol-
wentką Uniwersytetu Warszawskie-
go i SGH. Radni poparli tę kandyda-
turę. - Dziękuję za zaufanie, którym 
mnie państwo obdarzyliście – mó-
wiła Marta Niedzielska. - Mam na-
dzieję, że sprostam temu wyzwaniu.

Tomasz Wojciuk

Nowa skarbniczka 

rozpocznie pracę 

1 października

Kumulacja imprez 
w Czersku. Będzie się działo!
GÓRA KALWARIA Już w najbliższą sobotę i niedzielę w Czersku 

odbędą się trzy ważne wydarzenia: Weekend Dobrego Piwa, 

Jarmark Rzemieślniczy oraz Europejskie Dni Dziedzictwa

 Piwo w Czersku i okolicach warzono na pewno już w XVI wieku, a może 
nawet wcześniej. To będzie już trzecia odsłona piwnego festiwalu. Tym razem 
wydarzenie odbędzie się nie na zamku (trwa remont prowadzącego do niego 
mostka), a na średniowiecznym rynku. Organizatorzy zaprosili 8 rzemieślni-
czych browarów. Swój asortyment zaprezentują Browarka, Perun, Huzar, Be-
erLab, Nook, Brovca, Palatum i Antybrowar. Piw będzie można nie tylko spró-
bować na miejscu, ale też zrobić zapas do domu. Oprócz tego zaplanowano 
panele dyskusyjne i edukacyjne, promujące kulturalne spożywanie alkoholu. 
 Drugim odbywającym się równolegle wydarzeniem będzie Jarmark rze-
mieślniczy. W programie jest m.in. pokaz rzemiosł, koncert zespołu „Daj 
ognia” czy spektakl dla dzieci „Magiczna fasola” w wykonaniu teatru Trójkąt. 
Z kolei podczas odbywających się równolegle Europejskich Dni Dziedzictwa 
będzie można spróbować kuchni Urzecza i posłuchać naprawdę fajnych ze-
społów jak Podegrodzie, Piskorze czy absolutnej gwiazdy imprezy – Kapeli ze 
Wsi Warszawa (będą grane m.in. utwory z ostatniej płyty). W sobotę impreza 
rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do 20. W niedzielę zakończy się dwie go-
dziny wcześniej. 

TW

Na rynku zostaną rozstawione stoiska ze sztuką ludową i tradycyjnymi 

wyrobami. Będzie też można kupić książkę z urzeckimi przepisami

Siła szkolnej przyjaźni 
zawiodła ich na Zimne Doły

 Piękna wrześniowa pogoda skłoniła dawnych absolwentów „Platerów-
ki” do skrzyknięcia się i spotkania. Niezwykły piknik szkolnej braci, odbył się 
8 września . W chojnowskim lesie spotkało się w sumie kilkadziesiąt osób 
„uzbrojonych” w kiełbaski, sałatki, ciasta i napoje, aby powspominać „starą 
budę”, potwierdzić siłę szkolnych przyjaźni, sprawdzić „listę obecności” i z 
wrodzonym sobie optymizmem zaplanować dalsze działania.

TW

R E K L A M A
PIASECZNO Spotkań absolwentów zalesiańskiej „Platerów-

ki” z lat 1945-1967 nie zdołała powstrzymać pandemia 

koronawirusa. Kilka dni temu spotkali się ponownie za 

Zimnych Dołach, aby powspominać dawne, dobre czasy

Festiwal Hip-Hop Konstancin

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę 18 września w Hugo-
nówce odbędzie się Festiwal Hip
-Hop Konstancin, podczas którego 
zaprezentują się lokalni artyści. Pod-
czas koncertu (od godz. 19) na sce-
nie wystąpią m.in. formacje Hamski 
Bruk, 530 Crew, Wron i Zen, Feniks 
Fns & Dziku oraz Pablo OSP. Impre-
zę poprowadzi Tomasz Kleyff  CNE, a 

za deckami stanie DJ Deska. W pro-
gramie również pokazy i warszta-
ty graffi  ti, tańca oraz tworzenia kre-
atywnych płyt winylowych, a tak-
że strefa piknikowa z grillem i miej-
scem chilloutu. „Bitwa o Konstancin” 
to natomiast propozycja dla każde-
go, kto chciałby tego dnia spróbo-
wać swoich sił przy mikrofonie. Fre-

estylowy konkurs dla chętnych od-
będzie się w altanie przy Hugonów-
ce. Informacje dotyczące zapisów do 
udziału w konkursie oraz szczegó-
łowy program festiwalu można zna-
leźć na facebooku Konstancińskiego 
Domu Kultury. Impreza rozpocznie 
się o godz. 15, wstęp wolny.

TW

Ruszyły zapisy do „Biegu po dynię”

LESZNOWOLA

 Doroczny „Bieg po dynię”  odbędzie się 17 października. Start i meta 
zostaną zlokalizowane na stadionie przy ul. Szkolnej w Lesznowoli, a trasa 
biegu głównego tradycyjnie będzie miała długość 5 km. Poprzez stronę in-
ternetową gminy już można zapisywać się na tą imprezę. Wpisowe dla do-
rosłych wynosi 50 zł, zaś dla dzieci – 30 zł.

TW
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Mieszkańcy narzekają na „gołe” przystanki
PIASECZNO – Każdego dnia korzystam z przystanku autobusowego znajdującego się przy 

ul. Księcia Janusza I Starego, naprzeciwko przedszkola „Bajka” - mówi pani Irina, nasza 

czytelniczka. - Niestety, nie ma tam ani ławki, ani wiaty w której można by schronić się 

przed deszczem, wiatrem czy palącym słońcem

 Niedawno ulica doczekała się 
kapitalnego remontu. Wybudowa-
no przy niej między innymi zatoczki 
autobusowe. Na przystankach zlo-
kalizowanych m.in. przy ul. Staro-

polskiej i naprzeciwko, obok przed-
szkola „Bajka” zatrzymują się auto-
busy linii lokalnych: L23, L24 i L25. 
- Rano na te autobusy czeka napraw-
dę sporo ludzi, niektórzy siadają na 
ziemi – mówi nasza czytelniczka. 
- Czy naprawdę nie da się „uzbro-
ić” tych przystanków w ławki czy 
niewielkie wiaty. Idzie zima, gmina 
powinna czasami pomyśleć także o 
tych osobach, które korzystają z ko-
munikacji miejskiej...
 Udało się nam skontaktować z 
gminnym wydziałem utrzymania te-
renów publicznych, który odpowia-

da za wyposażanie przystanków 
w ławki, kosze na śmieci czy wia-
ty. - Na pewno ustawimy tam ko-
sze, kwestii wiat jeszcze nie omawia-
liśmy – poinformowała nas jedna z 

urzędniczek. - Tam jest wąsko, mu-
simy najpierw sprawdzić, czy wiaty 
się zmieszczą. Jeśli nie, to zamontu-
jemy tam same ławki.

TW

Na razie ustawiono tylko słupki przystankowe. 

Wkrótce mają pojawić się obok nich kosze na śmieci

Szerokość chodnika może 

uniemożliwić ustawienie 

na przystanku 

pełnowymiarowej wiaty

R E K L A M A
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Pociąg towarowy zatrzymał
się na starej bocznicy
PIASECZNO W środę rano na bocznicy przeładunkowej przylegającej do 

ulicy Towarowej za dworcem PKP w Piasecznie zatrzymał się pociąg 

towarowy z kruszywem, budząc zainteresowanie mieszkańców. Ten 

teren jeszcze niedawno gmina chciała przejąć od PKP PLK. Z naszych 

informacji wynika, że kolejarze użyczyli go spółce przewozowej

Pociąg z kruszywem zatrzymał się wzdłuż ulicy Towarowej

 Zaraz po przyjeździe pociągu rozpoczął się rozładunek kruszywa. Po ma-
teriał, jedna za drugą, podjeżdżały ciężarówki dużej fi rmy zajmującej się wy-
twarzaniem betonu. Wyładowane kruszywem ciężkie samochody wyjeż-
dżały niedawno wyasfaltowaną przez gminę ulicą Towarową, i dalej prze-
bijały się przez miasto w kierunku ul. Puławskiej, gdzie mieści się siedzi-
ba fi rmy. - Wcześniej takie transporty były rozładowywane na stacji Warsza-
wa Główna Towarowa, piaseczyńska bocznica od przynajmniej kilku lat nie 
była wykorzystywana – mówi pan Paweł, nasz rozmówca, świetnie orien-
tujący się w temacie kolei. - Z tego co wiem, takie transporty będą zatrzy-
mywały się przy Towarowej częściej, być może nawet co kilka dni. Czy na-
sze wyremontowane ulice są przystosowane do ważących kilkadzie-
siąt ton samochodów? A co z korkami i możliwymi utrudnieniami w ruchu 
w tym rejonie, które mogą być uciążliwe zwłaszcza w dni targowe? - pyta. 
 Zadaliśmy kilka pytań dotyczących transportu i terenu przylegającego do 
ul. Towarowej PKP PLK, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
 Zapytaliśmy też gminę, czy była wcześniej uprzedzona o transporcie. Oka-
zuje się, że nie. - Wyślemy pismo do fi rmy prowadzącej rozładunek - mówi bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. - Zapytamy, czy uzgadniali przejazd ciężkich samocho-
dów naszymi drogami i czy takie operacje przeładunkowe będą się powtarzały. 

TW

Dni Prażmowa

PRAŻMÓW

 Już w najbliższą sobotę i niedzielę przy urzędzie gminy przy ul. Czołchań-
skiego 1 odbędą się doroczne Dni Prażmowa. Impreza rozpocznie się w sobo-
tę o godz. 10 meczem piłkarskim, w którym naprzeciwko siebie staną samo-
rządowcy i przedsiębiorcy. O 12 odbędzie się antywyścig rowerowy dla dzie-
ci na najwolniejszą jazdę na rowerze, zaś o 13 wystąpi teatrzyk Kalejdoskop 
z Rybnika, który wystawi sztukę „Eliksir zdrowia”. Potem odbędzie się kon-
kurs kulinarny Pieróg Prażmowski oraz warsztaty cyrkowe z Jo Art Show. Po 
rodzinnym tańczeniu zumby, organizatorzy zapraszają na pokaz kina plene-
rowego. Przy dworze Ryxów będzie można obejrzeć komedię „Pozycja obo-
wiązkowa” (początek o godz. 19.30). Równie dużo atrakcji zaplanowano na 
niedzielę. O 10 zacznie się kiermasz Rondo Dobroci, podczas którego będzie 
można kupić tradycyjne produkty. O 13.15 wystąpi zespół ludowy Cendro-
wianki, a o 14 pokaz swoich umiejętności da iluzjonista Konrad Modzelewski. 
O godz. 15 zagra jedna z gwiazd Dni Prażmowa – Arka Noego. O 16.30 będzie 
można posłuchać muzycznej bajki żydowskiej, zaś o 17 wystąpi Marta Zalew-
ska w trio z Kędzierówki. O 17.30 rozpocznie się Silent Disco, zaś o 19.30 na 
scenie pojawi się kolejna gwiazda – Magda Femme. 

TW
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Powstają nowe parkomaty! 
Nie wszędzie ceny będą takie same
PIASECZNO Pojawiły się już parkomaty przy wyremontowanym odcinku ul. Puławskiej. 

Władze miasta rozbudowują strefę płatnego parkowania, ale też dodatkowo planu-

ją wprowadzić opłaty na parkingach funkcjonujących poza pasem drogowym. Zasady 

parkowania i opłaty będą się różnić

 Parkomaty, które pojawiają się 
wzdłuż ulicy Puławskiej nie za-
skakują, gdyż należą do rozsze-
rzonej strefy płatnego parkowa-
nia i będą funkcjonować na zasa-
dach, do których mieszkańcy już 
się przyzwyczaili. Pierwszy dane-
go dnia 45-minutowy postój bę-
dzie bezpłatny, za kolejną godzi-
nę zapłacimy 2,50 zł. Za drugą go-
dzinę 3 zł, za trzecią 3,5 zł, a za 
czwartą i każdą kolejną po 2,5 zło-
tych. Parkomat będzie funkcjono-
wał w godzinach 8-18. Innymi pra-
wami będą rządziły się parkomaty, 
regulujące postój na parkingach. 
 – Parkingi zostaną wyłączo-
ne ze strefy płatnego parkowa-
nia – informuje Łukasz Wyleziń-
ski, dyrektor Biura Promocji i Kul-
tury Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno. – Zasady parkowania, któ-

re będą na nich obowiązywać, 
mają być inne niż w ramach strefy.
 Na parkingach nie przewiduje 
się darmowych 45 minut. Za pierw-
szą godzinę zapłacimy tam 3 zł, za 
drugą 3,5 zł, za trzecią 4 zł. Będzie 
można wykupić bilet dzienny za 10 
zł, tygodniowy za 40 zł lub mie-
sięczny za 100 zł. Za parkowanie 
zapłacimy od godziny 6 do 22. Par-
kingi będą więc miały za zadanie 
przyciągać kierowców, którzy chcą 
pozostawić auto na dłużej. Miejsca 
postojowe przy ulicach mają sprzy-
jać rotacji i bardziej się opłacać 
tym, którzy chcą zatrzymać się na 
krótki czas. 
 Duże kontrowersje wzbudzi-
ła perspektywa funkcjonowania 
parkingu przy ul. Puławskiej, 
pomiędzy sklepem spożywczym 
Max, a budynkiem gminnego 

Referatu Innowacji Miejskich 
(dawniej kwiaciarnia). Choć 
przylegający do niego parkomat 
jeszcze nie działa, podejrzeli-
śmy, że przewiduje wyższe opła-
ty bez darmowego 45-minutowe-
go postoju.
 - Przy wszystkich sklepach bę-
dzie można zatrzymać się na za-
kupy, a tylko pod naszym trzeba 
będzie płacić, zarówno stając na 
parkingu, jak i przy uliczce są-
siadującej ze sklepem – martwi-
ła się właścicielka sklepu Max. 
 Burmistrz Daniel Putkiewicz 
zapowiada jednak, że parking 
przy ul. Puławskiej będzie rzą-
dził się innymi prawami. 
 - Co prawda nie jest w pasie 
drogowym, ale jego lokalizacja 
sprawia, że będzie służył głów-
nie klientom pobliskich punktów 

handlowo-usługowych – mówi 
burmistrz Daniel Putkiewicz. - 
Poprosiłem o weryfikację zasad 
funkcjonowania tego parkingu. 
Chciałbym, by on również do-
puszczał bezpłatne 45 minut.
 - To wspaniała wiadomość – 

komentuje właścicielka sklepu 
Max. - Wielu klientów robi u nas 
zakupy dojeżdżając samochoda-
mi. Cieszę się, że nie będą nara-
żeni na dodatkowe koszty parko-
wania. 

Adam Braciszewski

6. Festiwal Pięknej Książki
„Piaseczno – Ludzie – Książki”

PIASECZNO Jak co roku Biblioteka Publiczna w Piasecznie i Fundacja 

„ARKA” im. Józefa Wilkonia są organizatorami Festiwalu Pięknej Książ-

ki „Piaseczno – Ludzie – Książki”. Tegoroczna, szósta edycja odbędzie 

się 18 września 2021 roku, tym razem w nowej przestrzeni na rewitali-

zowanym terenie miasta. Zapraszamy przed Bibliotekę Główną miesz-

czącą się w nowo powstałym budynku Centrum Edukacyjno-Multime-

dialnego, przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie. Wstęp jest wolny.

Wydarzenia

 Do udziału zaprosiliśmy wyjątkowych wydawców, autorów, ilustratorów 
i ludzi związanych z książką. Odbędą się spotkania z nimi, a także warsztaty, 
wystawy oraz koncerty. Na kiermaszu zaprezentują się najważniejsi i najbar-
dziej doceniani wydawcy książek ilustrowanych w Polsce.
 Głównym punktem otwarcia festiwalu będzie odsłonięcie rzeźby Józefa 
Wilkonia pt. „Psie życie” przed Biblioteką.
 W trakcie spotkań będziemy mieli okazję posłuchać rozmów z gośćmi 
specjalnymi: Józefem Wilkoniem, Olgą Bończyk, Janem Kardenem, Lidią Iwa-
nowską-Szymańską i Niką Jaworowską-Duchlińską. Swoją premierę będzie 
miała także książka wydawana przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie „Opo-
wiadania (bibliotecznym) słowem pisane”, w której znalazły się nagrodzone 
w konkursie literackim prace przesłane przez mieszkańców powiatu piase-
czyńskiego.
 Na scenie usłyszymy wspaniałych młodych wykonawców ze szkoły Be 
Music. Z recitalem piosenek Marka Grechuty, Wojciecha Młynarskiego oraz 
innych bardów wystąpi Robert Moskwa. Wieczorem natomiast posłuchamy 
Pablopavo z zespołem Ludziki.

Wystawy

 W ramach Festiwalu, już od początku września, można oglądać aż 9 wy-
staw! Na terenie Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, do-
stępne będą trzy ekspozycje ilustracji: Piotra Sochy do wydawnictwa „Pszczo-
ły”, Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej do książki „Opowiadania (bibliotecznym) 
słowem pisane” oraz dziecięcych prac inspirowanych opowiadaniem „Ada i 
jej cztery przygody”. W głównej sali wystawowej pokażemy portrety fotogra-
fi czne przedstawicieli świata polskiej kultury pt. „SztukMistrzowie”. Odbędzie 
się tu także spotkanie z autorem zdjęć – Maciejem Kłosiem.
 Pozostałe ekspozycje będą zlokalizowane w różnych punktach Piaseczna i 
gminy: „Mistrz w Piasecznie” przybliżająca postać Józefa Wilkonia – w fi lii bibliote-
ki przy ulicy Kościuszki 49; prac Józefa Wilkonia pt. „Pawie” – przy Skwerze Kisiela; 
ilustracji do książki „Ada i jej cztery przygody” Piotra Fąfrowicza – w budynku Przy-
stanku Kultura przy Rynku, ilustracji Józefa Wilkonia – w Zakątku Kultury oraz ry-
sunków do wydawnictwa „Psie życie” w punkcie bibliotecznym w Kamionce.

Warsztaty

 Nie zabraknie atrakcji dla dzieci – tradycją Festiwalu są już warsztaty z Mi-
chałem Malinowskim z Muzeum Bajek MuBaBaO. Dzieci będą mogły wziąć 
również udział w warsztatach poświęconych własnoręcznemu wykonaniu 
zakładek do książek, a zespół Multicentrum zachęci je do zabawy ze współ-
czesną techniką, czyli książką w wirtualnej rzeczywistości. Zapewne wiele 
osób zainteresuje propozycja zajęć pt. „Hiszpański z origami” prowadzonych 
przez Beatriz Blanco. Na dzieci będą czekały także: bańki, popcorn, wata cu-
krowa, a na dorosłych – strefa relaksu na leżakach i bookcrossing!
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Perła lepsza od Jedności
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, PERŁA ZŁOTO-

KŁOS – JEDNOŚĆ ŻABIENIEC 3:0 Der-

bowe spotkanie w Złotokło-

sie rozstrzygnęło się już w 

pierwszej połowie po trzech 

golach zdobytych przez go-

spodarzy
 Pierwsza bramka w meczu padła 
po szybkiej akcji skrzydłem Cezarego 
Kura i dośrodkowaniu na krótki słu-
pek, gdzie obrońcę Jedności uprzedził 
Artur Wolski, który z bliskiej odległo-
ści wpakował piłkę do bramki. Trafie-
nie na 2:0 było z kolei efektem kom-
binacyjnej akcji Wolskiego i Michała 
Ambrozika. Ten drugi uderzył pewnie, 
po krótkim słupku z około 20 metrów 
i pokonał Jakuba Płatka. Ostatnia 
bramka spotkania padła do dobrym 
dośrodkowaniu Kura z rzutu wolne-
go, z którego skorzystał, wbiegający w 
pole karne Damian Feliksiak, posyła-
jąc – po długim rogu – piłkę do siatki.
 Warto również odnotować, że na 
boisko, po rocznej przerwie spowo-
dowanej kontuzją, wrócił  zawodnik 
Perły Adrian Wojas.

Tyl.

Tomasz Jamorski, piłkarz Jedności Żabieniec:

 - Pierwsza połowa ustawiła mecz. Perła była w tym okresie lepsza, ale 
oddała trzy celne strzały i zdobyła trzy bramki. W drugiej połowie spotka-
nie było już bardziej wyrównane. Gratulacje dla drużyny przeciwnej, ale nie 
czuliśmy się na boisku słabsi.

Cezary Kur, piłkarz Perły Złotokłos:

 - mUważam, że przez większość meczu prowadziliśmy grę . Jedność 
przyjechała do nas z kilkoma juniorami i było widać, że chłopaki nie są jesz-
cze do końca zgrani z doświadczonymi zawodnikami. Mogliśmy jednak wy-
grać wyżej. Sam zmarnowałem w tym meczu „setkę”.

Pewna wygrana 
Korony
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KORONA GÓRA KALWARIA – KS OŻARO-

WIANKA OŻARÓW MAZOWIECKI 4:0 Korona była faworytem tego meczu 

i nie zawiodła. Niestety, pewne zwycięstwo okupiła poważną kontu-

zją bohatera pierwszej połowy

 W 25. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po stałym fragmencie 
gry. Precyzyjnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Piotr Pamrów, któ-
ry pod koniec pierwszej połowy podwyższył prowadzenie. Tym razem bły-
snął Paweł Grodzki, który efektownie ograł obrońcę i podał wzdłuż bramki, 
gdzie Pamrów nie miał problemów z trafi eniem do siatki. Tuż przed przerwą 
strzelec dwóch goli miał jednak dużego pecha – w pozornie niegroźnej sytu-
acji upadł tak nieszczęśliwie, że złamał rękę w łokciu. 
 Po zmianie stron Korona grała dalej swoje. W 47. minucie Grodzki, po 
składnej akcji, strzelił po długim rogu na 3:0, a Ożarowiankę dobił w 80. minu-
cie Andrzej Czerw, który spokojnie sfi nalizował dobry kontratak miejscowych.

Tyl.

Paweł Grodzki, piłkarzy Korony Góra Kalwaria:

 - Byliśmy zespołem lepszym i bardziej zdeterminowanym. Dobra po-
stawa całej drużyny pozwoliła nam się cieszyć ze zwycięstwa - jeszcze spo-
ro ważnych meczów przed nami, więc jest o co walczyć . W imieniu swo-
im i drużyny życzymy Piotrkowi i Pawłowi, który również odniósł kontuzję, 
szybkiego powrotu do zdrowia.

Nie dali rady
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, ORZEŁ BANIOCHA – MAZOVIA MIŃSK MAZOWIEC-

KI 1:3 Podopieczni Bartosza Kobzy walczyli wprawdzie ambitnie, ale 

ostatecznie musieli uznać wyższość zespołu, który zajmuje aktualnie 

trzecią pozycję w lidze

 Przyjezdni od pierwszych minut meczu postawili miejscowym trudne wa-
runki i narzucili im swój styl gry. Na wymierne tego efekty nie trzeba było dłu-
go czekać. W 16. minucie prostopadłe podanie zamienił na gola Dawid Ja-
błoński, a tuż przed przerwą gola do szatni, po dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go, zdobył Wojciech Wocial. A gdy w 58. minucie na 0:3 trafi ł Dmytro Skoblov, 
było już wiadomo, że zdobycie tego dnia jakichkolwiek punktów będzie nie-
zwykle trudne.
 W 60. minucie nadzieje dał gol Dominika Bartnika i od tego momentu Orzeł 
poczynał sobie coraz śmielej. Niestety, pomimo kilku okazji, gole już nie padły, 
wobec czego komplet punktów pojechał do Mińska Mazowieckiego.

Tyl./fot. Tomasz Bednarski

Patryk Kościanek, piłkarz Orła Baniocha:

 - Przed spotkaniem z Mazovią wiedzieliśmy, że to kandydat do awansu. 
Początek meczu był dobry w naszym wykonaniu, nawet bardzo dobry. Nie-
stety, indywidualny błąd w obronie i przegrywamy po 15 minutach 0:1. Na 
pewno środek tabeli jest w naszym zasięgu. Jesteśmy zgraną drużyna – na 
razie bardziej poza boiskiem niż na nim i na pewno z każdym meczem bę-
dzie tylko lepiej. Pierwsza szóstka, moim zdaniem, jest zarezerwowana dla 
większych marek, na to trzeba czasu. Nie ma co zapominać, że jeszcze rok 
temu byliśmy w A klasie.

Żabi Bieg dla każdego
LEKKOATLETYKA W ostatnią sobotę niespełna 250 uczestników wystartowało na Zimnych Dołach w kolejnej 

edycji Frog Race – biegowej imprezy rekreacyjnej dla wszystkich chcących spróbować swoich sił na dystan-

sach od 100 metrów do 10 kilometrów

 Trzynastka w liczbie tegorocz-
nego Żabiego Biegu bynajmniej nie 
okazała się pechowa. Na zawodni-
ków czekały bowiem tego dnia pięk-
na pogoda (w pięknych okoliczno-
ściach miejscowej przyrody) i nie-
malże rodzinna atmosfera. Choć 
sporo startujących potraktowało za-
wody czysto rekreacyjnie, nie zabra-
kło też sportowej rywalizacji. W bie-
gu na 10 kilometrów najlepsi byli 
Piotr Szczepański (36:26), a wśród 
pań – Agnieszka Marcinek (45:19). 
 Na miejscu pojawili się również 
przedstawiciele lokalnych władz na 
czele z burmistrzem Piaseczna Da-
nielem Putkiewiczem i burmistrzem 
Góry Kalwarii Arkadiuszem Strzy-
żewskim. Na szczególny szacunek 
zasługuje jednak udział osób niepeł-
nosprawnych z drużyny pożarniczej 
Anioły Floriana, którzy – pokonu-
jąc dystans pięciu kilometrów – udo-

wodnili, że Frog Race jest impre-
zą otwartą naprawdę dla wszystkich 
chętnych.
 A już w najbliższy czwartek 23 
września o godzinie 16 na stadionie 

miejskim w Piasecznie odbędą się 
kolejne zawody biegowe z cyklu Ma-
zovia Track Cup. Zapisy na stronie 
www.kondycja.pl.

Tyl.

IV liga

Kolejka 7 - 11-12 września

Milan Milanówek 5-2 Tygrys Huta Mińska  
Naprzód Skórzec 1-4 Victoria Sulejówek  
MKS Piaseczno 4-0 Zamłynie Radom  
Wilga Garwolin 1-2 Pogoń II Siedlce  
KS Raszyn 2-1 Energia Kozienice  
Orzeł Baniocha 1-3 Mazovia Mińsk Mazowiecki  
Podlasie Sokołów Podlaski 0-2 Płomień Dębe Wielkie  
Oskar Przysucha 3-2 Mazur Karczew  
Mszczonowianka Mszczonów 7-0 Żyrardowianka Żyrardów 

Tabela grupy drugiej mazowieckiej IV ligi

1.  Victoria Sulejówek 7 21 7 0 0 21-5
2.  MKS Piaseczno 7 18 6 0 1 32-6
3.  Mazovia Mińsk Mazowiecki 
  7 15 5 0 2 17-9
4.  Oskar Przysucha 6 15 5 0 1 14-8
5.  Wilga Garwolin 7 12 4 0 3 16-11
6.  KS Raszyn 7 12 4 0 3 14-12
7.  Podlasie Sokołów Podlaski 
  7 12 4 0 3 9-12
8.  Pogoń II Siedlce 6 10 3 1 2 12-9
9.  Mszczonowianka Mszczonów 
  6 10 3 1 2 14-12
10.  Orzeł Baniocha 7 10 3 1 3 10-10
11.  Milan Milanówek 7 10 3 1 3 9-10
12.  Energia Kozienice 7 7 2 1 4 8-10
13.  Mazur Karczew 7 6 2 0 5 11-17
14.  Płomień Dębe Wielkie 7 6 2 0 5 6-15
15.  Zamłynie Radom 7 6 2 0 5 7-20
16.  Tygrys Huta Mińska 7 4 1 1 5 11-13
17.  Naprzód Skórzec 6 3 1 0 5 6-18
18.  Żyrardowianka Żyrardów 7 3 1 0 6 8-28

Liga okręgowa

Kolejka 5 - 11-12 września

Błonianka II Błonie 4-0 Sparta Jazgarzew  
Znicz II Pruszków 1-1 Ryś Laski  
LKS Chlebnia 3-0 MKS Polonia Warszawa  
KS Blizne 3-5 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Korona Góra Kalwaria 4-0 Ożarowianka 
Ożarów Mazowiecki  
GKS Podolszyn 3-2 KS Teresin  
GLKS Nadarzyn 0-1 Okęcie Warszawa  
Laura Chylice 3-3 Grom Warszawa 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  LKS Chlebnia 5 15 5 0 0 21-4
2.  Laura Chylice 5 13 4 1 0 23-10
3.  MKS Polonia Warszawa 5 12 4 0 1 16-7
4.  KS Teresin 5 9 3 0 2 15-7
5.  Okęcie Warszawa 5 9 3 0 2 10-6
6.  Korona Góra Kalwaria 5 9 3 0 2 9-7
7.  GLKS Nadarzyn 5 9 3 0 2 10-6
8.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  5 8 2 2 1 14-11
9.  Błonianka II Błonie 5 7 2 1 2 13-11
10.  Ryś Laski 5 6 1 3 1 13-12
11.  GKS Podolszyn 5 6 2 0 3 10-13
12.  Znicz II Pruszków 5 5 1 2 2 8-12
13.  KS Blizne 4 1 0 1 3 3-15
14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  5 1 0 1 4 2-18
15.  Grom Warszawa 4 1 0 1 3 4-11
16.  Sparta Jazgarzew 5 0 0 0 5 1-22

A klasa

Kolejka 5 - 11-12 września

KS II Raszyn 3-3 City Wilanów (Warszawa)  
Ursus II Warszawa 2-0 RKS Mirków 
(Konstancin-Jeziorna)
Progres Warszawa 2-0 Ożarowianka II 
Ożarów Mazowiecki  
Perła Złotokłos 3-0 Jedność Żabieniec  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 2-1 Sarmata Warszawa 
UKS Tarczyn 1-2 Champion Warszawa  
FC Lesznowola 2-0 SEMP Ursynów (Warszawa)

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  5 13 4 1 0 11-3
2.  Ursus II Warszawa 4 12 4 0 0 17-0
3.  Perła Złotokłos 5 9 2 3 0 10-5
4.  City Wilanów (Warszawa) 4 8 2 2 0 13-9
5.  KS II Raszyn 5 8 2 2 1 9-7
6.  Champion Warszawa 4 7 2 1 1 9-8
7.  MKS II Piaseczno 4 7 2 1 1 15-3
8.  UKS Tarczyn 4 7 2 1 1 3-2
9.  Progres Warszawa 5 7 2 1 2 11-10
10.  RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 
  4 5 1 2 1 5-5
11.  FC Lesznowola 4 4 1 1 2 2-4
12.  Jedność Żabieniec 5 4 1 1 3 7-20
13.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  5 2 0 2 3 3-8
14.  Sarmata Warszawa 5 0 0 0 5 2-17
15.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  5 0 0 0 5 4-20

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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AKTUALNOŚCI

Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

Nie koszą trawy i chwastów na rondach. 
Podobno chodzi o ekologię...
POWIAT Kierowcy narzekają na zarośnięte powiatowe ronda, m.in. na skrzyżowaniu ulic 

Mazowieckiej i Żwirowej w Wilczej Górze, Masztowej i Wojska Polskiego w Kuleszówce 

czy przy stacji Wadeksu w Gołkowie. - Rzadkie koszenie trawy jest korzystniejsze dla 

ekosystemu – przekonuje powiat

 - Rondo przy Żwirowej było 
potrzebne i jest w porządku, szko-
da tylko że nikt o nie nie dba... - 
mówi pan Paweł, nasz czytelnik. 
- Fajnie gdyby na środku rosła 
trawa, albo jakieś niskie rośliny 
ozdobne. Tymczasem tam są nor-
malne chwasty, które same wysia-
ły się i rozrosły do gigantycznych 
rozmiarów. 
 Mężczyzna zwraca uwagę, że 
podobna sytuacja występuje na 
innych powiatowych rondach. 
- Nie wiem, czy to wpływa na bez-
pieczeństwo, ale na pewno brzyd-
ko wygląda – dodaje. - Powiat jak 
robił ronda powinien posiać na 
środku trawę, a potem ją pielęgno-
wać, aby było estetycznie. 
 - Trawę na naszych rondach 
kosimy dwa razy w sezonie – in-
formuje Joanna Grela z biura pro-

mocji powiatu. - Rzadkie jej ko-
szenie jest korzystniejsze dla eko-
systemu, bo trawniki pozostawio-
ne w spokoju dłużej zachowują 
wilgoć, same się regenerują, poja-

wiają się w nich miododajne rośli-
ny, a my uzyskujemy w zaskakują-
cych miejscach naturalne łąki.
 Urzędniczka tłumaczy, że taka 
spontaniczna roślinność pochła-
nia także zanieczyszczenia. Po-
nadto, jak mówi, koszenie trawy 
odbywa się przy pomocy spalino-
wych maszyn, generujących szko-
dliwe dla środowiska substancje. 
- Wysokie trawy na rondach nie 
wpływają na bezpieczeństwo – za-

pewnia. Te wyjaśnienia nie prze-
konują naszego czytelnika. - Na 
tych rondach od dawna nie ma tra-
wy, bo wyparły ją chwasty – uwa-
ża. - To nie jest żadna kwietna 
łąka, tylko zarośnięty nieużytek. 
Jak powiatu nie stać na to, żeby 
właściwie obsadzić i pielęgnować 
ronda, to może trzeba było wyło-
żyć ich środek betonową kostką...

Tomasz Wojciuk

Rondo w Kuleszówce porastają wysokie chwasty

Powiat uważa, że koszenie 

rond generuje dodatkowe 

zanieczyszczenia i jest 

niekorzystne dla ekosystemu

 Inspektor ds. archiwizacji  
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl – zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

R E K L A M A

Samoloty latały nad
Parkiem Zdrojowym
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę w parku zdrojowym odbył się Lot-

niczy Piknik Historyczny. Można było podziwiać m.in. zabytkowe sa-

moloty, wsiąść do szybowca, zakręcić śmigłem czy posłuchać niesamo-

witych historii opowiadanych przez doświadczonego pilota

 Największą atrakcją pierwszego w Konstancinie pikniku lotniczego były wi-
dowiskowe przeloty starych samolotów nad konstancińskim parkiem i Łąkami 
Oborskimi. Zaczęły się one o godz. 12 i odbywały mniej więcej co godzinę, aż 
do 16. Wisienką na torcie był dynamiczny przelot żółtego, amerykańskiego Ha-
rvarda, pilotowanego przez pilota PLL LOT Jacka Mainkę. Potem pilot gościł w 
altanie przy Hugonówce, gdzie opowiedział kilka ciekawych historii oraz aneg-
dot związanych z wykonywanym przez siebie zawodem (Jacek Mainka przez wie-
le lat był pilotem Dreamlinera). Ale nie były to jedyne tego dnia atrakcje. Na po-
lanie rozstawiono stanowiska z tzw. statyką lotniczą. Największe zainteresowanie 

budził samolot szkoleniowo-treningo-
wy RF-Łoś, który jest repliką brytyjskie-
go płatowca Miles M.14A Magister. Wie-
le osób zrobiło sobie z tym samolotem 
i siedzącymi w środku pilotami pamiąt-
kowe zdjęcia, jednak rzadko kto znał hi-
storię tego egzemplarza. Na tych pła-
towcach często trenowali lotnicy służą-
cy w dywizjonach Polskich Sił Powietrz-
nych. Ten konkretny model powstawał 
od 2013 roku w Wincentówku w woj. lu-
belskim. - Budowaliśmy go za własne 
pieniądze z synem Adamem i rodziną w 

stodole oraz garażu – mówi Zbigniew Bednarz, modelarz. - Do budowy użyliśmy 
poszycia płóciennego i wodoodpornej sklejki. Samolot ma sprawny silnik i działają-
ce stery, więc można nim kołować. Został pomalowany w barwy dywizjonu 303.
 Innym obleganym miejscem był szybowiec, do którego można było zresz-
tą wsiąść. O tych, ale też innych atrakcjach, na bieżąco opowiadał moderator 
– pilot Witold Sokół. Komentował on również przeloty innych zabytkowych 
samolotów – Tiger Motha czy DHC-1 Chipmunka. Oprócz tego na obrzeżu 
polany rozstawiono kilka stanowisk lotniczych, m.in. z literaturą lotniczą  czy 
umundurowaniem pilotów jednostek specjalnych (wśród nich było stoisko 
promocyjne 23. bazy Lotnictwa Taktycznego im. ppłk. pilota Jana Zumbacha). 
Były też dmuchawce, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci.

TW

 Największe zainteresowanie mieszkańców wzbudziły 

pokazy lotnicze i zrekonstruowany samolot RF Łoś

Nad przebiegiem imprezy 

cały czas czuwał moderator 

Witold Sokół, który opowia-

dał ciekawe historie związa-

ne z lotnictwem oraz prze-

latującymi nad parkiem sa-

molotami. Większość z nich 

wykorzystywano podczas II 

wojny światowej

R E K L A M A



DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów 
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu, 
tel. 606 259 458, 604 735 489

Potrzebna pomoc domowa, Piaseczno, tel.603 202 133

Fryzjera z doświadczeniem do salonu fryzjerskiego 
w centrum Piaseczna, tel. 692 488 278

Magazynier na Skład Budowlany, Piaseczno, 
tel. 603 202 133

Do pracy przy pielęgnacji i wycince drzew. Prawo jazdy 
kat B. Umowa o pracę tel. 660 559 404 

Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego w 
Piasecznie/Gołkowie, tel. 608 304 388 

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej 
oraz mężczyzn do wykonywania  prac porzadkowych w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Poszukujemy  kobiet do pracy na zgrzewarkach - ma-
szynach pakujących, miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana, tel. 602 692 964, 607 230 418

Delikatesy Pod Dębem, zatrudnimy sprzedwaców do 
naszych sklpeó w Złotokowie, Piasecznie, Zalesiu Gór-
nym i Prazmowie, tel. 694 451 568, 694 451 562, 
797 188 368

Pilarz do cięcia płyt wiórowych, pełny etat, wiek do 50 
lat, Piaseczno, tel. 604 152 591

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

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni pilarza 
brukarza i ogrodnika, tel, 509 920 388

Zakład krawiecki zatrudni panią do prasowania i prac 
pomocniczych, tel. 504 551 330

Firma międzynarodowa z siedzibą w Starej Iwicznej 
poszukuje samodzielnego Magazyniera. Obowiązki:  
przyjęcie i wysyłka towarów, przygotowywanie doku-
mentacji, kontrola stanów magazynowych, dbanie o 
porządek. Warunki do ustalenia. Info: 603 745 714

Pomocników budowlanych tel. 507 191 295

SALON BB POSZUKUJE FRYZJERA, PRACA NA ETAT, 
WYMAGANE MINIMUM 2-LETNIE DOŚWIADCZENIA W 
ZAWODZIE, TEL. 692 488 278

Potrzebny wykonawca do remontu 3-pokojowego miesz-
kania (glazura, elektryka, gipsowanie), tel. 22 301 69 50

Elektryk, Elektromechanik - praca w Piasecznie - pełny 
etat. Tel. 606 964 169

Szkoła Podstawowa w Zamieniu zatrudni Kucharza, Po-
moc w kuchni i sprzątaczki, tel. 22 112 43 40

Mechanika samochodowego oraz pomocnika, atrakcyjne 
wynagrodzenie, system jednozmianowy, tel. 534 651 873

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

Pracownika ochrony na obiekty handlowe na terenie Kon-
stancina, Piaseczna. Stawka od 16,50  zł netto. Umowa o 
pracę tel.  660 720 764

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziórko, 
przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677, 787 866 910

Zatrudnię operatora koparki, może być na pół etatu, 
tel. 601 396 406

Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodowych z Pia-
seczna lub okolic, może być sprawna emerytka, 
tel. 609 153 202

Pomoc hydraulika, od zaraz, tel. 693 785 277

Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy do produkcji me-
bli, Kotorydz koło Tarczyna, tel.  608 207 265

Warsztat samochodowy w Górze Kalwarii zatrudni pomoc 
lakiernika i samodzielnego lakiernika z doświadczeniem. 
Tel 535 984 334

Zatrudnię kierowcę kat C , praca pod spedycją , jazda po 
kraju , samochód Iveco Euro Cargo , kabina sypialna ,waż-
ne dokumenty oraz karta kierowcy. Więcej info 
509-089-736 cartruck33@gmail.com

Do prasowania i łatwych prac pomocniczych. Praca w Sę-
kocinie. Tel. 698430 781

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z siedzibą w Pia-
secznie poszukuje pracownika do magazynu. CV proszę 
wysyłać na adres rekrutacja@unipack.com.pl

Zatrudnię mechanika samochodowego może być rów-
nież emeryt znający się na mechanice Baza Piaseczno nr 
tel. 509-089-736 cartruck33@gmail.com 

Pomocnika lakiernika samochodowego tel. 607 348 271

Zatrudnię POMOC KUCHENNĄ w PIASECZNIE. Umowa 
zlecenie, 3500 zł brutto . Tel. 538 867 828

Specjalista kadry-płace w niepełnym wymiarze, znajo-
mość sage, Konstancin, 601-814-071

Firma poszukuje osoby do sprzątania biura. Pełny etat, umo-
wa o pracę. Wynagrodzenie 2400 zł do ręki plus premia. Pra-
ca w Solcu k. Szymanowa. Zadzwoń na nr 501 631 374

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz. 
– 2 dni w godz. 6-18, 2 dni przerwy, 2 dni w godz. 18-6. Wy-
nagrodzenie 15 zł do ręki plus premia. Praca w Solcu k. 
Szymanowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa za-
pewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374

Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew. 
tel. 607-116-817

Praca na recepcji w Konstancinie-Jeziornie, niepełny 
wymiar pracy. Tel. 798 66 77 88

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 729 668 577

Sprzątanie tel. 503 870 609

Sprzątanie, mycie okien, tel. 788 124 024

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

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418 

SPRZEDAM

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

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin tel. 571 373 118

Bramę 5,2 m b (rozsuwana), betoniarkę 150 l, śrutownik 
bijakowy 11 kW,  tel. 502 52 56 53

Drewno opałowe tel 730767493

AUTO - MOTO  KUPIĘ

KUPIĘ STARY MOTOCYKL sprawny lub zepsuty, 
tel. 578 895 990

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

Skup aut, 1990-2005, Opel i VW. Każdy stan – złomowa-
nie, tel. 510 210 692 

Skup aut, tel. 515 018 430

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Dom drewniany na działce 250 m. kw. w Grójcu, 
tel. 692 349 218

Działka budowlana 2326 m kw. W Wólce Kozodaw-
skiej, 480 tys. zł, tel. 605 667 294

38 m kw., Konstancin, tel. 502 52 56 53

Sprzedam za gotówkę budynek w centrum Tarczyna, w 
ryku, wolny od obciążeń i długów. 1.250.000 zł.  Lokal: 120 
m kw., działka: 210 m kw. Obiekt jest luksusowo wykoń-
czony, okna i  drzwi antywłamaniowe, wszystkie media. 
W budynku jest prowadzona działalność gospodarcza. 
Nadaje się na żłobek,  przedszkole czy szkołę językową. 
Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca, tel. 533 303 843

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

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

Część pawilonu parterowego o powierzchni 81 m kw., ( 
trzy pokoje plus dwie toalety). Oddzielne wejście. 7 miejsc 
parkingowych, tel.  601 274 808

Lokal biurowy, 20 m kw., I piętro, Piaseczno, ul. Jana Paw-
ła II 43A, tel. 505 82 82 14

Wynajmę kawalerkę 42 m kw. + garaż, Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Wynajmę kawalerkę 42 m kw. + garaż, Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

Lokal biurowy, 20 m kw., I piętro, Piaseczno, ul. Jana Paw-
ła II 43A, tel. 505 82 82 14

3 – pokojowe,Grochowskiego, tel. 735 037 247

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Część pawilonu parterowego o powierzchni 81 m kw., 
(trzy pokoje plus dwie toalety). Oddzielne wejście. 7 
miejsc parkingowych, tel.  601 274 808

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

GLAZURA, REMONTY, tel. 601 219 482

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

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

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

Maszynowe pranie tapicerek i dywanów, mycie okien, 
tel. 532 481 508

Hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Elektryk, tel. 666 890 886

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

TRANSPORT, TANIE PRZEPROWADZKI, AUTO Z WINDĄ, 
tel. 509 125 956

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY PANELE, MEBLE NA 
WYMIAR, TEL. 723 533 233

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSO-
WE TEL. 604 415 352

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Dekarskie, montaż dachów, naprawa dachów, papa, ob-
róbki, tel. 729 459 983

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Oceplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Malarskie, tel. 696 120 208

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominiarz, tel. 781 495 997

Podłącze gniazdka elektryczne, założe włączniki, tanio i 
solidnie tel. 506 025 374

Ogrodnicze, wywóz gałęzi 519 874 891

Glazura, terakota, remonty. Tel.694 126 583

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

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

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

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 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODOSKO-
NALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETA-
CJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE 
ITD.) TEL. 571 373 118 

Korepetycje dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, biologia, 
kosmologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z 
dojazdem lub online, referencje, nauczyciel z doświadcze-
niem, tel. 571 373 118  

Język polski, tel. 666 653 177

Chemia, matematyka tel. 791 482 233

Korepetycje: język angielski i polski dla klas podstawowych 
i licealnych. tel. 519 836 841

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe dla dzieci, tel. 571 737 118

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380
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Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

SALON KOSMETYCZNY POSZUKUJE 
KOSMETYCZKI I MANICURZYSTKI. WYMAGANE 
DOŚWIADCZENIE MIN. 2-LETNIE. WSZELKIE 
INFORMACJE POD NR TEL. 692 488 278 

Salon z Piaseczna poszukuje fryzjerki, 
PRACA od ZARAZ, tel. 692 488 278

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

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk, 
tel. 571 373 118

Lokal dostosowany do wymagań sanitarnych 
gabinetu tatuażu, manicure lub kosmetycznego, 
tel. 692 488 278

Lokal biurowy 30 m kw. Piaseczno ul. Kościuszki 
tel. 601213634

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie 
w Piasecznie, tel. 692 48 82 78

Lokal użytkowy 94 m kw. W Piasecznie, tel. 609 106 898

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, 
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność, 
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

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

Dom 453 m kw./ działka 2 900 m kw. w Jazgarzewie stan 
surowy otwarty zadaszony (wszystkie media), 
tel. 665 818 818

Szukamy kierowcy z własnym pojazdem do restaura-
cji znajdującej się w Pracach Małych, tel. 797 760 890

R E K L A M A
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AKTUALNOŚCI

Jarmark powrócił!
PIASECZNO W niedzielę w Piasecznie odbył się doroczny jarmark – impreza targowa, na któ-

rej wystawiają się twórcy ludowi, rzemieślnicy oraz rękodzielnicy. Zainteresowanie miesz-

kańców było spore, choć kramów handlowych było chyba nieco mniej niż dwa lata temu

 Jarmark przyciąga przede 
wszystkim producentów tradycyj-
nej, zdrowej żywności z różnych 
zakątków Polski, ale także wie-
lu rzemieślników, wytwarzających 
zarówno oryginalną odzież, ozdo-
by, jak i różnego rodzaju akceso-
ria. Wielu wystawców przyjeżdża 
do Piaseczna od lat. Swoje sto-
isko zawsze ma tu załoga Folwar-
ku Anielin, specjalizującego się w 
domowej produkcji sokach. - Do 

Piaseczna jeździmy chętnie, bo są 
tu wspaniali ludzie. Jednak w tym 
roku handel był chyba nieco słab-

szy niż wcześniej – mówi pani Iza-
bela, która sama wytwarza słynne 

już syropy. - Wszystkie nasze pro-
dukty robimy ręcznie, są nie tylko 
pyszne, ale i całkowicie ekologicz-
ne. Najlepiej sprzedaje nam się 
syrop z pigwowca. W tym roku 
nie mieliśmy soku z malin, bo 
cena owoców po prostu zwala z 
nóg...
 Co jeszcze można było kupić 
na jarmarku? Mówiąc najkrócej – 
to co zwykle. Tradycyjnie wypie-
kane pieczywo, miejscowe miody, 
wędliny z Podlasia (w tym roku 
były tylko dwa stoiska z wędlina-
mi), kiszonki. Obok urzędu gmi-
ny rozstawiło się stoisko z pie-
czonymi kasztanami. Były tak-
że dwa kramy ze specjałami ta-
tarskimi oraz namiot promują-
cy Urzecze, w którym można było 
kupić charakterystyczne dla tego 
nadwiślańskiego regionu barszcz 
chrzanowo-buraczany czy piero-
gi ruskie w buraczanym cieście. 
Wśród rzemiosła było sporo bi-
żuterii, ceramiki, ubrań z wełny, 
filcu, ale też zabawek, wikliny czy 
wyrobów z drewna. - Jestem w 
Piasecznie już czwarty raz – opo-

Jarmark jak zwykle cieszył się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców

Wielu wystawców 

przyjeżdża do Piaseczna 

od lat. Podkreślają, że mają 

tu swoich stałych klientów

R E K L A M A

Integracyjne narodowe czytanie
GÓRA KALWARIA W sobotę 4 września odbyła się jubileuszo-

wa, bo już dziesiąta edycja Narodowego Czytania. Tym 

razem organizatorzy akcji postawili na „Moralność pani 

Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – utwór piętnujący obłudę 

i zakłamanie

 W Ogrodzie Miejskim już po raz 
trzeci miejscowa biblioteka połączy-
ła siły z Warsztatami Terapii Zaję-
ciowej, co sprawiło, że Narodowe 
Czytanie w Górze Kalwarii miało 
wyjątkowy wymiar. Osoby pełno-
sprawne czytały „Moralność pani 
Dulskiej” wspólnie z osobami nie-
pełnosprawnymi. W postaci z po-
pularnej lektury niezwykle suge-
stywnie wcielili się: Ewa Lubianiec 
(Hanka), Elżbieta Banasiak (Pani 
Dulska), Szymon Krupa (Zbysz-
ko, syn Dulskiej), Danuta Barto-
szuk (ciotka Juliasiewiczowa), Bar-
bara Górecka (Lokatorka), Aleksan-
dra Soszka (Mela, córka Dulskiej) 
oraz Agnieszka Grochowska (Hesia, 
córka Dulskiej), a narratorką całości 
była Ewelina Sekuła.
 Organizatorzy zadbali rów-
nież o stronę artystyczną wydarze-
nia. Edyta Wiśniewska, mieszkan-
ka Góry Kalwarii, zaprezentowa-

ła publiczności własne interpreta-
cje utworów Edit Piaf, Bogusława 
Meca i Piotra Szczepanika. Tego 
dnia otwarto też wystawę fotogra-
ficzną autorstwa Roberta Prasoli-
ka, będącą owocem sesji zdjęcio-
wej inspirowanej dramatem Gabrie-
li Zapolskiej, w której wzięli udział 
- ubrani w fantazyjne stroje z epoki 
pani Dulskiej - podopieczni Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Ekspozy-
cję można teraz oglądać w aż trzech 
różnych lokalizacjach: bibliotece w 
Górze Kalwarii (ul. Sajny 1), w filii 
w Baniosze (ul. Puławska 9) oraz w 
Galerii WTZ (ul. Sajny 4).
 - Włączanie osób niepełno-
sprawnych w codzienne życie lo-
kalnej społeczności oraz ich aktyw-
ny udział w działaniach takich jak to 
jest idealnym przykładem na inte-
grację „bez przymusu” - mówi Grze-
gorz Szymański, zastępca kierowni-
ka WTZ w Górze Kalwarii. - Kolej-

ny raz biblioteka zaprosiła WTZ do 
wzięcia udziału w organizacji Na-
rodowego Czytania na bardzo ja-
snych zasadach: jesteśmy traktowa-
ni jak równorzędny partner, bez ta-
ryfy ulgowej.  Taka jest również wi-
zja WTZ na udział niepełnospraw-
nych w tego typu działaniach - chce-
my być partnerem rozliczanym z za-

dań, które dostaliśmy do realizacji. 
Działanie bez przymusu, którego je-
steśmy świadkami, jest najlepszym 
sposobem na prawdziwą integrację.
 A już w przyszłym roku na 
uczestników Narodowego Czytania 
czekają „Ballady i Romanse” Ada-
ma Mickiewicza.                                              

Grzegorz Tylec

wiada pan Zbigniew, twórca lu-
dowy z Pułtuska, który wyspecja-
lizował się w produkcji drewnia-
nych mis. - Jarmark jest świetnie 
zorganizowany, mam też stałych 
klientów, którzy chętnie kupują 
moje wyroby. Fajne jest to, że ja 
w tym segmencie praktycznie nie 
mam konkurencji. Ale obok kole-
ga sprzedawał wyroby z filcu i też 
nie narzekał... 
 Swoje misy pan Zbigniew Wy-
twarza głównie z topoli i lipy, a na-
stępnie impregnuje je ekologicz-
nym olejem tungowym. - Drewnia-
ne naczynia można stosować prak-
tycznie do wszystkiego – mówi. 

- Trzeba pamiętać tylko, żeby nie 
myć ich w zmywarce. 
 Podczas imprezy odbywały 
się także liczne wydarzenia kul-
turalne. Na rozstawionej na ryn-
ku scenie można było posłuchać 
koncertów miejscowych zespo-
łów, zaś na skwerze Kisiela mo-
bejrzeć spektakl jarmarczny dla 
dzieci w wykonaniu Teatru Roz-
rywki Trójkąt. Z kolei w Zakąt-
ku Kultura odbywały się rodzin-
ne warsztaty i animacje. Zasad-
niczo nikt się nie nudził, a cen-
trum miasta do godz. 19 tętniło 
życiem.

Tomasz Wojciuk 

Dni Transportu
Publicznego z kolejką
wąskotorową

PIASECZNO

 Piaseczyńsko-Grójecka Kolej-
ka Wąskotorowa włączyła się w Dni 
Transportu Publicznego. W najbliż-
szą sobotę 18 września na piaseczyń-
skiej stacji przy ul. Sienkiewicza 14 
w godzinach 12-18 zaprezentowany 
zostanie tabor kolejowy. Będzie też 
można obejrzeć zabytkowe autobu-
sy, zwiedzić zaplecze stacji kolejowej 
oraz przejechać się drezyną. O godzi-
nie 14 na trasę wyjedzie też wąskoto-
rowy pociąg w ramach Warszawskich 
linii Turystycznych. Z Warszawy bę-
dzie można dojechać do niego spe-
cjalną linią 51. 

TW

Rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego

 W najbliższą sobotę o godz. 16 w 
Ośrodku Sztuki Lescer w Zalesiu Gór-
nym odbędzie się wernisaż prac kon-
kursowych dzieci w wieku 10-17 lat, 
które były inspirowane wystawą „Ja-
skrawość bytu”. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymają nagrody.

TW
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