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PIASECZNO Zenek Marty-

niuk był gwiazdą tego-

rocznej edycji Wolpre-

zy – festiwalu organizo-

wanego przez Stowa-

rzyszenie Dobra Wola 

w ramach podzięko-

wań dla wolontariuszy
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Wolpreza z Zenkiem

Nowy rów 
zamiast parkingu
PIASECZNO Kilkanaście dni temu zakończył się remont ulicy 

Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym, przy której znajduje się karcz-

ma „Stara Chata” prowadzona przez Małgorzatę Roszkiewicz. 

Właścicielka narzeka, że została pozbawiona miejsc parkingowych. 

- Prowadzę biznes od 1992 roku. Teraz będę musiała pewnie go 

zamknąć – dodaje



KRONIKA POLICYJNA

POWIAT

PIASECZNO

TARCZYN

Po alkoholu za kierownicę

Tragiczny fi nał poszukiwań 25-latka

Damski bokser trafi ł do aresztu

Zginęły kolejne samochody

Akademia czujnego rodzica

Odpowie za groźby karalne

Kradł z budów drogie elektronarzędzia

21-latek podejrzany o rozbój

 Sezon letni sprzyja spotkaniom w gronie rodziny i znajomych. Podczas 
różnego rodzaju imprez spożywany jest także alkohol, po który – niestety - 
sięgają także kierowcy. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia policjanci zatrzy-
mali kilkunastu pijanych delikwentów. Nietrzeźwi kierowcy zostali zatrzyma-
ni na ulicy Dworskiej w Chylicach (3 promile), a także w Tarczynie, Nowym 
Prażmowie oraz na ul. Zgody w Piasecznie. Wszyscy stracili już prawo jazdy, a 
wkrótce staną przed sądem. Za jazdę po alkoholu grozi do 2 lat więzienia.

POWIAT

Bezpłatne warsztaty dla młodych
 W sobotę 15 czerwca w godzinach od 10 do 14 w sali konferencyjnej urzę-
du gminy odbędą się bezpłatne warsztaty „Start w Twoją Przyszłość” organizo-
wane przez Młodzieżową Radę Gminy Piaseczno. Będą to prowadzone przez 
specjalistów panele, mające na celu pomóc młodym ludziom zrozumieć dzia-
łanie rynku pracy i zwiększyć świadomość na jego temat.  Dzięki nim poznasz 
odpowiedzi na pytania: czy potrzebny nam status osoby bezrobotnej? jakie są 
różnice w umowach i jak wpływają na naszą przyszłość? jak rozpocząć własną 
działalność gospodarczą? 
 Warto zgłosić wcześniej swoją obecność na wydarzeniu, by móc dostać pa-
kiet startowy: https://forms.gle/fEnupgBdMnqvbT2S9. Warsztaty będą prowa-
dzone we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie, Gminą Pia-
seczno, Urzędem Skarbowym w Piasecznie, Biurem Promocji i Informacji Gmi-
ny Piaseczno, Kurierem Południowym oraz portalem Piaseczno News.

Tyl

LESZNOWOLA

Wykład o Polsce 
 W środę 12 czerwca w CIS Mag-
dalenka (ul. Lipowa 28) prof. Romu-
ald Szeremietiew wygłosi wykład 
Polska w Europie. Początek o go-
dzinie 18. Romuald Szeremietiew 
był w okresie PRL-u działaczem nie-
podległościowym, więźniem po-
litycznym, posełem, sekretarzem 
stanu i ministerem obrony narodo-
wej, dyrektorem instytutu i dzieka-
nem wydziału prawa, publicystą, 
pracownikiem naukowym. Miesz-
ka w Zalesiu Dolnym.

Tyl

 Od początku tygodnia wszystkie służby na terenie powiatu szuka-
ły 25-letniego Aleksandra N. Mężczyzna wyszedł z domu przy ul. Puław-
skiej (okolice Auchan) w nocy z niedzieli na poniedziałek, wsiadł do swo-
jego kremowego Alfa Romeo 159 kombi i odjechał w nieznanym kierun-
ku. Od tamtej pory wszelki ślad po nim zaginął. Dwa dni później zwłoki 
25-latka zostały  znalezione w okolicach Chojnowa. Policja nie wypowia-
da się na temat przyczyn i okoliczności tragedii.

 Kilka dni temu funkcjonariusze otrzymali informację, że 41-letni 
mężczyzna, mieszkaniec gminy Tarczyn, znęca się nad swoją rodziną. 30 
maja mężczyzna został zatrzymany i trafi ł do aresztu. Prokuratura wystą-
piła do sądu o tymczasowy areszt dla damskiego boksera. Sprawa jest 
rozwojowa. 41-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 W sobotę z ulicy Poniatowskiego w Piasecznie skradziono białego 
mercedesa z czarnym dachem. Auto pochodziło z 2013 roku i było war-
te 149 tys. zł. Z kolei w nocy z 4 ma 5 czerwca z ulicy Ogrodowej w My-
siadle (gm. Lesznowola) zginęło audi A4 z 2017 roku o wartości 140 tys. 
zł. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają informacje doty-
czące sprawców tych zdarzeń.

 W ramach Akademii czujnego rodzica w najbliższy wtorek 11 czerw-
ca w siedzibie starostwa powiatowego przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie 
odbędzie się spotkanie zatytułowane „Moje bezpieczne dziecko”. Podczas spo-
tkania będzie mowa o tym, jak rozpoznać nietypowe zachowania dzieci pod-
czas wakacji i czym mogą być one spowodowane oraz jaki wpływ na zachowa-
nie i mózg młodego człowieka ma dieta. O zagrożeniach, mogących czyhać na 
dzieci i młodzież opowie nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Po-
licji w Piasecznie. Spotkanie zacznie się o godz. 17 i potrwa do 19. Wstęp wolny.

 W rejonie ul. Albatrosów funkcjonariusze zatrzymali 32-latka, któ-
ry kierował groźby karalne pod adresem swojego byłego pracodaw-
cy. Mężczyzna miał m.in. grozić swojemu byłemu szefowi śmiercią. Te-
raz będzie tłumaczył się z nieopatrznie wypowiedzianych słów przed są-
dem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

 Do aresztu trafi ł 43-latek oraz jego fanty, w postaci drogich, specja-
listycznych elektronarzędzi. Policja przypuszcza, że były one kradzione 
z terenu pobliskich budów. Trwa ustalanie pochodzenia sprzętu, bo po 
część sporych rozmiarów urządzeń nikt się jeszcze nie zgłosił. 43-latko-
wi grozi za kradzież do 5 lat więzienia.

 W poniedziałek po południu na terenie Żabieńca funkcjonariusze 
z wydziału kryminalnego zatrzymali 21-letniego mężczyznę. Policjan-
ci podejrzewają, że pod koniec kwietnia dokonał on rozboju. Trwa po-
stępowanie przygotowawcze. Jeśli zarzuty potwierdzą się, mężczyzna 
może nawet na 12 lat trafi ć za kratki.
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Awanse i odznaczenia 
na Dzień Strażaka
PIASECZNO W ubiegły piątek przy komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Piasecznie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Były życzenia, gratulacje, po-

dziękowania, ale także medale, odznaczenia i awanse. Dwóch strażaków rozstało się też 

ze służbą, co było najbardziej wzruszającym momentem uroczystości

 Wszystkich zaproszonych gości 
powitał st. bryg. Leszek Szcześniak, 
szef powiatowych strażaków. - Służ-
ba w naszych szeregach to przede 
wszystkim poświęcenie i misja. To 
także pomoc niesiona innym lu-

dziom, która często wymaga wielu 
wyrzeczeń – podkreślił. Brygadier 
Szcześniak mówił o zadaniach stra-
żaków oraz dużym zaufaniu spo-
łecznym, którym cieszy się formacja. 
Przypomniał też, że zawodowa straż 
zawsze może liczyć na wsparcie 35 
jednostek OSP. W tym roku strażacy 
planują zakup nowego średniego sa-
mochodu ratownictwa techniczne-
go z hydraulicznym podnośnikiem 
za około 1,4 mln zł, przymierzają się 
też do remontu strażnicy. - Dzięku-
ję wszystkim strażakom za trud, po-
święcenie i ofiarność jaką okazu-
jecie w ratowaniu ludzkiego życia i 

mienia - dodał na zakończenie ko-
mendant.
 Potem rozpoczęła się najprzy-
jemniejsza część uroczystości, a 
mianowicie uhonorowanie kilku-
dziesięciu strażaków odznakami, 
medalami i awansami. W imieniu 
odznaczonych głos zabrał st. kpt. 
Robert Jakubowski. - Te wyróżnie-
nia oznaczają, że o nas pamiętacie 
– mówił. - Wszystko co robimy, ro-

bimy z pasją. Dziękujemy za pamięć. 
 Po pożegnaniu dwóch pożar-
ników, którzy odeszli w stan spo-
czynku - asp. sztab. Piotra Rasa-
ły i ogniomistrza Grzegorza Mar-
ciszewskiego nadszedł czas na ży-
czenia od zaproszonych gości. Jako 
pierwszy honor strażakom oddał 
– za pośrednictwem listu gratulacyj-
nego– prezydent RP Andrzej Duda. 

Tomasz Wojciuk

Brygadier Leszek Szcześniak podziękował swoim 

podkomendnym za trud i poświęcenie

Strażacy otrzymali 

odznaki „Zasłużony dla 

Ochrony Przeciwpożarowej”, 

medale „Za Zasługi

dla Pożarnictwa” oraz 

liczne awanse

Straż miejska będzie latać dronem
PIASECZNO Straż miejska złoży-

ła zapotrzebowanie na sprzęt o 

wartości ponad 120 tys. zł. Gmi-

na już wystąpiła o dotację, która 

pomoże sfi nansować zamówienie

 O przyznanie dotacji na zakup 
sprzętu dla straży miejskiej gmina 
wystąpiła w połowie maja do Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Cho-
dzi o specjalistyczne akcesoria, któ-
re pomogą strażnikom w realizowa-
niu ich codziennych zadań. Mają to 
być: dron  do analizy spalin z komi-
nów gospodarstw domowych, prze-
nośne laboratorium do analizy skła-
du spalin, nadbudowa samochodu 
dostawczego pod mobilne centrum 
pomiaru jakości powietrza i wykry-
wanie nielegalnego spalania odpa-
dów, system do kalibracji zestawów 
pomiarowych do wykrywania niele-
galnej emisji oraz dwa wilgotnościo-

mierze młotkowe, służące do ba-
dania wilgotności drewna opało-
wego. Wszystko to ma kosztować 
szacunkowo 121 800 zł, z czego 
połowę może stanowić dotacja. - 

Wniosek o przyznanie pomocy nie 
został jeszcze rozpatrzony – infor-
muje Anna Grzejszczyk z gminne-
go biura promocji.

TW

Dron powinien zostać zakupiony 

jeszcze przed nastaniem sezonu grzewczego
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Stare samochody mają duszę
PIASECZNO Krzysztof i Michał Spocińscy motoryzacyjną pasję odziedziczyli po swoim tacie mechaniku. - Od 

dziecka przyglądaliśmy się jego pracy i w sposób naturalny ta miłość do motoryzacji została nam zaszcze-

piona -  opowiadają bracia, którzy w szczególności upodobali sobie stare auta

 - Auta sprzed lat nie są tak 
wygodne i bezpieczne, ale mają 
duszę – mówi na wstępie Krzysz-
tof Spociński, gdy wchodzę na 
posesję w Chylicach. Na trawni-
ku stoją zaparkowane samocho-
dy i jeden motocykl – duma pa-
sjonatów motoryzacji. 
 - Codziennie ślęczę do późna 
przed komputerem i poszukuję wy-
jątkowych samochodów – mówi ze 
śmiechem Krzysztof. Dodatkowo 
regularnie odwiedza giełdę samo-
chodową w Słomczynie, choć przy-
znaje, że dziś to tylko namiastka 
prawdziwej giełdy sprzed lat, gdy 
sprzedawanych aut było nieporów-
nywalnie więcej. - Zabiły ją portale 
motoryzacyjne – stwierdza. 
 Pierwszym autem, które ogląda-
my jest Skoda 105L z 1981 roku. 
 - Kupiłem ją od pierwsze-
go właściciela, jeszcze nie jest od-
picowana, ale w pół godziny uda-
ło mi się ją odpalić – mówi Krzysz-
tof. - To banalnie prosty silnik.  
 Obok stoi Volkswagen Golf I z 1975. 
 - Jest po generalnym remoncie 
– mówi Michał. - Tylko silnik jeszcze 
został do zrobienia. 
 Kolejna perełka w kolekcji to fiat 
126 p. - To pierwszy Elegant z 1995 
roku po generalnym remoncie silni-
ka, jeżdżący i w pełni sprawny – do-
daje Krzysztof. - A obok jedyny pol-
ski skuter Osa z roku 1964. Kupiłem 
go w  częściach, jego silnik służył 
przez jakiś czas glebogryzarce.

 Kolekcję zamyka Golf 1 z 1980 
roku, który jest zabytkiem z żółtymi 
tablicami rejestracyjnymi. 
 - Moim pierwszym samochodem 
był mercedes beczka W123, kupiłem 
go jak tylko zrobiłem prawo jazdy i 
zrobiliśmy go właściwie od podstaw 
– wspomina Krzysztof. - Marzy mi 
się, by taki samochód jeszcze kiedyś 
kupić. I duży fiat mi się jeszcze ma-
rzy, najlepiej pikap, żebym mógł za-
ładować do niego Osę. 
 Bracia zgodnie przyznają, że 
swoich aut nie używają na co dzień. 
 - Tylko na zloty i niedzielne prze-
jażdżki po okolicy – mówi Krzysztof. 
- Takie trasy do 60 kilometrów. Na 
co dzień wygodniej jeździ się now-

szym samochodem, który wyposa-
żony jest w klimatyzację. Poza tym 
jak mi się maluch w niedzielę popsu-
ję to mogę zjechać na pobocze i w 
nim podłubać. Nigdzie się nie śpie-
szę – dodaje z uśmiechem. - Myśla-
łem o tym, by wybrać się maluchem 
nad morze, ale moja żona podcho-
dzi do tego pomysłu bardzo scep-
tycznie – śmieje się Krzysztof. - Po-
dróżowanie takim starym autem po 
piaseczyńskich drogach jest bardzo 
przyjemne. Kierowcy i przechodnie 
reagują z sympatią, a więc tymi sta-
rymi autami sprawiamy radość nie 
tylko sobie, ale także innym.

Kamil Staniszek

KONSTANCIN-JEZIORNA

O skolimowskim kościele
 We wtorek 11 czerwca o godz. 18 w Konstancińskim Domu Kultu-
ry przy ul. Mostowej 15 odbędzie się spotkanie Klubu Historycznego. 
Będzie poświęcone kościołowi Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie. 
Klub Historyczny powstał z inicjatywy mieszkańców. Jego działalność to 
otwarte spotkania, których celem jest przybliżanie historii Polski i jej bo-
haterów, ze szczególnym uwzględnieniem historii Konstancina-Jeziorny 
i okolic. Koordynatorem Klubu jest Witold Rawski. Wstęp wolny.

TW

Wójt powitała 
nową komendant!
LESZNOWOLA Podczas czwartkowej sesji rady gminy wójt Maria Jolan-

ta Batycka-Wąsik uroczyście powitała nową komendant komisariatu 

policji w Lesznowoli, kom. Barbarę Wojtoń-Malicką

 - Mamy zaszczyt złożyć pani komendant gratulacje – mówiła wójt Maria 
Jolanta Batycka-Wąsik. - Życzymy, aby służba na tym stanowisku była pełnym 
pozytywnych doświadczeń, kolejnym etapem pani kariery. 
 Gratulacje otrzymał także nowy komendant powiatowy mł. insp. Robert 
Pach. - Życzymy panu satysfakcji ze służby ludziom, wielu zawodowych sukce-
sów oraz dobrej współpracy z naszym samorządem – dodała wójt Lesznowoli. 
 - Nasza współpraca od początku dobrze się układa – podkreślił komen-
dant powiatowy. - Zapraszam państwa do udziału w debatach dotyczących 
bezpieczeństwa, które jest naszą wspólną sprawą. Zapewniam, że nowa ko-
mendant komisariatu w Lesznowoli jest dobrym fachowcem.

TW

R E K L A M A



 W ostatnich dwóch edycjach 
gwiazdami imprezy były wokalistki 
(Urszula i Maryla Rodowicz), tym ra-
zem główny koncert da zespół złożo-
ny z mężczyzn – Pectus. To poprocko-
wa grupa, którą tworzy czterech bra-
ci. Powstała w 2005 roku w Rzeszo-
wie. Pectus ma już w dorobku cztery 
złote płyty. Występ odbędzie się w so-
botę na pl. Piechoty w Górze Kalwarii 
(czyli placu manewrowym na terenie 
byłej jednostki wojskowej). Początek 
o godz. 20.00. Oczywiście wstęp wolny.
 Wcześniej, o 18.30, na scenie po-
jawi się Smolasty. 23-letni wokali-
sta wykonuje mieszankę R&B, rapu 
i popu. On popularność zyskał nie-
dawno – w 2018 r. otrzymał nomina-
cję do Fryderyka w kategorii „fono-
graficzny debiut roku”.
 Muzycznych punktów progra-
mu będzie znacznie więcej. Na dru-
giej scenie, na rogu ulic 3 Maja i Do-
minikańskiej, w sobotę wystąpią lo-
kalny Air Band i Cecylia Steczkow-
ska, siostra słynnej Justyny (zaśpie-
wa przedwojenne piosenki Henryka 
Warsa). W niedzielę natomiast usły-
szymy w tym miejscu Kapelę War-
szawską im. Staśka Wielanka, ze-
spół Sentido del Tango oraz grupę 
Silk, która zagra przeboje Queen.
 Zaplanowane atrakcje można by 
wymieniać i wymieniać. Proponuje-
my Państwu: „Ice show”, czyli po-
kaz rzeźbienia w lodzie, występ Ka-
baretu „Polefka”, przedstawienie dla 
dzieci, wycieczki po mieście, warsz-
taty kulinarne, przejażdżki dre-
zyną... Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej zabawy. Uroczyste otwar-
cie imprezy w sobotę o 14.30 na sce-
nie przy ul. 3 Maja.
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PROMOCJA

Rozkołysze nas Pectus
Tak bogatego w atrakcje i różnorodnego Święta Góry Kalwarii jeszcze nie było! Jesteśmy 
pewni, że ten weekend – 15–16 czerwca – dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń!

Bieg Zająca, 
czyli... biegów sześć

Zamknięte ulice, 
„742” nie dojedzie na rynek

Wyjątkowym elementem Święta Góry Kalwarii będzie sobot-

ni 1. Górski Bieg Zająca. Ścigać się będą m.in. niepełnospraw-

ni (wspomagani przez osoby pełnosprawne) oraz miłośnicy 

dłuższych dystansów (bieg na 10 km).

Oto program imprezy:

8.00 – otwarcie biura zawodów w hali sportowej przy ul. Białka
10.30 – bieg dla najmłodszych (200 m)
10.40 – towarzyski bieg młodzieżowy (1000 m)
11.00 – dekoracja najmłodszych
11.15 – dekoracja młodzieży
11.35 – odprawa wolontariuszy przed biegiem na 2 km
11.50 – wspólna rozgrzewka przed biegiem na 2 km
12.00 – start biegu na 2 km (osoby niepełnosprawne)
12.40 – dekoracja zawodników (2 km)
12.50 – rozgrzewka przed biegami na 5 i 10 km
12.55 – start biegu na 5 km
13.00 – start biegu na 10 km
13.05 – start konkurencji nordic walking (5 km)
14.30 – konkurs z nagrodami
15.00 – dekoracja (5 km, 10 km, nordic walking), a następnie 
konkurs z nagrodami

 Dodatkowo 15 czerwca, z powodu Biegu Zająca, mniej więcej od 7.00 do 
15.00 z ruchu będzie wyłączona ul. ks. Sajny. Ślepe staną się ulice: Wierzbow-
skiego, Strażacka, Piłsudskiego i Białka. Nieprzejezdne będą ul. św. Antoniego, 
ul. Wiślana, a także ul. Lipkowska prawie do granicy z Wólką Dworską.
 Zmiany obejmą również komunikację publiczną. Autobus linii 742 bę-
dzie mieć swój ostatni przystanek przy ul. Pijarskiej (przy Młynie), nato-
miast przystankiem początkowym będzie ten przy ul. Wyszyńskiego (przy 
murze Domu Pomocy Społecznej). „Elki” natomiast dojadą tradycyjnie na 
ul. Piłsudskiego i stamtąd też odjadą. Trwają ustalenia na temat ewentual-
nych korekt tras „pekaesów”. Aktualne informacje podawane będą na na-
szej stronie gorakalwaria.pl.
 Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Święto Góry Kalwarii będzie się wiązać z utrudnieniami w ruchu. Za-
równo 15, jak i 16 czerwca zamknięte będą ulice: „mała” Dominikań-
ska (odnoga drogi nr 79), 3 Maja i Ratuszowa.

gorakalwaria.pl
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Wolpreza z Zenkiem
PIASECZNO Zenek Martyniuk był gwiazdą tegorocznej edycji Wolprezy – festiwalu organi-

zowanego przez Stowarzyszenie Dobra Wola w ramach podziękowań dla wolontariuszy

 – Wspieramy Farmę Dobrej 
Woli, wręczamy Anioły Dobrej Woli, 
świętujemy Dzień Wszystkich Dzie-
ci od 0 do 110 lat, bawimy się bo je-
steśmy pełni radości, akceptujemy 
wszystkich – mówił prezes Stowa-
rzyszenia Dobra Wola, Jacek Zalew-
ski. Ze sceny podziękował wszyst-
kim mieszkańcom za liczne przyby-
cie opowiadając o tym, że impulsem 
do powołania stowarzyszenia dzia-
łającego na rzecz niepełnospraw-
nych były narodziny jego niepełno-
sprawnego syna Kuby. Przed kon-
certem niekwestionowanego króla 
disco polo – Zenka Martyniuka, od-
było się uroczyste przekazanie sta-
tuetek Aniołom Dobrej Woli - oso-
bom zasłużonym dla środowiska 
osób niepełnosprawnych. 
 W tym roku Aniołami zostali: 
Hanna Kułakowska-Michalak wice-
burmistrz Piaseczna, Marek Chmie-
lewski, który od lat przyjeżdża z nie-
pełnoprawnymi dziećmi na Tata-
spartakiadę, Krystian Cyganek, ko-
ordynator farmy Dobrej Woli na Po-
litechnice Warszawskiej oraz dy-
rektor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Hajnówce 
Lucyna Wawreszuk. 
 - Ja muszę, ale tym ludziom się 
chce – podkreślał skromnie Jacek 
Zalewski, dodając, że odznaczenia 
nie mają nic wspólnego z zawoda-
mi czy pełnionymi funkcjami, ale są 
przyznane za osobiste zaangażowa-
nie i pomoc dla niepełnosprawnych. 
 W czasie całej imprezy prowadzo-
no kwestę na rzecz farmy Dobrej Woli, 
która ma powstać w gminie Chynów. 
Będą mogli zamieszkać w niej niepeł-
nosprawni, gdy zabraknie już im opie-
ki najbliższych. 
 - Zebraliśmy do puszek ok. 5600 
złotych – mówi Jacek Zalewski.
- Razem z przelewami powinniśmy 
dobić do 10 tys. złotych. 

 Dla zgromadzonej publiczności 
największą atrakcją był występ Zen-
ka, który w Piasecznie pojawił się 
dużo wcześniej i bez cienia gwiaz-
dorstwa fotografował się z fanami i 
rozdawał autografy. Miłym nomen 
omen akcentem zakończył się sam 
koncert Akcentu. Z okazji urodzin 
i 30-lecia pracy artystycznej na sce-
nie wręczono Zenkowi tort w kształ-
cie gitary, który ufundował Przysta-
nek Piekarnia.
 Wydarzenia na scenie trudno 
ograniczyć do występu samego Zen-

ka. Tego dnia wystąpiło wielu uta-
lentowanych artystów, którzy zosta-
li bardzo ciepło przyjęci przez pu-
bliczność. Zagrał zespół Specjaliści, 
Bez Granic z charyzmatyczną woka-
listką Zuzanną Jankiewicz, Koloro-
fonia, Oliwia Spychel, The Option, 
oraz Afekt.
 Impreza odbyła się dzięki du-
żemu wsparciu gminy Lesznowo-
la,  Mazowieckiego Centrum Polity-
ki Społecznej, gminy Piaseczno oraz 
gminy Konstancin-Jeziorna.

Adam Braciszewski

Trawa szybsza niż
drogowcy
GÓRA KALWARIA – Pobocza drogi powiatowej przy wale wiślanym za-

rosła wysoka trawa – skarży się Eugeniusz Pałyska. - To niebezpieczne, 

bo tędy jeżdżą nie tylko samochody, ale także rowerzyści, a niewyko-

szona trawa zawęża drogę i ogranicza widoczność

 Pan Eugeniusz mieszka w Wólce Dworskiej, spokojnej wsi położonej tuż 
za wałem. - Trawa nie była jeszcze w tym roku koszona – mówi. - Trzeba to jak 
najszybciej zrobić, bo dwa samochody mają trudność, żeby się minąć. W koń-
cu dojdzie tu do tragedii...
 Zarośnięty jest zarówno wał wiślany, jak i leżące po drugiej stronie drogi 
pobocze. Tam jednak sytuacja jest nieco lepsza, ponieważ mieszkańcy sami 
usuwają trawę rosnącą naprzeciwko ich posesji. Kiedy w ubiegłym tygodniu 
Wisłą przechodziła fala powodziowa, zostały przeprowadzone inspekcje wa-
łów. Pojawiły się głosy, że przez wysoką trawę nie było wiele widać.
- Wały zostaną skoszone w czerwcu, a drugi raz w październiku – informu-
je Anna Jamiołkowska, kierownik Nadzoru Wodnego w Górze Kalwarii. - Ten 
harmonogram został ustalony już na początku roku.
 A czy starostwo wykosi pobocze swojej drogi (podobna sytuacja jest tak-
że w innych rejonach powiatu, m.in. w Chylicach)?.  - Nie możemy być we 
wszystkich miejscach jednocześnie – wyjaśnia starosta Ksawery Gut – We-
dług planu, pierwsze koszenie wszystkich poboczy ma potrwać do końca 
miesiąca – dodaje.

Tomasz Wojciuk

Po obfitych deszczach trawa rośnie jak szalona i... 

znów zaskoczyła drogowców

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Będą nowe drogi
 Referat dróg i mostów opracowuje projekty budowlano-wykonaw-
cze gminnych dróg, znajdujących się w pięciu miejscowościach: Nowej 
Woli (ul. Plonowa, droga 9KD), Podolszynie (ul. Owsiana i Polna), Starej 
Iwicznej i Kolonii Lesznowola (drogi 2KDL, 3KDL, 25KDL) oraz Wilczej Gó-
rze (ul. Polna). Mieszkańcy, którzy chcą poznać koncepcje projektowa-
nych ciągów są proszeni o kontakt z referatem. Konsultacje społeczne 
potrwają do 14 czerwca.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Nowa siedziba straży miejskiej
 Do 28 czerwca ma potrwać remont dawnego ratusza przy ul. War-
szawskiej 32. W gmachu ma mieścić się Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego, w którego skład wejdą m.in. straż miejska oraz centrum monito-
ringu wizyjnego. Dla strażników będzie to znaczna poprawa warunków 
pracy - w nowym budynku będą mieli do dyspozycji szatnie z prysznica-
mi, a także parking. Na Warszawską 32 trafi  również biuro miejskich in-
spektorów ds. bezpieczeństwa i ds. przeciwpożarowych. 

TW

R E K L A M A
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Nowy rów zamiast parkingu
PIASECZNO Kilkanaście dni temu zakończył się remont ulicy Wiekowej Sosny w Zalesiu 

Górnym, przy której znajduje się karczma „Stara Chata” prowadzona przez Małgorzatę 

Roszkiewicz. Właścicielka narzeka, że została pozbawiona miejsc parkingowych. - Pro-

wadzę biznes od 1992 roku. Teraz będę musiała pewnie go zamknąć – dodaje

 Jedziemy do „Starej Chaty” ład-
ną, gładką jak stół drogą. Niestety, 
gdy jesteśmy na wysokości karcz-
my, pojawia się poważny problem 
– nie ma gdzie zaparkować! W koń-

cu wjeżdżamy na teren niewielkiej 
posesji. Przed nami stoi tylko je-
den samochód. Więcej się nie zmie-
ści. - Sam pan widzi, jak to wszyst-
ko tu wygląda – wita nas  Małgo-
rzata Roszkiewicz. - Moi klienci nie 
mają gdzie zaparkować, a więc... 
od czwartku praktycznie nie mam 
klientów – dodaje załamana kobieta. 
 Wcześniej sytuacja wyglądała 
nieco inaczej. Remont drogi zakoń-
czył się 24 maja. - Dopiero od firmy 
wykonawczej dowiedziałam się, że 
nie będzie tu miejsc parkingowych 
– mówi właścicielka „Starej Chaty”. 
- Poszłam do starosty, który zgodził 
się zasypać rowy szutrem. Niestety, w 
czwartek przyszła ulewa i zalało moją  
sąsiadkę, więc rowy zostały rozkopa-
ne, a ja... straciłam parking.
 Idąc dalej w kierunku ronda mi-
jamy sklep z artykułami dla zwierząt, 
przy którym jest kilka miejsc parkin-

gowych, ale potem dochodzimy do 
apteki i poczty, gdzie jest podobna sy-
tuacja, jak u pani Małgorzaty. - Nie 
wiem jak można było zaprojektować 
coś takiego, woda powinna spływać z 
drogi na drugą stronę – mówi rozgo-
ryczona kobieta. 
 Starosta Ksawery Gut twierdzi, 
że powiat nie ma obowiązku robić 
miejsc parkingowych w pasie drogo-
wym dla prywatnych firm. - Zgodnie 
z planem miejscowym i warunkami 
technicznymi parking powinien być 

zapewniony na działce usługowej. 
Więc pytanie do skarżących, ile tych 
miejsc mają na swoich działkach?
- Zawsze miejsca parkingowe przy 
mojej karczmie były – mówi Małgo-
rzata Roszkiewicz. - Porozmawiam 
o tym ze starostą. Poproszę go, aby 
znów zasypał rowy. Tym razem jed-
nak materiałem, który przepuszcza 
wodę.

Tomasz Wojciuk

 Małgorzata Roszkiewicz martwi się, że jeśli nic się nie zmieni, 

będzie musiała zamknąć swoją karczmę

Przed karczmą, apteką 

i pocztą nie ma praktycznie 

miejsc parkingowych

Porządki w bazie drogowej
LESZNOWOLA W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace porządkowe na terenie bazy 

drogowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej. Prawdopodobnie część terenu zostanie 

wydzierżawiona spółce komunalnej PUK Piaseczno

 Od zeszłego tygodnia na tere-
nie bazy demontowane są metalo-
we konstrukcje, a kruszarki roz-
bijają pozostałości fundamen-
tów. - Jednym słowem trwa wiel-
kie sprzątanie – poinformował 
nas jeden z sąsiadów bazy. - Po-
dobno powiat zamierza sprzedać 
ten teren. 
 Informację tę postanowiliśmy 
potwierdzić u starosty Ksawere-
go Guta. - Rzeczywiście trwa po-
rządkowanie posesji, bo kończy-
my budowę nowej bazy przy uli-
cy Elektronicznej w Piasecznie, 
gdzie chcemy się przeprowadzić 
w wakacje – wyjaśnia starosta. - 
Nieruchomość w Wilczej Górze 
przeznaczona jest do sprzedaży. 
 Ksawery Gut poinformował 
nas również, że PUK Piaseczno 
chce wydzierżawić część działki 
na swoją bazę. - Piaseczno jest też 
chyba zainteresowane kupnem tej 
działki na ten sam cel, czyli zaple-
cze dla spółki komunalnej – doda-
je Ksawery Gut. 
 W związku z tymi planami 
od razu pojawiły się plotki, że 
na terenie dawnej bazy gmina 
Piaseczno chce utworzyć Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, dla którego od 
lat szuka odpowiedniej lokali-
zacji. Burmistrz Daniel Putkie-
wicz jednak tego nie potwier-
dza. - Gmina Piaseczno nie pro-
wadzi żadnych rozmów z gmi-
ną Lesznowola na temat lokali-
zacji PSZOK-u na terenie tam-
tej gminy – tłumaczy burmistrz 
Putkiewicz. - Obecnie moderni-

zujemy i dostosowujemy do wy-
mogów PSZOK na ul. Technicz-
nej w Piasecznie. W najbliższej 

przyszłości nic w tej kwesti i nie 
będzie zmieniane. 

TW

Teren przy ul. Żwirowej ma powierzchnię ok. 4,5 hektara

90 lat OSP w Gassach
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę 1 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w 

Gassach świętowała jubileusz 90-lecia. Uroczystość była okazją do po-

dziękowania druhom oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej

 Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gassach od 90 lat niosą pomoc, 
ratują mienie i życie mieszkańców. Po mszy świętej w intencji strażaków odby-
ło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Symboliczną biało-czerwo-
ną wstęgę zdjęli: Kazimierz Jańczuk – burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, dh 
Roman Śliwka – prezes OSP Gassy i przedstawiciel strażaków – dh Karol Opa-
liński. Jubileusz był też okazją do przypomnienia historii jednostki, która sięga 
roku 1929. W budowie strażnicy brali udział mieszkańcy wsi, robiąc własnoręcz-
nie cegły. Budynek został oddany do użytkowania w 1959 roku. W latach 70. po-
zyskano pierwszy samochód gaśniczy GBAM na podwoziu Star, w latach 90. z 
Państwowej Straży Pożarnej ochotnicy otrzymali Żuka. W roku 1999 wyposaże-
nie OSP Gassy wzbogaciło się o samochód GCBA Jelcz. Od 2004 roku do 2010 
jednostka posiadała samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz, który został 
zastąpiony samochodem GBA Star, przekazanym z OSP Jeziorna.
 Wspólnota wsi Gassy 7 września 2006 roku przekazała gminie budynek 
strażnicy wraz z działką. Samorząd, jako nowy właściciel, sfi nansował remont 
budynku oraz utwardzenie placu.
 OSP Gassy brała udział w licznych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Do 
największych akcji można zaliczyć pożar Centrum Chińskiego w Wólce Ko-
sowskiej, pożar hali fi rmy Brilux w Lesznowoli, pożar restauracji  Świerkowa w 
Konstancinie, pożar szpitala Stocer, a także duże akcje przeciwpowodziowe w 
latach 1997, 2001 oraz 2010. W ciągu roku strażacy z OSP Gassy do akcji ratow-
niczo-gaśniczych wyjeżdżają średnio 30 razy. Obecnie do jednostki należy 17 
czynnych druhów oraz 3 członków wspierających.
 Podczas sobotniej uroczystości zasłużeni dla OSP druhowie uhonorowa-
ni zostali medalami i odznaczeniami. Po części ofi cjalnej odbył się piknik stra-
żacki i występ orkiestry dętej z Piaseczna.

AB

GÓRA KALWARIA

Zielone Świątki na Urzeczu
 Już w najbliższy weekend odbędzie się impreza plenerowa na Urze-
czu. W niedzielę 9 czerwca o godz. 9 z portu w Górze Kalwarii wypłynie 
orszak łodzi zielonoświątkowych. O godz. 10.15 zaplanowano mszę po-
lową w Nadbrzeżu, a o 11 – piknik zielonoświątkowy w tym samym miej-
scu. O godz. 14 orszak zielonoświątkowy wypłynie w kierunku Gassów.

TW

LESZNOWOLA

Zawody modeli pływających
 W dniach 7-9 czerwca w Nowej Woli na akwenie OSP przy ul. Krasic-
kiego 215 odbędzie się IV Międzynarodowy Puchar zdalnie sterowanych 
ślizgów elektrycznych klas M Naviga, w którym wezmą udział zawodnicy 
z Belgii, Białorusi, Bułgarii, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Rumunii, Włoch oraz 
Polski. Będzie to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata, które 
odbędą się na początku sierpnia we włoskim Treviso. Zawody odbywa-
ją się pod honorowym patronatem wójt Lesznowoli Marii Jolanty Batyc-
kiej-Wąsik. Organizatorami imprezy są szkółka modelarstwa sportowe-
go RConLine w Nowej Woli oraz Centrum Sportu w Lesznowoli.

TW

R E K L A M A



7nr 21 (768)/2019/W1 ZDROWIE I URODA

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Piękne włosy na wiosnę
Zaraz wakacje, na które czekamy cały rok. Morze, piasek, słońce, jednym 

słowem wymarzony urlop. Jednak nasze włosy po powrocie z wypoczynku 

wydają się wysuszone, wyblakłe i zniszczone. Mamy na to radę, zabezpiecz 

je, wykonaj laminację i ciesz się pięknymi włosami również po urlopie

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia 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. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

Lekarz Medycyny
 Sportowej w Konstancinie? 

P R O M O C J A

Przychodnia Grapa

Al. Wojska Polskiego 6

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650

Panie doktorze, czy w Przy-

chodni Grapa konsultuje le-

karz medycyny sportowej?

Dr Marek Rychlik – Dyrek-
tor Medyczny Przychodni Gra-
pa: Tak, przyjmuje dzieci i do-
rosłych. Konsultacje są poprze-
dzone badaniami laboratoryj-
nymi oraz badaniem EKG. Cza-
sami również należy wykonać 
dodatkowe badania, ale ewen-
tualne badania dodatkowe uza-
leżnione są wieku sportowca 
i od rodzaju dyscypliny i decy-
duje o nich lekarz. 

Po co wykonywać EKG u zdro-

wej osoby?

Dr MR: EKG ma na celu wyklu-
czenie zaburzeń rytmu serca 
i cech niedokrwienia a także 
kardiomiopatii (choroby mię-
śnia sercowego), która u osób 
genetycznie obciążanych może 
ulegać progresji w wyniku upra-
wiania sportu. Wystąpienie kar-
diomiopatii jest wskazaniem do 
przerwania sportu. 

Powszechne są badania ma-

łoletnich sportowców, ale czy 

dorośli również powinni ko-

rzystać z usług lekarza medycy 

sportowej?

Dr MR: Tak, badaniami powinni być objęci dorośli, którzy chcą rozpocząć oraz kontynu-
ować treningi sportowe. Z uwagi na wyniki badań naukowych, które donoszą że główną 
przyczyną zgonu po 35 r. ż. u osób uprawiających sport jest choroba niedokrwienna serca, 
wymagane są dodatkowe badania. Po 35 r.ż. na pierwszą wizytę należy przynieść wynik 
badania echo serca (USG serca). Lekarz medycyny sportowej może również zlecić wykona-
nie dodatkowego badania w postaci testu wysiłkowego.

www.przychodniagrapa.pl
facebook/przychodniagrapa

Dziękuję za rozmowę. 
Artykuł służy do celów informacyjnych. 

Wakacje z jedwabistą skórą
Jak przygotować skórę twarzy i ciała na letnie, wakacyjne miesiące?  Poniżej kilka porad

Skóra jak aksamit

 By zadbać o skórę proponujemy 
zacząć od czyszczenia. Jego rodzaj 
dobieramy w zależności od stop-
nia zanieczyszczenia. W przypad-
ku bardziej zanieczyszczonej skóry 
polecam czyszczenia manualne. Za-
bieg rozpoczynamy od rozpulchnie-
nia  skóry za pomocą specjalnej ma-
ski i wapozonu, który wytwarza parę 
wodną. Następnie kosmetyczka usu-
wa zanieczyszczenia i dezynfekuje 
skórę prądami d`arsnawala. Na za-
kończenie zabiegu kładziemy maskę. 
Najczęściej łagodzącą, która jedno-
cześnie nawilża i wycisza skórę. 
 - W salonie najczęściej stosujemy 
maski algowe z dodatkiem aloesu 
lub koziego mleka – mówi Małgo-
rzata Borucka, kosmetyczka z pia-
seczyńskiego Salonu BB. - Przy skó-
rze trądzikowej proponujemy maskę 
francuskiej firmy Thalgo normali-
zującą wydzielanie sebum, regulu-
jącą lśnienie i przeciwdziałającą po-
wstawaniu stanów zapalnych. Za-
bieg kończy nałożenie kremu odpo-
wiedniego do typu skóry. 
 Dla mniej zanieczyszczonej skó-
ry proponujemy mikrodermabrazję 
lub peeling kawitacyjny. Mikroder-
mabrazja polega na ścieraniu kolej-
nych warstw naskórka przez precy-
zyjnie kontrolowany strumień mi-
krokryształów. - W naszym salonie 
stosujemy mikrodermabrazję dia-
mentową, jest to metoda bezpyłowa, 
polecana dla skóry delikatnej, wraż-
liwej, alergicznej - poleca Klaudia 
Wykowska kosmetyczka z Salonu 
BB. - Delikatniejszą metodą oczysz-
czania skóry jest peeling kawitacyj-
ny wykorzystujący moc ultradźwię-
ków. W następstwie działania ultra-
dźwięków komórki zaczynają drgać 
i skóra oczyszcza się. Proces ten jest 
zupełnie bezbolesny. Dzięki peelin-
gowi kawitacyjnemu usuwamy nie 
tylko zrogowaciały naskórek, ale 
również toksyny.
 Po zabiegach skóra pozbawiona 
jest martwego naskórka, dzięki cze-
mu zawarte w kosmetykach substan-
cje odżywcze łatwiej się wchłaniają. 
Po mikrodermabrazji i peelingu ka-
witacyjnym proponujemy nałożenie 
maski lub masaż z ampułką czy kre-
mem. Oczyszczona skóra nabiera 
blasku, świeżego, zdrowego wyglą-
du, ładnego kolorytu i jest przygoto-
wana na przyjęcie dawki wakacyjne-
go słońca. Pamiętajmy jednak o kre-
mie z wysokim filtrem. 

Jędrne ciało

 Podczas wakacyjnych wyjazdów 
zrzucamy z siebie ciuszki i wkła-
damy kostiumy kąpielowe, dlate-
go warto pomyśleć nie tylko o skó-
rze twarzy. To od czego należy za-
cząć przy przygotowaniu ciała na 
słońce to peeling całego ciała. Usu-
niemy dzięki temu martwy naskó-
rek, poprawimy mikrokrążenie i wy-
gląd skóry.  Warto również zasię-
gnąć informacji w profesjonalnych 
salonach urody jaką proponują ofer-
tę zabiegów na ciało. Istnieją zabiegi 
wyszczuplające, drenujące czy  mo-
delujące sylwetkę. 
 Obok peelingu dobrą for-
mą usunięcia martwego naskór-
ka z ciała jest mikrodermabra-
zja. Wspomniana już w przypad-
ku oczyszczania twarzy działa 
zbawiennie na skórę całego cia-

ła. Oczyszcza, poprawia krążenie, 
świetnie przygotowuje do przyjęcia 
substancji czynnych regenerują-
cych, ujędrniających, niwelujących 
cellulit, drenujących. Mikroderma-
brazja spłyca zmarszczki, ujednoli-
ca koloryt skóry, usuwając delikat-
ne przebarwienia, pomaga w likwi-
dacji rozstępów.
 Jeśli twoim problemem jest cel-
lulit, brak jędrności skóry, nad-
miar tkanki tłuszczowej, świetnie 
sprawdzi się masaż bańka chińską. 
Wykonywany przez profesjona-
listę działa cuda. – Masaż bańką 
chińską wykonywany w serii przy-
najmniej 10 zabiegów, co 2-3 dni. 
świetnie ujędrni, zredukuje cellu-
lit i wyszczupli sylwetkę – poleca 
Klaudia Wykowska kosmetyczka z 
salonu BB

R E K L A M A
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Co dalej z obwodnicą uzdrowiska?
KONSTANCIN-JEZIORNA O budowie obwodnicy Konstancina-Jeziorny mówi się od wielu lat. 

Tymczasem inwestycja utknęła w martwym punkcie. Dlatego podczas ostatniej sesji 

radni przyjęli w tej sprawie stanowisko, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie bra-

kiem działań zmierzających do wybudowania trasy

 Obwodnica Konstancina-Je-
ziorny to tak naprawdę nowy prze-
bieg drogi wojewódzkiej 724 na od-
cinku od granicy z Wilanowem do 
Góry Kalwarii. Inwestycja od lat 
jest wyczekiwana przez mieszkań-
ców, tymczasem nie zanosi się, aby 
została w najbliższym czasie zre-
alizowana. Dlatego też nad spra-
wą pochylili się w ubiegłym tygo-
dniu konstancińscy radni. Uznają 
oni obwodnicę za absolutny prio-
rytet, ponieważ jest ona jedynym 
sposobem na ograniczenie ruchu 
na głównych ulicach uzdrowiska.

Ile można czekać?

 Przypomnijmy. Już w 2006 roku 
dla potrzeb realizacji tej inwesty-
cji został  sporządzony, a następnie 
uchwalony plan miejscowy.  W maju 
2013 roku podpisano umowę na 
opracowanie koncepcji i uzyskanie 
decyzji środowiskowej. Kilka mie-
sięcy później odbyły się konsulta-
cje społeczne, podczas których za-
prezentowano różne warianty prze-
biegu nowej drogi 724. Od tego cza-
su minęło już ponad sześć lat, pod-
czas których niewiele się wydarzy-
ło. Dlatego radni poczuli się w obo-
wiązku wystosować do Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódz-

kich, który ma realizować inwesty-
cję, swoje stanowisko (apel poparł 
także burmistrz Kazimierz Jań-
czuk). W piśmie poprosili o przed-
stawienie aktualnego stopnia za-
awansowania obwodnicy i podania 
terminu jej wykonania.  

MZDW napotkał problemy

 Nie wiemy, czy pismo trafiło już 
do MZDW. Udało się nam jednak 
uzyskać informacje, dotyczące pla-
nowanej trasy. Okazuje się, że na ra-
zie powstała tylko koncepcja, która 
została wykonana w jedynym moż-
liwym wariancie. - Wynika on z do-
kumentów planistycznych i uwarun-
kowań terenowych – informuje Mo-
nika Burdon, rzeczniczka MZDW. 
- Mieszkańcy Parceli i Cieciszewa 
złożyli od tej koncepcji odwołanie, 
czekamy na rozpatrzenie.

 Ponadto w Generalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska „utknęła” 
sprawa decyzji środowiskowej. - Ko-
lejny problem jest taki, że planowa-
ny przebieg drogi koliduje z kaplicz-
ką w miejscowości Moczydłów – do-
daje Monika Burdon. - No i pozo-
staje kwestia uzgodnień z konserwa-
torem, co również nie jest łatwym 
zadaniem. W dalszym ciągu będzie-
my rozmawiać, być może uda się 
znaleźć rozwiązanie zadowalające 
wszystkie strony. Prowadzimy jed-
nocześnie rozmowy z gminą Góra 
Kalwaria na temat wyznaczenia in-
nego, możliwego do wykonania wa-
riantu przebiegu tej drogi. Sprawa 
nie jest prosta z uwagi na koniecz-
ność wyburzenia kilku budynków 
mieszkalnych.

Tomasz Wojciuk

Pismo podpisane przez 

radnych trafi na biurko 

dyrektora Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie

Wieczór kickboxerów Palestry
LESZNOWOLA Sprawna organizacja, efektowna oprawa audio-wizualna i emocjonujące 

pojedynki – tego wszystkiego nie zabrakło w ostatnią sobotę podczas gali Lesznowo-

la Kickboxing Fight II
 W trakcie imprezy zorganizo-
wanej wspólnie w Centrum Sportu 
i Edukacji w Mysiadle przez Stowa-
rzyszenie Wiśniewski Kickboxing, 
Polski Związek Kickboxingu oraz 
Fundację Mistrzom Sportu odbyły 
się pojedynki w formule K-1, walka 
o młodzieżowy tytuł w formule low-
kick oraz jedna walka K-L. Impre-
za rozpoczęła się od starć amator-
skich, po których przyszła kolej na 
walki rankingowe. Z dobrej strony 
pokazali się tego wieczoru zwłasz-
cza zawodnicy warszawskiej Pale-
stry. Swoje walki wygrali zarów-
no Krzysztof Olszewski, jak i Miko-
łaj Kopaniszyn, a fanów nie zawie-
dli również  Adrian Gunia (Dragon 
Starachowice) i Mateusz Gola (TS 
Wiśniewski Team Lesznowola), któ-
ry jako jedyny wygrał swój pojedy-
nek przez nokaut.
 Najwięcej emocji, jak można było 
oczekiwać, wzbudziły jednak wśród 
żywiołowo reagującej publiczno-
ści walki mistrzowskie. W jedynym 
tego wieczoru starciu pań górą była 
Justyna Ciborska z klubu Najemnik 
Gliwice, która pokonała w formu-
le Low Kick jednogłośnie na punk-
ty Katarzynę Tyl i tym samym wy-
walczyła młodzieżowy pas zawodo-
wej Mistrzyni Polski PZKB. Następ-
nie Arkadiusz Kaszuba z Rzeszow-
skiego Klubu Sportów Walki zwy-
ciężył jednogłośnie na punkty Rafa-

ła Kamińskiego zdobywając pas za-
wodowego Mistrza Polski PZKB w 
formule K-1 Rules w kat. wag. 81kg. 
Kamil Rościński z Samuraja Sa-
nok (K-1 67 kg) okazał się natomiast 
lepszy od  Pawła Józefowicza (Figh-
ter Wrocław), a na zakończenie raz 
jeszcze błysnął zawodnik Palestry 
Mikołaj Kopaniszyn, który poko-
nał w formule K-1 Rules jednogło-
śną decyzją Krzysztofa Górskiego.
 Warto podkreślić, że w prze-
rwie między walkami zaprezen-
towały się dwie 10-letnie zawod-
niczki Otylia Chałupka i Hania 
Wilczek (półtora roku) Mieczysła-
wa Wiśniewskiego, które – po za-
ledwie półrocznym (w przypadku 
Otylii) i półtorarocznym treningu 

– pokazały (razem ze swoim tre-
nerem) jakie już mają umiejętno-
ści i sportowy potencjał.
 - Bardzo dziękuję wójt gmi-
ny Lesznowola Marii Jolancie Ba-
tyckiej-Wąsik, radzie gminy i dy-
rektorowi centrum sportu Rafało-
wi Skorkowi za pomoc w organizacji 
gali – mówi Mieczysław Wiśniewski. 
- Nie był to może dla nas łatwy ter-
min, bo zbiegł się z finałem Ligi Mi-
strzów, ale te osoby co przyszły na 
galę były zachwycone imprezą. Pu-
bliczność obejrzała w Mysiadle po-
jedynki na dobrym poziomie. Mamy 
już zresztą plany na bardzo ciekawe 
walki w przyszłym roku. 

Grzegorz Tylec

Młodzi siatkarze zajęli 
trzecie miejsce na Mazowszu
PIASECZNO W ubiegły weekend w szkole przy ul. Kameralnej w Józefo-

sławiu zostały rozegrane fi nały Mistrzostw Mazowsza w Mini Siatków-

ce Kinder+. Trzecie miejsce w kategorii trójek chłopców zajęła Akade-

mia Siatkówki Tomasza Wójtowicza, w której trenują młodzi zawodni-

cy z Piaseczna i okolic

 O awans do fi nałowego turnieju walczyło około 2000 dzieci z całego Ma-
zowsza. Co miesiąc w szkole w Józefosławiu organizowane były turnieje elimi-
nacyjne. - Staraliśmy się, aby były one dopięte na ostatni guzik – mówi Arek Gło-
wacki, jeden z organizatorów wydarzenia. - Docenił to Mazowiecko-Warszaw-
ski Związek Piłki Siatkowej, który powierzył nam także organizację fi nałów. 
 Na fi nały przyjechało około 100 dzieci, które rywalizowały w kategoriach 
dwójek, trójek i czwórek. Niemal wszystkie mecze były bardzo zacięte i stały 
na wysokim poziomie sportowym. Nagrody najlepszym wręczał Tomasz Wój-
towicz – mistrz świata oraz mistrz olimpijski w siatkówce, który patronuje lo-
kalnej Akademii Siatkówki. W fi nałach „trójek” grający w Akademii chłopcy 
zajęli 3. miejsce (pierwszy był MOS Wola, a drugą lokatę zajęła Kobyłka). - To 
dla nas duży sukces – mówi trener Robert Wójtowicz. - Dziękujemy wszystkim 
za pomoc w organizacji tak skomplikowanego projektu.

TW

OFF-spring Festival 
już w najbliższy weekend
PIASECZNO W tym roku OFF-spring Festival odbędzie się 7,8 i 9 czerwca 

w nowej odsłonie.  Wszystkie działania artystyczne odbywać się będą 

na terenie Piaseczyńskiej Kolejki Wąskotorowej

 Impreza rusza już w piątek 7 czerwca od godz. 16.30. Zaczną ją warsztaty 
„Wędrowna Pracownia Teatralna” prowadzone przez Józefa Markockiego – za-
łożyciela i aktora Teatru Formy. W piątek czekają na nas także animacje „Mu-
zyczne artkocyki” oraz warsztaty „Moda, sztuka i Instagram. Jak realizować 
swoje pasje”.  W godz. 18.30 – 19.15 odbędzie się spektakl „Wyspa” w wykona-
niu Teatru Snów.  O godz. 19.30 rozpocznie się koncert zespołu Kwiat Jabłoni.
 Na godz. 21.10 przygotowano  Zapowiedź Niemego Kina – rozmowę z Mi-
chałem Pieńkowskim, a o 20.50 „Alicję w krainie czarów” - niemy fi lm z 1915 
roku, do którego muzykę zagra zespół WarsawTapers Duo.
 W sobotę w samo południe rusza warsztat lalkowy „Marionetka”, a o godzi-
nie 13.30 zobaczymy spektakl „Rycerz bez konia” w wykonaniu Teatru Barna-
by. O 14.40 rozpoczną się animacje „Wielkie – małe dzieło!”, o 16.20 warsztaty 
„Wędrowna Pracownia Teatralna”, a o 17.30 animacje „Stwórz swojego glutka”.
 Teatr Porywacze Ciał o godzinie 19 zaprosi nas na spektakl „Wielkie śmiesz-
ne twarze”, a o 20.10 Teatr Chorea na koncert pieśni antycznych. O 21.15 bę-
dziemy mogli zobaczyć Teatr Formy, pantomimę „Proces”.
 W niedzielę o godz. 12 Grupa Studnia O. zaprasza na spektakl „Latający ku-
fer”. O godz. 13.15 – 14.15 oraz 16.45 – 17.45 odbędą się animacje „Artystyczni 
budowniczy”, a o godz. 14.30 warsztaty „Wędrowna Pracownia Teatralna”.
 O godz. 15.40 zobaczymy spektakl kostiumowy „Piękna Morylinda” Teatru 
Formy, który także o 17.45 zaprezentuje spektakl powarsztatowy „Wędrowna Pra-
cownia Teatralna”. O godzinie 19 Fundacja Sztuka Ciała wystawi spektakl „Wdech 
– wydech”. Więcej informacji i szczegółowy program imprezy wraz z opisami znaj-
dą Państwo na stronach www.piasecznoNEWS.pl oraz www.kulturalni.pl

AB

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zielone Świątki w Ciszycy
 W niedzielę, 9 czerwca w Ciszycy odbędzie się piknik rodzinny z oka-
zji Zielonych Światek. O godz. 15 rozpocznie go msza święta, a po na-
bożeństwie odbędzie się przegląd twórczości lokalnych artystów, m.in. 
chórek Świętej Anny z parafi i św. Józefa w Mirkowie, Jarzębina Czerwo-
na i zespół Tańca Artystycznego Ludowego Etiuda pod kierownictwem 
Lidii Leszczyńskiej. Punktem kulminacyjnym dnia będzie koncert muzy-
ki dance, wystąpią Daniel Dąbrowski, Heven oraz Fisher. Nie zbraknie 
atrakcji dla dzieci, stoisk gastronomicznych, przelotów śmigłowcem i 
wieczornej dyskoteki pod chmurką. Wstęp wolny.

TW



9nr 21 (768)/2019/W1 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Moc atrakcji 
dla najmłodszych
PIASECZNO Z okazji Dnia Dziecka w ostatni weekend w Piasecznie zor-

ganizowano Miasto Dzieci – imprezę, która odbyła się w trzech miej-

scach w samym centrum miasta

 Na rynku postawiono przede wszystkim na niczym nie skrępowaną zaba-
wę. Na Park Rozrywki, który cieszył się dużym powodzeniem, złożyły się dmu-
chany plac zabaw i trampolina. W pobliskim Zakątku Kultury zagościł z ko-
lei teatr. Oprócz możliwości obejrzenia kilku spektakli dzieci mogły również 
niejednokrotnie wziąć w nich czynny udział oraz spotkać się z animatorami. 
Na miejscu przygotowano także warsztaty, podczas których najmłodsi mogli 
wykazać się zarówno kreatywnością artystyczną, jak i spróbować swoich sił w 
doświadczeniach naukowych.
 Na Skwerze Kisiela odbył się z kolei Piknik Pszczeli, gdzie nie zabrakło, 
między innymi, konkursów z nagrodami, a także stoisk z ziołami, miodami czy 
kosmetykami z produktów pszczelich. Na stoisku Wydziału Gospodarki Od-
padami UMiG Piaseczno przygotowano natomiast warsztaty kreatywnego 
wykorzystania odpadów. Impreza okazała się dużym sukcesem i przez cały 
dzień przyciągnęła na rynek tłumy mieszkańców.

Grzegorz Tylec

Od planu filmowego 
do Koła Gospodyń Wiejskich
PIASECZNO Ostatnim gościem Magdaleny Knitter w ramach akcji Kobiece Piaseczno była 

Małgorzata Ostrowska-Królikowska - znana aktorka telewizyjna i teatralna

 Klub Seniora wypełnił się tego 
wieczoru szczelnie, a na sali – jak 
można się było spodziewać – prze-
ważały zdecydowanie panie. Boha-
terka wieczoru masową popular-
ność zdobyła dzięki roli Grażyn-
ki Lubicz ze słynnego serialu Klan. 
Prywatnie jest także żoną znanego 
aktora Pawła Królikowskiego i mat-
ką pięciorga dzieci. 
 Małgorzata Ostrowska-Króli-
kowska w niezwykle barwny, nie 
stroniący od anegdot sposób opo-
wiedziała o tym, jak łączy swo-
je życie codzienne z zawodowym. 
Podkreśliła również, że warto jest 
mieć wpływ na swoją małą lokalną 
społeczność.
 - Jak są dobre relacje, to do-
brze się dzieje wokół – uwa-
ża aktorka. - Kiedyś goniłam 
strasznie i w ogóle nie wiedzia-
łam gdzie żyję, a żyję w pięknym 
miejscu – Zalesiu Górnym. W 
pewnym momencie zdałam so-
bie sprawę, że nawet nie znam są-
siadów. I stąd zrodził się pomysł 
Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie 
kobiety mogą ze sobą normalnie 
porozmawiać i lepiej się poznać. 
Zaczęłam się też bardziej intereso-
wać tym, co się dzieje wokół.
 Na spotkaniu była także mowa 
o potrzebie harmonii poprzez 
równowagę między naturą a kul-
turą, o roli mężczyzn i o kulisach 
aktorskiego życia.
 - Często po spektaklu pojawia 
się np. potrzeba zjedzenia czekola-
dy, a mnóstwo aktorów pije alko-
hol – wyznała Małgorzata Ostrow-
ska-Królikowska. - To jest kryty-
kowane, ale niestety związane z 
tą pracą. Aktorzy pracują na emo-
cjach, a to jest bardzo delikatna 
sprawa, bo przynosi się pewne rze-
czy do domu. Jestem bardzo zado-
wolona, że mieszkam daleko, bo po 
pracy puszczam sobie w samocho-
dzie muzykę czy jakiegoś audiobo-
oka i mam czas by, zanim dojadę, 
oczyścić się trochę z emocji.
 W Klubie Seniora dostało się 
również nieco dziennikarzom, 
którzy – jak się okazuje – nie za-
wsze bywają rzetelni.
 - W moim zawodzie z dzienni-
karzami jest wielki problem – zdra-
dziła aktorka. - Kiedyś nie miałam 
tej świadomości, że jak gdzieś idę na 
premierę filmu, to mnie sfotografują 
bez makijażu, a ja wyglądam okrop-
nie. Mojemu synowi Antkowi dzien-
nikarze zrobili swego czasu wiel-
ką krzywdę. Zazwyczaj piszą trochę 

prawdy, ale potrafią dodać tyle rze-
czy od siebie i na końcu jeszcze zada-
dzą pytanie, na które odpowiedź zin-
terpretują po swojemu, co niekoniecz-

nie będzie mieć związek z realiami, ale 
w świat już pójdzie ta interpretacja. 

Grzegorz Tylec
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Powstanie totem Piaseczna
 W sobotę 8 czerwca w lesie przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
przy ul. Szpitalnej 12 w ramach pleneru rzeźbiarskiego obserwować bę-
dzie można tworzenie totemu Piaseczna. Dzieło będzie powstawać w 
godzinach od 8 do 18, a od godziny 16 rozpocznie się wspólne malowa-
nie totemu. Plener poprowadzi Katarzyna Kowal. Wstęp wolny.

Tyl
LESZNOWOLA

Natalia Kukulska na festynie parafi alnym
 W niedzielę na terenie kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w Sta-
rej Iwicznej odbędzie się tradycyjny festyn parafi alny. Początek imprezy 
po mszy świętej o godzinie 13.30. Na zakończenie o godzinie 19.30 wy-
stąpi Natalia Kukulska.

Tyl

Gmina wykupi miejsca w przedszkolach
 Podczas ostatniej sesji rady gminy podjęto uchwałę, która umożliwi za-
pewnienie miejsc w niepublicznych przedszkolach dla około 50 dzieci. Do-
tyczy do części zachodniej gminy, w której nie ma odpowiedniej liczby 
miejsc dla maluchów w wieku od 3 do 5 lat w placówkach publicznych (na 
gminie spoczywa ustawowy obowiązek kształcenia przedszkolnego). Sytu-
acja zmieni się 1 września 2020 roku, kiedy to zostanie oddane do użytku 
nowe przedszkole w Wólce Kosowskiej. W przyszłym roku szkolnym będzie 
trzeba jednak wykupić miejsca w przedszkolach prywatnych. - Z naszych in-
formacji wynika, że takie miejsca są – mówiła podczas sesji wójt Maria Jolan-
ta Batycka-Wąsik. - Ogłosimy konkurs, aby wybrać jak najlepszą ofertę.

TW



Próbny Nightskating
PIASECZNO W ostatni dzień maja odbyła się pierwsza tegoroczna edycja Nightska-

ting Piaseczno. Decyzję czy w tym roku odbędą się jeszcze kolejne nocne przejaz-

dy rolkarzy gminnymi ulicami podejmie już wkrótce urząd miasta i gminy

 Po raz pierwszy imprezę w Piasecznie zorganizowała doświadczona ekipa 
rolkowych wyjadaczy z Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego Polska-
ter, organizatora Nightskating Warszawa. Jej celem pozostaje popularyzacja 
wrotkarstwa jako środka transportu w mieście oraz promocja gminy Piasecz-
no, jako miejsca przyjaznego osobom aktywnym fi zycznie. 
 Trasa pierwszego, całkowicie darmowego i nie wymagającego rejestracji 
przejazdu, wyniosła 15 kilometrów. Zanim jednak wyruszono z Placu Piłsud-
skiego odbyła się jeszcze, przeznaczona dla dzieci, loteria. Po wykonaniu ma-
newru hamowania na rolkach najmłodsi uczestnicy kręcili kołem fortuny, a do 
wygrania były, między innymi, koszulki, odblaski czy opaski od partnerów im-
prezy. W stosunku do ubiegłorocznych edycji zmieniło się przede wszystkim 
podejście organizatorów do kwestii bezpieczeństwa.
 - Robimy największe tego typu imprezy na świecie, do siedmiu tysięcy 
uczestników - mówi Michał Machowski z Nightskating Warszawa. - Mamy do-
świadczony team i pilnujemy tego, żeby dzieci (do 18 roku życia) musiały mieć ka-
ski. Zmieniliśmy regulamin imprezy i stawiamy na bezpieczeństwo. Liczy się dla 
nas przede wszystkim nie liczba ludzi, ale to, żeby przejazdy były bezpieczne.
 Jak się okazało, nowe zasady nie zniechęciły jednak uczestników, których 
– według organizatorów - było aż 301, co oznacza... nowy rekord frekwencji 
na Nightskatingu w Piasecznie.
 - Specyfi ką są tutaj wyjazdy poza obręb samego miasta – wyjaśnia Michał 
Machowski. - Mamy tutaj taki prawdziwy „night”, bo w Warszawie, nawet na 
peryferiach zwykle jest oświetlenie. A kiedy i gdzie można spodziewać się ko-
lejnych przejazdów? Tego jeszcze nie wiadomo.
 - Impreza się udała i będziemy rozważać organizację kolejnego przejaz-
du – zdradza Łukasz Wyleziński z Biura Promocji i Informacji Gminy Piasecz-
no. - Czekam na sprawozdanie ze zdjęciami i statystykami, a potem raport z 
tego próbnego przejazdu zostanie przedstawiony burmistrzowi. W tym roku 
organizacja Nightskatingu jest jednak znacznie droższa, bo robi go inna fi r-
ma. Być może będzie jeszcze jeden przejazd, a może dwa?

Grzegorz Tylec

Lekkoatletyczne święto 
w Piasecznie
PIASECZNO Druga edycja Memoriału im. Sławomira Rosłona przyciągnęła na piaseczyń-

ski stadion wielu kibiców spragnionych sportowych emocji. Była to przede wszystkim 

znakomita okazja do zobaczenia w akcji Joanny Jóźwik – utytułowanej biegaczki śred-

niodystansowej, która zajęła piąte miejsce na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro

 Sławomir Rosłon był wychowaw-
cą wielu pokoleń biegaczy i prekur-
sorem lekkiej atletyki na terenie gmi-
ny Piaseczno. Z pewnością ucieszył-
by go fakt, że doczekał się tu impre-
zy godnej swoich osiągnięć i wielo-
letniego zaangażowania. Oficjalne-
go otwarcia zawodów dokonał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Piaseczno 
Daniel Putkiewicz.
 - Polecam wszystkim pamięć 
Sławomira Rosłona – powiedział 
burmistrz. - Oby trwała ona zarów-
no w trakcie memoriałów, jak i co-
dziennego użytkowania bieżni. Głos 
zabrał również jego syn Piotr, któ-
ry – w imieniu całej swojej rodziny 
– powitał wszystkich obecnych. - Z 
całego serca chciałbym podzięko-
wać wszystkim, dzięki którym ta im-
preza może się tu co roku odbywać 
– mówił Piotr Rosłon.
 W ramach memoriału odbyła się 
najpierw XIII Gminna Olimpiada 
Młodzieży Szkolnej Szkół Podsta-
wowych Gminy Piaseczno w Wie-
loboju Lekkoatletycznym. Zaraz po 
niej rozpoczęła się z kolei właściwa 
część imprezy, podczas której rywa-
lizacja (łącznie blisko 300 zawodni-
ków) toczyła się głównie na bieżni 
– na dystansach od 100 do 5000 me-
trów, choć tego dnia rozegrano rów-
nież konkurs skoku w dal. 

 Wiele osób czekało szczegól-
nie na start Joanny Jóźwik, któ-
ra – wracając do formy po kontuzji 
– pokazała, że jest w dobrej dyspo-
zycji. Nasza olimpijka wygrała bez 
większych problemów, pokonując 
800 metrów w czasie 2:03,64. Za-
wodnikom Kondycji poszło na me-
moriale różnie, ale godny odnoto-
wania był start Julianny Multan, 
która pobiła swój życiowy rekord 
na 600 metrów (kategoria U16), 
uzyskując znakomity czas 1:41,50. 
Ten dzień był równie udany dla  
sześciu zawodników, którym w 
Piasecznie udało się uzyskać mini-

mum na Mistrzostwa Europy Ju-
niorów.
 - O naszej bieżni chodzi już po 
Polsce o opinia, że jest „szybka” i 
to dobre miejsce na bicie rekordów 
– mówi Wiesław Paradowski ze Sto-
warzyszenia Kondycja, organizatora 
imprezy. - Wierzymy, że będą do nas 
przyjeżdżać na zawody kolejni mi-
strzowie.
 Obiekt w Piasecznie jest przysto-
sowany do rozgrywania mityngu kla-
sy Mistrzowskiej Międzynarodowej, 
choć problemem jest jeszcze brak od-
powiedniej bazy hotelowej.

Grzegorz Tylec
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Ścieżka przetnie teren, 
na którym stoi kapliczka
KONSTANCIN-JEZIORNA W Bielawie trwa przebudowa drogi powiatowej. Przy skrzyżowaniu 

ulic Lipowej i Powsińskiej stoi otoczona kwiatami i znajdująca się pod opieką konser-

watora zabytkowa kapliczka. - Kilka dni temu dowiedziałam się, że chodnik ma prze-

biegać tuż obok niej, ingerując w chronione założenie, które jest ponadto moją wła-

snością – mówi Hanna Hlebowicz, mieszkanka Bielawy

 - Chcą zniszczyć teren, na któ-
rym stoi kapliczka – załamuje ręce 
pani Hanna. - Mają projekt, który 
zakłada ingerencję w zabytkowe za-
łożenie. Ani konserwator zabytków, 
ani ja – właścicielka tej parceli – nie 
wyraziliśmy na to zgody.
 Narożna kapliczka z podobizną 
matki boskiej została zbudowana w 
1835 roku przez jednego z przodków 

Hanny Hlebowicz. - Znajduje się na 
moim prywatnym gruncie – pod-
kreśla z uporem mieszkanka Biela-
wy. - We wtorek dowiedziałam się, 
że przez teren na którym stoi zaby-
tek będzie przebiegał ciąg pieszo-ro-
werowy. Proszę spojrzeć, panowie z 
firmy budowlanej wyjęli już krawęż-
niki... Chociaż jestem właścicielką 
parceli, nikt mnie wcześniej o tym 
fakcie nie poinformował. 
 Pani Hanna nie kryje swego roz-
żalenia. Twierdzi, że większość ro-
ślin, które posadziła pójdzie do wy-
rzucenia. - Gdyby poinformowa-
li mnie o swoich planach wcześniej, 
mogłabym je przesadzić – mówi. 

- Nie wiem jak mogło dojść do ta-
kiej sytuacji. Ktoś musiał chyba zro-
bić wadliwy projekt.
 W sprawie wypowiedział się bur-
mistrz Konstancina-Jeziorny Kazi-
mierz Jańczuk. - Mimo że gmina nie 
jest tu inwestorem, rozmawiałem na 
temat kapliczki z panem starostą – 
informuje. - Starosta stwierdził, że 
inwestycja jest zgodna z projektem, 

ale jeśli chodzi o szczegóły, to odsy-
łam do pana starosty.
Ze starostą Ksawerym Gutem nie 
udało nam się skontaktować, ale 
informacji udzielił nam Wojciech 
Zmysłowski z biura promocji powia-
tu. - Obawy tej pani są nieuzasad-
nione. Kapliczka nie zostanie naru-
szona - zapewnił.  

TW

Hanna Hlebowicz twierdzi, że dysponuje aktem notarialnym 

poświadczającym, że jest właścicielką terenu i zamierza docho-

dzić sprawiedliwości w sądzie

2 lata temu zabytkowa 

kapliczka została odrestau-

rowana kosztem 25 tys. zł

R E K L A M A
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IV liga

Kolejka 28 - 1-2 czerwca

Perła Złotokłos 1-2 Sparta Jazgarzew  
Oskar Przysucha 5-1 Mazur Karczew 
KS Raszyn 0-2 Mszczonowianka Mszczonów  
Pilica Białobrzegi 5-6 MKS Piaseczno  
Znicz II Pruszków 2-0 LKS Promna 
Orzeł Unin 0-3 Energia Kozienice  
Radomiak II Radom 2-7 Błonianka Błonie  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1 Wilga Garwolin 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  28 72 23 3 2 94-23
2.  Oskar Przysucha 28 60 19 3 6 67-27
3.  Błonianka Błonie 28 60 19 3 6 79-33
4.  Mszczonowianka Mszczonów
  28 54 16 6 6 65-36
5.  MKS Piaseczno 28 50 16 2 10 73-57
6.  Pilica Białobrzegi 28 48 15 3 10 67-36
7.  Mazur Karczew 28 42 13 3 12 42-52
8.  KS Raszyn 28 41 13 2 13 48-49
9.  Znicz II Pruszków 28 38 11 5 12 42-36
10.  Radomiak II Radom 28 35 10 5 13 45-63
11.  Energia Kozienice 28 35 10 5 13 42-48
12.  Sparta Jazgarzew 28 32 9 5 14 36-57
13.  Wilga Garwolin 28 31 9 4 15 42-56
14.  LKS Promna 28 23 6 5 17 27-58
15.  Orzeł Unin 28 19 5 4 19 35-80
16.  Perła Złotokłos 28 2 0 2 26 8-101

Liga okręgowa

Kolejka 28 - 1-2 czerwca

AP Żyrardów 1-2 Laura Chylice  
LKS Chlebnia 3-2 KS Teresin  
LKS Osuchów 2-5 Naprzód Stare Babice  
Piast Piastów 1-3 Józefovia Józefów  
MKS II Piaseczno 1-0 Ursus II Warszawa  
Milan Milanówek 5-0 KS Konstancin 
SEMP Ursynów (Warszawa) 3-3 Grom Warszawa  
Przyszłość Włochy 4-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Józefovia Józefów 28 69 23 0 5 87-34
2.  AP Żyrardów 28 67 21 4 3 93-37
3.  KS Teresin 28 52 16 4 8 68-45
4.  Laura Chylice 28 51 16 3 9 71-47
5.  Ursus II Warszawa 28 49 16 1 11 86-53
6.  Grom Warszawa 28 43 13 4 11 79-60
7.  Przyszłość Włochy 28 43 13 4 11 51-45
8.  Milan Milanówek 28 39 12 3 13 39-49
9.  LKS Chlebnia 28 38 11 5 12 56-55
10.  SEMP Ursynów  28 36 10 6 12 60-59
11.  Piast Piastów 28 34 10 4 14 51-58
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  28 34 10 4 14 46-69

13.  MKS II Piaseczno 28 32 9 5 14 39-51
14.  Naprzód Stare Babice 28 30 9 3 16 53-70
15.  LKS Osuchów 28 16 4 4 20 26-89
16.  KS Konstancin 28 12 4 0 24 31-115

A klasa

Kolejka 24 - 1-2 czerwca

Naprzód Brwinów 1-5 Tur Jaktorów  
Okęcie Warszawa 10-1 Jedność Żabieniec  
Orzeł Baniocha 1-1 Świt Warszawa  
UKS Siekierki (Warszawa) 0-6 Grom II Warszawa  
Walka Kosów 4-2 Anprel Nowa Wieś  
FC Płochocin 1-11 GLKS Nadarzyn  
FC Lesznowola 4-3 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  GLKS Nadarzyn 24 60 19 3 2 109-33
2.  Okęcie Warszawa 24 59 18 5 1 81-17
3.  Orzeł Baniocha 24 56 18 2 4 76-26
4.  Grom II Warszawa 24 38 12 2 10 47-52
5.  Anprel Nowa Wieś 24 36 11 3 10 51-45
6.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  24 35 10 5 9 49-46
7.  UKS Siekierki 24 33 9 6 9 49-45
8.  Walka Kosów 24 32 8 8 8 46-38
9.  Jedność Żabieniec 24 30 9 3 12 51-64
10.  Naprzód Brwinów 24 25 7 4 13 35-55
11.  FC Lesznowola 24 24 5 9 10 40-50
12.  Świt Warszawa 24 22 5 7 12 21-37
13.  Tur Jaktorów 24 19 5 4 15 36-83
14.  FC Płochocin 
  24 4 1 1 22 16-1165

II liga kobiet

Kolejka 20 - 1-2 czerwca

Stomil Olsztyn 1-5 Ząbkovia Ząbki  
Loczki Wyszków 3-0 Tygrys Huta Mińska  
MOSiR Sieradz 5-1 Akademia 2012 Suwałki  
Wilga Garwolin 2-4 Pogoń Zduńska Wola  
Włókniarz Białystok 0-0 Victoria Bartoszyce  
KU-AZS UW Warszawa 2-1 GOSiR Piaseczno 

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 20 52 17 1 2 96-26
2.  MOSiR Sieradz 20 51 17 0 3 78-18
3.  Loczki Wyszków 20 41 13 2 5 70-40
4.  Stomil Olsztyn 20 40 13 1 6 54-24
5.  KU-AZS UW Warszawa 20 34 10 4 6 35-26
6.  Włókniarz Białystok 20 29 9 2 9 24-32
7.  Pogoń Zduńska Wola 20 28 8 4 8 32-39
8.  Akademia 2012 Suwałki 20 20 6 2 12 36-50
9.  GOSiR Piaseczno 20 15 4 3 13 19-58
10.  Victoria Bartoszyce 20 13 2 7 11 18-56
11.  Wilga Garwolin 20 13 4 1 15 14-69
12.  Tygrys Huta Mińska 20 9 2 3 15 22-60

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 29 - 8-9 czerwca

Radomiak II Radom - Wilga Garwolin  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Perła Złotokłos 
8 czerwca, g.17
Błonianka Błonie - Orzeł Unin  
Energia Kozienice - Znicz II Pruszków  
LKS Promna - Pilica Białobrzegi  
MKS Piaseczno - KS Raszyn 8 czerwca, g.17
Mszczonowianka Mszczonów - Oskar Przysucha  
Mazur Karczew - Sparta Jazgarzew  8 czerwca, g.17

Liga okręgowa

Kolejka 29 - 8-9 czerwca

Przyszłość Włochy (Warszawa) - AP Żyrardów 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - SEMP Ursynów 
Grom Warszawa - Milan Milanówek  
KS Konstancin - MKS II Piaseczno 8 czerwca, g.11
Ursus II Warszawa - Piast Piastów  
Józefovia Józefów - LKS Osuchów  
Naprzód Stare Babice - LKS Chlebnia  
KS Teresin - Laura Chylice 7 czerwca, g.19

A klasa

Kolejka 25 - 8-9 czerwca

FC Lesznowola - Naprzód Brwinów 9 czerwca, g.17
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - FC Płochocin 
8 czerwca, g.17
GLKS Nadarzyn - Walka Kosów 8 czerwca, g.12
Anprel Nowa Wieś - UKS Siekierki (Warszawa) 
Grom II Warszawa - Orzeł Baniocha 9 czerwca, g.18:30
Świt Warszawa - Okęcie Warszawa  
Jedność Żabieniec - Tur Jaktorów 8 czerwca, g.16:30

II liga kobiet

Kolejka 21 - 9 czerwca

KU-AZS UW Warszawa - Stomil Olsztyn  
GOSiR Piaseczno - Włókniarz Białystok 9 czerwca, g.15 
Victoria Bartoszyce - Wilga Garwolin  
Pogoń Zduńska Wola - MOSiR Sieradz  
Akademia 2012 Suwałki - Loczki Wyszków  
Tygrys Huta Mińska - Ząbkovia Ząbki 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Derby dla Sparty, strzelanina
w Białobrzegach
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – SPARTA JAZGARZEW 1:2, PILICA BIAŁOBRZEGI – MKS PIASECZNO 5:6 

W spotkaniu derbowym walczący o utrzymanie piłkarze z Jazgarzewa wygrali ze zde-

gradowaną już do ligi okręgowej Perłą. Niemniej ciekawie było w spotkaniu Piaseczna, 

w którym padł iście hokejowy wynik

 Pierwsza połowa spotkania w 
Złotokłosie była wyrównanym wi-
dowiskiem. Gospodarze mieli swo-
ją szansę na objęcie prowadze-
nia, ale to przyjezdni zdołali trafić 
do siatki. Uczynił to w 31. minucie 
Mateusz Keller, kiedy to defensywa 
Perły na chwilę przysnęła i zrobiło 
się 0:1. Przegrywający musieli wo-
bec tego nieco się odkryć, w efek-
cie czego, po zmianie stron, wynik 
podwyższył w 76. minucie Bartło-
miej Bobowski. Trzeba jednak od-
dać miejscowym, że do końca wal-
czyli o poprawę wyniku. W samej 
końcówce Bartek Arak pięknym 
uderzeniem z przewrotki strzelił 
gola kontaktowego, ale na wyrów-
nanie zabrakło już czasu.
 - Przede wszystkim chciałbym 
podziękować moim zawodnikom, 
że graliśmy do ostatniego gwizdka 
o punkty – mówi Marcin Urbański, 
trener Perły Złotokłos. - Nikt z ze-
społów które grają o utrzymanie nie 
zarzuci nam, że odpuściliśmy. Duży 
wpływ na wynik meczu miała pierw-
sza bramka, którą straciliśmy w bar-
dzo łatwy sposób. Sparta grała na-
tomiast o tzw. życie i ciągle jest w 
grze. Gratuluję im zwycięstwa i ży-
czę utrzymania.
 Spotkanie skomentował również 
strzelec drugiego gola dla Sparty.
 - Pierwszą połowę zagraliśmy 
słabo i bez pomysłu – przyznaje 
Bartłomiej Bobowski. - Nie kleiła 
nam się gra, ale druga połowa wy-

glądała już dużo lepiej. Złapaliśmy 
przewagę i mieliśmy sporo okazji do 
strzelania gola. Sam miałem jeszcze 
ze dwie czy trzy i Keller tak samo. 
Jeżeli uda się wygrać w Karczewie, 
to myślę, że się utrzymamy. Najbliż-
szy mecz wszystko zweryfikuje.
 Mecz w Białobrzegach toczony 
był za to w zdecydowanie luźniejszej 
atmosferze. Oba zespoły nie grają 
już bowiem ani o awans, ani o utrzy-
manie, wobec czego... zagrały dla ki-
biców. I choć trenerzy mogli mieć do 
swoich zawodników pretensje o po-
stawę w defensywie, to jednak fani 

z pewnością nie mogli się nudzić. 
Biało-niebiescy wygrali ostatecznie 
6:5, trzy bramki zdobyli z rzutów 
karnych, a na listę strzelców wpisa-
li się: Tomasz Doliński, Kamil Ma-
tulka (dwukrotnie), Kamil Ziemnic-
ki, Bartosz Orłowski i były zawodnik 
Pilicy – Zbigniew Obłuski.
 - Dzisiaj wszyscy postawili na 
atak – skomentował mecz Kamil 
Matulka. - Zagraliśmy dla kibiców, 
ale myślę, że w następnym sezonie 
będzie dużo do poprawy.

Grzegorz Tylec

Gosirki nie dały rady
PIŁKA NOŻNA, II LIGA, KS GOSIRKI PIASECZNO – STOMIL OLSZTYN 0:4, KU-

AZS UW WARSZAWA – KS GOSIRKI PIASECZNO 2:1 Trwa walka o pozosta-

nie w lidze piłkarek z Piaseczna. Po dwóch ostatnich ligowych poraż-

kach nasze zawodniczki znajdują się obecnie w tabeli na ostatniej bez-

piecznej pozycji – z dwoma punktami przewagi nad strefą spadkową

  Choć podopiecznym Tomasza Dudka nie sposób było w meczu z Olszty-
nem odmówić ambicji, to jednak trzeba uczciwie przyznać, że wygrała dru-
żyna lepsza. Pierwszy gol dla przyjezdnych padł już kilka minut po rozpoczę-
ciu gry. W zamieszaniu podbramkowym zawodniczka przyjezdnych dostawi-
ła odpowiednio nogę i... już trzeba było odrabiać straty. Gosirki miały pro-
blem z przedostaniem się pod bramkę rywalek, a kiedy nawet to czyniły, bra-
kowało precyzji w strzałach i ostatnim dograniu. Piłkarki z Olsztyna były na-
tomiast skuteczniejsze, wykorzystując sytuację sam na sam z Edytą Kanclerz. 
Ozdobą spotkania był i trzeci gol dla Stomilu, kiedy to napastniczka przyjezd-
nych popisała się pięknym uderzeniem lobem nad naszą bramkarką. Czy jed-
nak faktycznie tak właśnie chciała zagrać? Trudno powiedzieć, ale piłka odbi-
ła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki, kompletnie zaskakując Kanclerz.
 Mimo kiepskiego wyniku, Gosirki pozbierały się w przerwie i w drugiej poło-
wie gra była bardziej wyrównana. Niestety, pomimo niezłych odbiorów i umie-
jętności indywidualnego utrzymania się przy piłce, cały czas szwankowało ro-
zegranie. Nasze piłkarki za szybko pozbywały się przejętej futbolówki, co było 
wodą na młyn dla zawodniczek Stomilu. Swoje szanse na gola miały zarówno 
– w zasadzie jedyne uczestniczące w grze ofensywnej Gosirki – Oliwia Malesa 
i Patrycja Rurka, ale ostatecznie nie udało się pokonać bramkarki rywalek, któ-
re – po ładnej dwójkowej akcji – ustaliły jeszcze pod koniec wynik meczu na 0:4.
 W wyjazdowym spotkaniu z drużyną z Warszawy Gosirki, po raz kolejny, 
musiały sobie radzić bez zawodniczek rezerwowych. Niestety, w drugiej po-
łowie więcej świeżości zachowały gospodynie, które zdołały strzelić dwie 
bramki, a nasze piłkarki odpowiedziały tylko jednym trafi eniem Patrycji Rurki, 
po podaniu Magdy Dudek. Na uwagę zasługuję dobra postawa Kanclerz, któ-
ra, między innymi, obroniła rzut karny.
 Mecz z UW zagrałyśmy lepiej niż z Olsztynem, ale nadal brakuje nam spo-
koju w grze – mówi Oliwia Malesa, kapitan Gosirek. - Rywalki, wobec dokona-
nia czterech zmian, miały od nas więcej sił w drugiej połowie.

Grzegorz Tylec

Koszykarki z Piaseczna 
czwarte w Polsce!
KOSZYKÓWKA Zaledwie dwóch punktów zabrakło w półfi nale z MUKS 

Poznań do tego, by koszykarki MUKS Piaseczno mogły świętować przy-

najmniej srebrny medal Mistrzostw Polski U14. Czwarte miejsce w kra-

ju to jednak i tak wielki sukces, z którego możemy być dumni

 Finałowy Turniej w Żyrardowie miał niecodzienny przebieg i obfi tował w 
wiele sportowych emocji. W fazie grupowej piasecznianki miały nieco szczę-
ścia przeplatanego z... pechem. Trudno bowiem mówić o uśmiechu losu, gdy 
dwa pierwsze mecze przegrywa się minimalnie (61:63 z UKS Trójka Żyrar-
dów i 49:51 z MKS MOS Deichmann Wrocław), ale za to odpowiednio wyso-
kie zwycięstwo z PTK OrtoMedSport Pabianice (63:52) zapewniło podopiecz-
nym Magdaleny Lewandowskiej awans do półfi nału. Niestety, w rywalizacji 
z poznaniankami (późniejszymi zwyciężczyniami imprezy) zabrakło bardzo 
niewiele, a w meczu o trzecie miejsce ponownie trzeba było uznać wyższość 
Trójki Żyrardów (44:58).
- Mówią, że czwarte miejsce jest dla sportowca najgorsze... - mówi Magdale-
na Lewandowska, trenerka MUKS Piaseczno. - Dla nas jednak to olbrzymi suk-
ces i choć medal Mistrzostw Polski był bardzo blisko, kończymy turniej z pod-
niesionymi głowami.
 W fi nale Mistrzostw Polski nie zawiodła liderka zespołu - Gabrysia Zaron, 
która wywalczyła tytuł króla strzelców (231 punktów w 11 meczach w trzech 
turniejach) oraz została wybrana do najlepszej piątki turnieju. Najlepszą za-
wodniczką naszego zespołu wybrano z kolei Rozalkę Jaworowską, a z dobrej 
strony pokazały się również MVP poszczególnych meczów - Natalka Chrza-
nowska, Weronika Kobza i Natalka Żak.
- Wszystkie dziewczyny zostawiły na parkiecie mnóstwo serca, w każdym me-
czu walcząc do upadłego – podsumowuje Magdalena Lewandowska. - To 
był długi, trudny i potwornie męczący turniej, z którego wychodzimy z wy-
nikiem, który przed sezonem bralibyśmy w ciemno. Dziękujemy wszystkim, 
którzy nas wspierali.

Grzegorz Tylec
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PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
Rozmowa w sprawie pracy. 
Co na siebie włożyć?
Często o tym, czy zostaniemy zatrudnieni, decyduje pierwsze wrażenie. Jednym 

z elementów, na które najczęściej zwracają uwagę pracodawcy, jest ubiór, ale 

także wygląd kandydata

 Ubranie, które założymy na roz-
mowę kwalifikacyjną, powinno być 
nie tylko wygodne, ale także czy-
ste, schludne i dobrze spasowane. 
Nadchodzą upały. Dlatego odpo-

wiednie będą przewiewne, lekkie 
materiały, utrzymane w jasnej ko-
lorystyce. Będziemy nie tylko swo-
bodnie się w takim ubraniu czu-
li, ale także odpowiednio wyglą-
dali. Najbardziej odpowiedni bę-
dzie tzw. styl smart casual, czy-
li sportowa elegancja. Trzeba jed-
nak uważać, aby nie położyć zbyt-
niego nacisku na słowo „sporto-
wa”. Jeśli przesadzimy z luzem, 
może to zostać źle odebrane. Uni-
kajmy zwłaszcza strojów zbyt ską-
pych oraz w jaskrawych kolorach. 
Komponując ubiór miejmy rów-

nież na uwadze to, o jaką pracę 
się staramy. Jeśli jest to poważne 
stanowisko, warto założyć na sie-
bie coś bardziej eleganckiego, je-
śli natomiast praca wymaga kre-
atywności – można bardziej za-
szaleć. W modzie jest obecnie eko-
logia i zdrowy styl życia. Warto 
więc postawić na naturalne mate-
riały w barwach ziemi. Panie mogą 
pokusić się również o jakiś niety-
powy, przyciągający uwagę do-
datek, np. w postaci oryginalnej 
bransoletki. 

TW

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

O G Ł O S Z E N I A

O G Ł O S Z E N I A
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przyjmie

OSOBY DO ROZDAWANIA GAZET
praca w piątki 

przy rozdawaniu gazet

Zgłoszenia telefoniczne 

pod numerem 22 756 79 39

Rekordowo niskie bezrobocie!
POWIAT Pod koniec maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie były zarejestro-

wane 3223 osoby. Oznacza to, że bezrobocie na naszym terenie osiągnęło najniższy 

wskaźnik w historii, kształtując się poniżej 4 proc.
   W 2004 roku bezrobocie na 
terenie powiatu piaseczyńskie-
go wynosiło 9,  8 proc.,   a bez pra-
cy było 5375 osób. Przez kolej-
ne lata bezrobocie sukcesyw-

nie spadało,   aby w grudniu 2018 
roku zatrzymać się na pozio-
mie około 4 proc. Z 3223 osób 
zarejestrowanych w PUP,   nieco 
ponad 50 proc. to osoby trwa-

le bezrobotne,   pozostające bez 
pracy dłużej niż 12 miesięcy. 
1000 osób pozostaje bez pracy 
dłużej niż 24 miesiące. Jednak 
są to w większości osoby,   któ-
re po prostu nie chcą pracować. 
- Ofert mamy naprawdę dużo – 
mówi Danuta Świetlik,   dyrektor 
PUP.  - Tylko w zeszłym roku, 
  nie licząc firm z Wólki Kosow-
skiej,   wpłynęło ich około 3 tys. 
 Pracodawcy najbardziej po-
szukują pakowaczy, przedsta-
wicieli handlowych, robotników 
budowlanych oraz magazynie-
rów. W tej chwili jest także bar-
dzo duże zapotrzebowanie na 
pracowników sezonowych, m.in. 
do prac w rolnictwie. To zaję-
cie najczęściej wykonują cudzo-
ziemcy, głównie Ukraińcy, któ-
rym PUP wydaje tzw. sezonowe 
pozwolenia na pracę.

TW

O G Ł O S Z E N I A

O G Ł O S Z E N I A



691 730 830
601 792 777

SPRZEDAŻ WĘGLA

transport gratis  niskie ceny,

pon.-pt.
7-17
sob.
7-13

Piaseczno, ul. Żeromskiego 30

węgiel
"OPAŁEK" s.c.

PELET
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DAM PRACĘ

Zatrudnię mężczyzn na stałe i do prac dodatkowych, 
sprzątanie, w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, 
tel. 504 246 180

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

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z własnym 
samochodem i osoby do pracy w lokalu. Stała lub 
dodatkowa, tel. 500 219 754

Poszukuję niani dla 16 miesięcznej córki. Praca na 
cały etat. 15zł/h.  Lokalizacja Nowa Wola ul. Magnolii. 
Więcej informacji pod numerem telefonu 790 031 044

Masarnia: do rozbioru mięsa, do produkcji wędlin. 
Piaseczno, tel. 22 756 79 82

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

Kierowca kat. C, jazda po kraju, tel. 605 324 287

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

Agencja ochrony Falcon zatrudni pracownika 
na obiekt logistyczny, Janki-Pęcice,  tel. 606 62 83 83

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

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Firma zatrudni do sprzątania biur, praca w godzinach 
nocnych, Piaseczno, ul. Puławska, tel. 508 095 264

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

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Zatrudnimy pracowników ochrony na obiekt w Jankach. 
Umowa o pracę, system pracy 14h. Tel. 571 330 639, 
727 003 831

Poszukujemy dowódcy zmiany do pracy w Jankach. 
System pracy 24/48. Umowa o pracę. Tel. 510 011 306, 
510 011 347

Kierowcę z własnym samochodem do baru ul. Nowa 
w Piasecznie, tel. 739 648 015

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Głoskowie, tel. 500 125 790

Praca na cały i pół etatu – w sklepie z odzieżą używaną 
w Piasecznie, tel. 513 044 702, 608 453 006

Do prac budowlano – wykończeniowych, tel 507 191 295

Panów do sprzątania, Piaseczno i okolice, tel. 608 673 131

Hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, tel. 660 950 975

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów z możliwością zamieszkania. 
Tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Fryzjerce lub stażystce, Studio Fryzur, Falenty,
tel. 505 942 419

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

Serwis sprzątający zatrudni panie na stałe, na etat 
mężczyznę – wymagane doświadczenie i prawo jazdy, 
tel. 503 032 071

Nauczyciel do przedszkola i opiekun żłobkowy, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Krawcową z doświadczeniem do pracowni krawieckiej, 
tel. 605 081 740

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, tel. 608 207 
265, 668 495 001

Poszukuję samodzielnego brukarza, tel. 509 069 235

Kasjer na Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 536 193 442

Kucharz/Pomoc Kuchenna do bufetu Sodexo- Stefano-
wo, Wólka  Kosowska ul. Malinowa. Zapewniamy umowę 
o pracę,bony na święta,  multisport i opiekę medyczną. 
Tel. 600 988 522

Zatrudnię kucharkę do pracy w przedszkolu. Oferujemy 
umowę o pracę na pełny etat. Telefon 601 778 504

Zatrudnię Panią do sprzątania przedszkola. Oferujemy 
umowę o pracę na pełny etat. Telefon 601 778 504

Agenta ochrony Konstancin tel. 506 158 658

Pracownika fizycznego do obsługi obiektu biurowo-ma-
gazynowego. Tel. 728 518 788

BABIK TRANSPORT – zatrudnimy diagnostę samochodo-
wego z uprawnieniami do SKP w Sękocinie  lub na Wila-
nowie w Warszawie tel 600 065 813

Zatrudnię kucharza Panią lub Pana do małego bistro 
w Górze Kalwarii. Tel. 571 422 482

Zatrudnię kucharkę do pracy w Przedszkolu Zaczarowana 
Pozytywka. Praca na pełny etat, umowa o pracę. 
Tel. 601 778 504

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650 

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Ekspedientkę/-ta Carrefour Express, cały etat i dorywczo, 
Piaseczno, Jazgarzew, Gabryelin, tel. 508 288 773

Do murowania kamienia, tel. 509 447 601

Młodego grafika komputerowego, tel. 601 213 555

Zatrudnię pracownika fizycznego, tel. 509 447 601

Zatrudnię na cały etat stolarza, pon – sobota, Piaseczno, 
tel. 609 115 711

Piekarza ciastowego, piecowego oraz osoby do pomocy 
w Piekarni, tel. 22 756 90 91, 663 044 036

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650

Pomocnika stolarza z doświadczeniem lub do przyucze-
nia, wymagane prawo jazdy kat. B, Gabryelin,  tel. 694 949 949

SZUKAM PRACY 

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, malowanie 
dachów, rynny), tel. 739 699 908

Kwalifikowany, grupa, pełnosprawny, w ochronie, 
tel. 783 848 584

KUPIĘ

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

Kupię płyty warstwowe, używane lub końcówki 
nowych, min 10-15 cm grubości i 2,5 m długości, 
z przeznaczeniem na garaż, tel. 698 698 839

Kupię miejsce na cmentarzu komunalnym 
w Piasecznie, tel. 609 804 639

Drzewo, drewno, okazyjnie kupię/przyjmę z wycinki, 
albo suche, tel. 668 172 777

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

SPRZEDAM

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

Kamień polny łupany, na podjazd (nowy - nie rozbiórko-
wy), 220 m kw., sprzedam tylko całość, tel. 698 698 839

Bramę używaną, z furtką, 4 m, 750 zł, tel. 662 818 104

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Sprzedam Peugeot’a 307 hatchback, 2004 r., 2.0 HDI, 
diesel, do napraw blacharsko lakierniczych. 2200 zł. 
tel. 509 482 826

Focus I, 2004r, srebrny, kombi z LPG, tel. 668 172 777

Honda W125cm, pcx, tel. 797 084 170

Cymerman przyczepy i akcesoria: nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl tel. 601 449 898

Mini Moris w dobrym stanie, tel. 573 348 648 

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

Skup aut na kasację tel. 508 206 738

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki budowlane w Ustanowie i Pęchery Łbiska, 
bezpośrednio, tel. 603 070 684, 22 756 54 19 

Pawilon na warzywniak, zbyt zapewniony, tel. 728 890 101

100 m kw na hurtownie zniczy, wkładów, zapewniony
zbyt, tel. 728 890 101

Działkę rolną 2,84 ha, miejscowość Many, tel. 506 639 229

Działka budowlana 5000 mkw. Lesznowola  
ul. Fabryczna, tel. 699 714 541

Działkę, 1500 m kw., Jeziórko, tel. 669 901 335

Działkę bezpośrednio, Baszkówka, tel. 508 238 610

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

Nowy Dom 144 m kw. Ustanów/Zalesie 599 tys., 
tel. 502 344 309

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów tel. 603 862 559

Działki budowlane od 800 do 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

Lokal ok 7 m kw w działającym salonie fryzjersko – kosme-
tycznym, Józefosław, tel.  505 329 562

Podnajmę stanowisko na manicure i pedicure, Józefosław. 
Tel. 505 329 562

Salon fryzjerski w pełni umeblowany, 2 stanowiska, 
Józefosław, tel. 691 977 724

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

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

Lokal usługowy 25 m kw, Piaseczno – ul. Puławska, 
tel. 506 551 616

Pokój dla Polaka w centrum Piaseczna., tel. 600 95 30 46

Kwatery pracownicze, parking, dojazd od ul. Puławskiej. 
Tanio, tel. 604 274 417

Pokój, 350,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Wynajmę pokój, Ursynów, blisko metra (kobieta) 
tel. 518 080 449

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

Dom rodzinny przyjmie lokatorów, tel. 516 27 00 85 

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Magazyny do wynajęcia w Antoninowie. Ochrona całodo-
bowa. Tel. 604 470 270, 604 470 370

Lokal 100 m kw., na biuro, zajęcia dla dzieci lub dorosłych, 
Piaseczno – Józefosław, tel. 601 231 501, lokale@gromar.pl

2 pokoje z kuchnią, 40 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

USŁUGI

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dachy, remonty dachy, tel. 601 310 413

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

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Glazura, gress, spieki, tel. 601 21 94 82

Glazura, gres, malowanie,  gładzie, tel. 601 21 94 82

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

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

Złom. Wiosenne porządki? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki,
tel. 502 473 605

Izolacje, ocieplenia metodą natryskową, pianą PUR, 
tel. 516 240 440

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

DEKARSKIE – remonty dachów, obróbki, rynny, papa, 
malowanie dachów, tel. 739 43 77 87

Malowanie, remonty, tel. 665 708 757

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

Usługi budowlano – wykończeniowe, tel.  733 897 549

Montaż okładzin kamiennych, gresowych  Tel 508 010 775

Tamowanie przecieków wód w podszybiach wind, piwnic 
metodą krystalizacji. Tel 508 010 775

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

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

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Mycie elewacji,  impregnacja, tel. 505 591 721

Hydraulika domki, tel. 602 651 211

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 

20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Ogrodnicze-osobiście,także drobne prace,
tel.737 613 461

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli, tel. 603 315 531

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Tynki maszynowe gipsowe.Wylewki betonowe. 
Tel. 502 788 561

Schody, tel. 696 269 184

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Dachy – pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Remonty, malowanie, tel. 690 300 854

Malowanie, tel. 787 726 963

Dachy, obróbki blacharskie, malowanie dachów, 
rynny, tel. 579 253 060

 RÓŻNE 

Łubianka truskawek za grosz!? Tel. 509 768 139, 
Prace Duże

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia i rozwoju osobowości, tel. 571 373 118

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

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

MELDUNEK, PESEL, UMOWA – OK!, 
tel. 720 90 80 80 

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Klimatyzacja, montaż, serwis, przeglądy, 
tel. 733 011 800

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

Naprawa uszkodzonych nagrobków, tel. 515 345 475

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

Hydraulik z uprawnieniami, CO, awarie, nowe sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, biały montaż. 
Działamy od 1978 roku, tel. 608 030 808, 605 079 907

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Kierowca kat. B, dyspozycyjny, tel. 787 740 105

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na kraj, 
tel. 601 91 23 53

Osoby do prac porządkowych w ogrodzie/dozorca, 
tel. 694 434 191

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Manicurzystkę i fryzjerkę w Konstancinie, od zaraz, 
tel. 606 817 356

Wspólnota Mieszkaniowa „Miś” w Piasecznie zleci 
wykonanie remontu tarasów o pow. ok. 380 m. kw., 
tel. 22 716 11 11

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

Zamów 
ogłoszenie drobne
Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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