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Strzelanina w Magdalence
LESZNOWOLA W czwartek nad ranem policjanci zaczęli ścigać awanturującego się, 30-letniego 
mężczyznę. Gdy go osaczyli, doszło do bójki. Kiedy uciekinier uderzył jednego 
z funkcjonariuszy kamieniem, drugi policjant użył broni str. 4

KONSTANCIN-JEZIORNA W miniony weekend, 15 
i 16 czerwca odbyły się Dni Konstancina, 
które w tym roku obfitowały w różnorodne 
atrakcje i przyciągnęły do Parku Zdrojowe-
go setki gości i mieszkańców. Gwiazdą so-
botniej części obchodów była znana woka-
listka Natalia Kukulska. Natomiast w nie-
dzielę podczas Pikniku Retro królowały lata 
20. i 30. minionego wieku

Retro święto
miasta

str. 16



Zakupy bez płacenia

KRONIKA POLICYJNA

Uwaga na oszustów
 W ciągu ostatnich kilkunastu dni na terenie powiatu doszło do kilku 
przestępstw dokonanych przez oszustów. Przestępcy często wchodzą do 
mieszkań starszych, samotnie mieszkających osób pod różnymi preteksta-
mi. Proszą o wodę, udają sprzedawców lub urzędników. W ubiegły week-
end, w Piasecznie, do domu starszej kobiety zapukali dwaj mężczyźni 
podający się za gazowników. Pod pozorem skontrolowania instalacji gazo-
wej i wentylacji zaczęli kręcić się po mieszkaniu. Zanim wyszli, zdążyli 
ukraść kobiecie pieniądze i biżuterię. Mieszkanka Lesznowoli z kolei padła 
ofiarą oszustwa „na krewniaka”, oddając oszczędności kobiecie podającej 
się za znajomą jej córki. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o zacho-
wanie ostrożności, zamykanie drzwi do mieszkań, nawet gdy jesteśmy w 
domu i nie wpuszczanie obcych. Kiedy mamy wątpliwości z kim naprawdę 
rozmawiamy przez telefon, warto to zweryfikować, kontaktując się z naj-
bliższą rodziną.

POWIAT

Nietrzeźwi rowerzyści
 Kilka dni temu w nocy, w rejonie ulicy Lipowej w Magdalence policjanci 
zatrzymali dwóch niepewnie jadących rowerzystów. Zarówno Andrzej K. 
jak i Adam W. mieli w organizmie ponad 1 promil alkoholu. Teraz obydwaj 
odpowiedzą za jazdę jednośladem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 
1 roku więzienia.

Złamał zakaz sądowy
 We wtorek przed południem na ulicy Głównej w Ławkach policjanci 
zauważyli niepewnie jadącego volkswagena. Po zatrzymaniu auta do kon-
troli okazało się, że siedzący za kierownicą pojazdu 46-letni Jan K. jest nie-
trzeźwy – mężczyzna miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu. 
Ponadto miał wydany zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, obo-
wiązujący do stycznia 2015 roku. O dalszym losie 46-latka zdecyduje sąd. 
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 W ubiegły wtorek policjanci zostali poinformowani o kradzieży sklepo-
wej. 41-letni Andrzej S. ukrył w kieszeniach spodni okulary przeciwsło-
neczne i części rowerowe o wartości około 300 zł po czym, bez płacenia, 
próbował przekroczyć linię kas. Wtedy jednak włączył się alarm i interwe-
niowała ochrona. Mężczyzna został zatrzymany i przekazany w ręce funk-
cjonariuszy. Za kradzież grozi mu do 5 lat więzienia.

Rada pozytywnie 
oceniła burmistrza
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni dobrze ocenili wyko-
nanie przez burmistrza Zdzisława Lisa budżetu za 2012 rok, przyznając mu 
absolutorium. Jedną z nielicznych rzeczy, jakie wzbudziły niepokój radnych 
były rosnące wydatki bieżące gminy
	 Najpierw	 gminna	 skarbnik	
Agnieszka	Kowalska	odczytała	opi-
nię	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunko-
wej,	 dotyczącą	 wykonania	 budżetu		
za	2012	rok.	Następnie	opinię	komi-
sji	 rewizyjnej	z	wykonania	 	budżetu	
przedstawił	jej	przewodniczący,	rad-
ny	 Mariusz	 Słowik.	 Zaplanowane	
dochody	budżetu	na	2012	rok	zosta-
ły	wykonane	na	poziomie	97,4	proc.,	
a	wpływy	z	samego	podatku	docho-
dowego	od	osób	prawnych	wyniosły	
200,6	proc.	planu.	Niskie	okazały	się	
natomiast	 wpływy	 z	 opłaty	 skarbo-
wej	(75,9	proc.	planu)	i	od	czynności	
cywilnoprawnych	(12,3	proc.	planu).

Na przedszkolach oszczędza, 
na gminie już nie
	 Komisja	 rewizyjna,	 po	 dokona-
niu	analizy	ubiegłorocznego	budże-
tu,	 doszła	 do	 wniosku,	 że	 wydatki	
gminy	dokonywane	były	przez	bur-
mistrza	 bez	 istotnych	 zastrzeżeń	 i	
nie	 dopatrzy-
ła	się	naruszenia	
dyscypliny	finan-
sów	publicznych.	
Z	uznaniem	oce-
niono	 też	 wdro-
żenie	 rozwiązań,	
w	 efekcie	 których	
zmniejszyły	się	koszty	funkcjonowa-
nia	publicznych	przedszkoli,	co	z	ko-
lei	poskutkowało	zmniejszeniem	do-
tacji	dla	przedszkoli	niepublicznych.	
Było	 to	 może	 dobre	 posunięcie	 ze	
względu	 na	 budżet	 gminy,	 ale	 nie	
należy	zapominać,	że	zaowocowało	
podniesieniem	opłat	w	części	niepu-
blicznych	przedszkoli.	
	 Komisja	 rewizyjna	 zwróci-
ła	 uwagę	 na	 konieczność	 analizy	

wydatków	 bieżących	 gminy,	 które	
wzrastają,	 podobnie	 zresztą,	 jak	
wydatki	 na	 oświatę.	 Tradycyjnie	
pojawiła	 się	 też	kwestia	problemów	
ze	ściągalnością	zaległości	finanso-
wych	wobec	gminy.	

Rada ufa burmistrzowi
	 Do	 opinii	 komisji	 rewizyjnej	 i	
wniosku	 o	 udzielenie	 burmistrzo-
wi	absolutorium	pozytywnie	odnio-
sła	się	RIO.	Jednak	tuż	przed	odczy-
taniem	projektu	stosownej	uchwały,	

na	 sali	 rozpętała	 się	 dyskusja.	 -	 To	
sprawozdanie	pokazuje,	jakie	są	ten-
dencje	 w	 gospodarce	 –	 zwrócił	 się	
do	swoich	kolegów	z	rady	Zbigniew	
Mucha.	-	A	tu	specjalnego	ruchu	nie	
ma.	Wszystko	wskazuje	na	 to,	że	w	
przyszłym	 roku	 dochody	 będą	 na	
niższym	poziomie.	Musimy	brać	 to	
pod	uwagę,	planując	wydatki.	Pozo-

stają	wprawdzie	jeszcze	kredyty,	ale	
z	 tym	 trzeba	 ostrożnie.	 Trzeba	 też	
zwrócić	 uwagę	 na	 sprawność	 dzia-
łania	urzędu.	
	 -	Moja	uwaga	dotyczy	natomiast	
wydatków	bieżących	–	mówił	Antoni	
Rosłon.	-	Gmina	coraz	więcej	wyda-
je	na	bieżące	utrzymanie.	
	 Na	wysokie	koszty	funkcjonowa-
nia	 gminy	 zwróciła	 też	 uwagę	 Elż-
bieta	Markowska.	 -	Koszty	 te	cały	
czas	rosną,	chociaż	co	roku	to	sy-
gnalizujemy.	 Jeśli	 chodzi	 nato-
miast	 o	 wydawanie	 na	 oświatę,	 to	
tutaj	mamy	niewielkie	pole	manew-
ru,	bo	w	gminie	Piaseczno	mieszka	
mnóstwo	dzieci.	
	 Następnie	 odczytano	 projekty	
dwóch	uchwał:	pierwsza	dotyczyła	
zatwierdzenia	sprawozdania	finan-
sowego	 za	 2012	 rok,	 a	 druga	 gło-
sowania	 w	 sprawie	 absolutorium.	
Uchwała	 absolutoryjna	 została	
podjęta	 jednogłośnie.	 -	To	absolu-
torium	dla	nas	wszystkich	–	Zwró-
cił	się	do	radnych	burmistrz	Zdzi-
sław	 Lis.	 -	 Potwierdza,	 że	 nasze	
działania	 przynoszą	 pozytywne	
efekty.

Tomasz Wojciuk

Konopie jak pomidory
 Funkcjonariusze otrzymali informację, że w jednym z mieszkań na terenie 
Piaseczna jest uprawiana marihuana. Po wejściu do  lokalu zabezpieczono 
sześć doniczek konopi indyjskich, zatrzymano też plantatora – 26-letniego 
Michała C. Mężczyzna długo wmawiał rodzinie, że w doniczkach stojących w 
jego pokoju rosną... pomidory. Za nielegalne uprawianie konopi 26-latkowi 
grozi do 3 lat więzienia.

PIASECZNO

Pijany uciekał przed policją
 W środku nocy niedaleko Góry Kalwarii policjanci zwrócili uwagę na nie-
pewnie jadące bmw. Kiedy dali kierowcy sygnał, żeby się zatrzymał, ten 
przyspieszył i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu pojazd został zatrzymany. 
Okazało się, że siedzący za kierownicą bmw, 19-letni Piotr B. jest nietrzeźwy 
– mężczyzna miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Oprócz utraty prawa 
jazdy stanie przed sądem – grozi mu do 2 lat więzienia.

GÓRA KALWARIA

To absolutorium dla nas wszystkich. Potwierdza, że 
nasze działania przynoszą pozytywne efekty

„
Zdzisław Lis

burmistrz Piaseczna”

R E K L A M A

650-lecie Cieciszewa
W najbliższą niedzielę, 23 czerwca Cieciszew będzie świętował 650-lecie 
powstania wsi – najstarszej miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna. Z tej 
okazji na mieszkańców i gości czeka szereg atrakcji. Jubileuszowe uroczy-
stości rozpocznie msza święta, którą o godz. 12 w kościele św. Zygmunta w 
Słomczynie odprawi ks. Jacek Dzikowski, proboszcz parafii. Po nabożeń-
stwie przy jednostce OSP w Cieciszewie zostanie odsłonięty obelisk upa-
miętniający 650-lecie lokacji miejscowości. Po części oficjalnej nad jezio-
rem w Cieciszewie odbędzie się piknik rodzinny z historią w tle. Jego głów-
ną atrakcją będzie pokaz walk rycerskich. Ponadto każdy będzie mógł 
założyć zbroję oraz spróbować swoich sił w konkurencjach fizycznych, a 
także turnieju łuczniczym.  Na wszystkich uczestników festynu czeka też 
darmowy poczęstunek z grilla.

gt

KONSTANCIN-JEZIORNA

Dzielni policjanci
 Dwa tygodnie temu st. sierż. Mariusz Woźniak i sierż. sztab. Sylwester 
Matulka, pełniąc służbę patrolową na terenie gminy, zauważyli dym wydo-
bywający się z budynku przy ul. Dobrowolskiego. 
Gdy policjanci usłyszeli wołanie o pomoc, natychmiast, bez zastanowienia 
weszli do płonącego budynku. W pomieszczeniach panowała bardzo 
wysoka temperatura, było też duże zadymienie. Funkcjonariusze znaleźli 
dwóch mężczyzn, których wyprowadzili z płomieni. Mężczyźni byli przy-
tomni. PO chwili na miejscu zdarzenia zjawili się wezwani przez funkcjona-
riuszy strażacy, którzy wynieśli z płomieni nieprzytomną kobietę. 
Uratowanym z pożaru mężczyznom udzielono pomocy ambulatoryjnej, 
kobieta została przewieziona do szpitala

TARCZYN

Dzień Strażaka 
w Złotokłosie
 W najbliższą niedzielę, 23 
czerwca przy ul. 3 Maja 30 w 
Złotokłosie odbędą się obchody 
85-lecia OSP Złotokłos, połączone 
z Miejsko-Gminnym Dniem 
Strażaka. Uroczystości rozpoczną 
się polową mszą świętą, która 
zostanie odprawiona o godz. 12. 
Następnie odbędzie się część ofi-
cjalna uroczystości, a po niej pik-
nik strażacki z wieloma atrakcjami 
dla dzieci. 

PIASECZNO

TW

Burmistrz Zdzisław Lis (z prawej) nie krył swojej radości z uzy-
skania absolutorium

Przeprowadzka sklepu „Domus et Labor”
 Działająca w „parafialniaku” przy ul. Puławskiej 5 w Piasecznie   
Przedsezonowa Wyprzedaż przenosi się do nowego lokalu położonego w 
bezpośrednim sąsiedztwie Targowiska Miejskiego przy ul. Jana Pawła  II  57 
 Ten wyjątkowy „sklep”, w którym można ubrać się za przysłowiową zło-
tówkę, a nawet w wyjątkowych przypadkach również za darmo od wielu lat 
jest odwiedzany nie tylko przez osoby najuboższe. Zakupy robione w tym 
sklepie przyczyniają się do wspierania działalności statutowej Fundacji 
Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”, która oprócz pomo-
cy odzieżowej przekazuje także żywność wszystkim potrzebującym.
 Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, od dwóch lat 
Fundacja prowadzi Centrum Porad Obywatelskich i Informacji Prawnych, z 
pomocy którego skorzystało już ponad 2 tys. mieszkańców powiatu piase-
czyńskiego. Osoby, których nie stać na skorzystanie z usług kancelarii 
prawnych mogą uzyskać pomoc przy ul. Puławskiej 32 E (wejście od ul. 
Warszawskiej). Porady prawne można uzyskać od poniedziałku do czwart-
ku od godz.10  do godz.16 po uprzednim telefonicznym (22 756 76 64) 
ustaleniu terminu spotkania.

gt/inf
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Śmierć czai się przy drodze
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Przy drodze krajowej nr 79 z Piaseczna do Góry Kalwarii stoi ponad sto uschniętych drzew, 
które stwarzają ogromne zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Jeśli szybko nie zostaną wycięte, może 
dojść do podobnej tragedii, jaka wydarzyła się w listopadzie 2009 roku przy ulicy Chyliczkowskiej, gdzie upadające, 
spróchniałe drzewo zabiło przechodnia
	 Spróchniałe	drzewa,	w	większo-
ści	lipy	i	topole,	stojące	przy	drodze	
krajowej	nr	79	od	Piaseczna	do	Góry	
Kalwarii	 nie	 są	 rzadkim	 widokiem.	
Już	 przed	 samym	 wjazdem	 do	 Ża-
bieńca,	zarówno	po	prawej,	jak	i	po	
lewej	stronie,	stoi	ich	około	10.	Póź-
niej	 kolejne	 „suchary”	 można	 spo-
tkać	praktycznie	co	kilkaset	metrów.	

Panika w autobusie
	 Eugeniusz	 Pałyska,	 kierowca	
autobusu,	jeżdżącego	z	Góry	Kal-
warii	do	Warszawy,	przeżył	praw-
dziwy	horror	we	wtorek,	4	czerw-
ca,	 na	 odcinku	 między	 Solcem	 a	
Chojnowem.	-	Wyruszyłem	z	Góry	
Kalwarii	 pla-
nowo,	 przed	
godz.	 16.	 W	
autobusie	 było	
kilkunastu	 pa-
sażerów	 –	 za-
czyna	 opowia-
dać	mrożącą	krew	w	żyłach	histo-
rię	 pan	 Eugeniusz.	 -	 Kiedy	 wje-
chałem	 do	 Baniochy	 zerwał	 się	
gwałtowny	 wiatr.	 Na	 pojazd	 za-
częły	 sypać	 się	 z	 nieba	 duże,	 su-
che	gałęzie.	Uschnięte	drzewa	zło-
wieszczo	 się	 kiwały.	 W	 autobu-
sie	 panowała	 grobowa	 cisza,	 za-
równo	 ja,	 jak	 i	 pasażerowie	 byli-
śmy	 śmiertelnie	 przerażeni.	 Jak	

to	 możliwe,	 żeby	 przy	 ruchliwej	
trasie	 stało	 tyle	 stwarzających	
niebezpieczeństwo	 uschniętych	
drzew?	-	pyta	Eugeniusz	Pałyska.

GDDKiA planuje wielką wycinkę
	 Zarządcą	 drogi	 krajowej	 79	 i	
przylegającego	 do	 niej	 pasa	 drogo-
wego	jest	Generalna	Dyrekcja	Dróg	
Krajowych	 i	 Autostrad.	 Na	 pyta-
nie,	 czy	 generalna	 dyrekcja	 zamie-
rza	 usunąć	 z	 bezpośredniego	 są-
siedztwa	drogi	stwarzające	zagroże-
nie	 drzewa,	 rzecznik	 oddziału	 war-
szawskiego	 GDDKiA	 Małgorzata	
Tarnowska	obrusza	się:	-	Mamy	za-
miar	 usunąć	 te	 drzewa,	 bo	 dla	 nas	

n a j w a ż n i e j -
sze	jest	bezpie-
czeństwo.	
Okazuje	 się,	
że	 GDD-
KiA	 zwróci-
ła	 się	 do	 gmi-

ny	 Góra	 Kalwaria	 z	 wnioskiem	 na	
wycinkę	 97	 suchych	 drzew	 stoją-
cych	 przy	 drodze	 79	 w	 miejsco-
wościach	 Solec,	 Baniocha,	 Łub-
na,	 Tomice,	 Kąty,	 Mikówiec,	 Mo-
czydłów	 i	 Góra	 Kalwaria.	 Gmina	
zwróciła	się	z	kolei	do	Regionalnej	
Dyrekcji	 Ochrony	 Środowiska	 o	
wydanie	zezwolenia	na	wycinkę	w	
formie	 decyzji.	 Procedury	 powin-

ny	potrwać	nie	dłużej	niż	kilka	ty-
godni,	a	wycinka	drzew	zacznie	się	
najprawdopodobniej	 w	 wakacje.	
Pozostaje	 jeszcze	 kwestia	 suchych	
drzew	na	terenie	gminy	Piaseczno.	
-	Nasze	służby	na	bieżąco	monito-
rują	stan	dróg,	usuwając	wszystko,	
co	 może	 stwarzać	 niebezpieczeń-

stwo	 –	 powtarza	 jak	 mantrę	 Mał-
gorzata	 Tarnowska.	 Wysłaliśmy	
do	 GDDKiA	 zdjęcia	 uschniętych	
drzew,	aby	generalna	dyrekcja	mo-
gła	rozpocząć	procedury	zmierza-
jące	do	ich	wycięcia.	

Tomasz Wojciuk

97 suchych drzew 
stojących przy drodze nr 79 

ma zostać wkrótce wyciętych

R E K L A M A

Uśmiech rodziny 
na stadionie miejskim
 R a d a  R o d z i c ó w  S z k o ł y 
Podstawowej nr 1 w Piasecznie oraz 
Stowarzyszenie Auxilium działające 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Piasecznie przy 
ul. Szpitalnej 12 serdecznie zapra-
szają na piknik integracyjny 
„Uśmiech rodziny”, który odbędzie 
się w sobotę, 22 czerwca (w godz. 
14-19) na Stadionie Miejskim w 
Piasecznie przy ul. 1 maja 16. W 
Programie wiele atrakcji m.in. 
pokaz straży pożarnej, mody, kon-
kursy plastyczne, konkurencje spor-
t o w e ,  w y s t ę p y  u c z n i ó w . 
Organizatorzy zapraszają również  
na staropolskie jadło, rodzinnego 
grilla, kawę, herbatę oraz pyszne 
domowe ciasta. Dochód z festynu 
zostanie przekazany na potrzeby 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Piasecznie.

gt

PIASECZNO

Święto teatru
 W piątek, 21 czerwca rozpocznie 
się trzydniowe święto teatru, które 
połączone będzie z festiwalem 
Indii w Piasecznie. W trakcie tego-
rocznej edycji Teatraliów zaprezen-
tują się zarówno teatry lokalne, jak i 
krajowe, a wszystkie wieczory 
umilą koncerty. Nie zabranie spek-
takularnych widowisk plenero-
wych, a także nocnych spektakli 
przeznaczonych wyłącznie dla 
dorosłych widzów. Szczegółowy 
program XII I  Piasecz yńskich 
Teatraliów Sobótkowych na str. 12.

Tyl.

PIASECZNO
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Docenieni 
arcymistrzowie
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Zdzi-
sław Lis pogratulował sukcesów sportowych arcymistrzom sza-
chowym Monice i Bartoszowi Soćkom, którzy pod koniec kwiet-
nia w Chorzowie zdobyli złote medale Mistrzostw Polski

	 Monika i Bartosz Soćkowie mieszkają w Zalesiu Górnym. Obydwo-
je są arcymistrzami szachowymi. Tytułów Mistrza Polski na swoim kon-
cie ma więcej pani Monika (5), która jednak otwarcie przyznaje, że na 
10 rund, mąż wygrywa z nią przynajmniej 7. To, że w tym roku obydwo-
je wywalczyli tytuł Mistrza Polski w szachach jest na pewno wydarze-
niem wyjątkowym, chociaż taka sytuacja już raz miała miejsce – w roku 
2008. Państwo Soćkowie nie tylko świetnie grają w szachy, ale też chęt-
nie dzielą się tą umiejętnością z innymi – nieodpłatnie uczą dzieci gry w 
szachy w Klubie Kultury w Zalesiu, a ich córka, 13-letnia Weronika, pro-
wadzi zajęcia szachowe dla maluchów w Przedszkolu nr 7. 
 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej sukcesów pogratulował Moni-
ce i Bartoszowi Soćkom burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. Wybitni sza-
chiści, oprócz życzeń, otrzymali też tabliczkę pamiątkową i nagrodę rze-
czową - elegancki zestaw naczyń kuchennych.

TW

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 758 70 52

R E K L A M A

Strzelanina w Magdalence
LESZNOWOLA W czwartek nad ranem policjanci zaczęli ścigać awanturującego się, 30-let-
niego mężczyznę. Gdy go osaczyli, doszło do bójki. Kiedy uciekinier uderzył jednego z 
funkcjonariuszy kamieniem, drugi policjant użył broni
	 W	 czwartek	 około	 godz.	 2	 nad	
ranem	 rodzice	 awanturującego	 się,	
30-letniego	Waldemara	G.,	obawia-
jąc	się	o	własne	bezpieczeństwo,	za-
dzwonili	na	policję.	Na	widok	radio-
wozu,	mężczyzna	wpadł	w	panikę	 i	
rzucił	 się	 do	 ucieczki.	 Skorzystał	 z	
zaparkowanego	nieopodal	hyundaia	
sąsiadów	(kluczyki	były	w	 stacyjce,	
ponieważ	właściciel	pojazdu	szyko-
wał	się	właśnie	do	wyjazdu	na	gieł-
dę	kwiatową).	Policjanci	wezwali	na	
pomoc	posiłki	–	kolegów	z	drogów-
ki	i	wydziału	kryminalnego.	Ucieka-
jący	ul.	Słoneczną	w	stronę	Magda-

lenki	 30-latek	 uszkodził	 dwa	 znaki	
drogowe,	doprowadził	do	niegroźnej	
kolizji	 z	 innym	 samochodem,	 a	 na	
widok	 policyjnej	 blokady	 skręcił	 w	
las.	Gdy	nie	był	w	stanie	już	dalej	je-
chać,	wysiadł	z	samochodu	i	natknął	
się	 na	 podążających	 za	nim	dwóch	
policjantów	z	wydziału	kryminalne-
go.	Na	widok	funkcjonariuszy	męż-
czyzna	wpadł	w	szał,	jednego	z	poli-
cjantów	uderzył	w	twarz	podniesio-
nym	z	ziemi	kamieniem,	na	drugie-
go	rzucił	się	z	wyjętym	z	samocho-
du	stojakiem	na	kwiaty.	Wtedy	poli-
cjant	wyjął	broń.	Według	wersji	po-

licji	–	oddał	dwa	strzały	ostrzegaw-
cze	w	powietrze,	a	kiedy	 to	nie	po-
wstrzymało	 napastnika,	 strzelił	 mu	
w	brzuch.	Ranny	Waldemar	G.	trafił	
do	 szpitala.	 -	Mężczyzna	przeszedł	
operację,	żyje,	znajduje	się	pod	stałą	
opieką	lekarzy	–	mówi	asp.	Mariusz	
Mrozek,	rzecznik	Komendy	Stołecz-
nej	Policji.	 -	Do	rannego	policjanta	
zostało	wezwane	pogotowie.	
	 Sprawę	 prowadzi	 Prokuratu-
ra	Rejonowa	w	Piasecznie.	Wczoraj	
policjant,	który	strzelał	do	30-latka,	
był	przesłuchiwany.

TW

Wielkie święto gminy
 Już w najbliższy weekend, 22 i 23 czerwca, odbędą się Dni Gminy Lesznowola. W 
sobotę prawdziwe emocje czekają miłośników sportu. O godz. 9 na terenie ZS im. 
Noblistów Polskich w Lesznowoli (ul. Szkolna 6) rozpocznie się turniej piłki nożnej o 
Puchar Wójta Gminy Lesznowola. Imprezą towarzyszącą będzie Turniej Piłki Siatkowej 
Młodziczek. Od godz. 10 na wszystkie dzieci będzie czekało wesołe miasteczko oraz 
strefa gier sprawnościowych z nagrodami. Dzień sportowy potrwa do godz. 16. 
 W niedzielę, na terenie zielonym przed urzędem gminy (ul. GRN 60) odbędzie się 
dzień artystyczny. Impreza rozpocznie się o godz. 14 paradą 2. Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich, stacjonującego w Wólce Kosowskiej. Kawalerzyści wjadą pod scenę 
przy akompaniamencie Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej. Kilkanaście minut 
później orkiestra zagra znane i lubiane utwory zespołu Abba. Po nagrodzeniu zwy-
cięskich drużyn rywalizujących w sobotę, rozpoczną się pokazy artystyczne, które 
zapoczątkują wietnamskie tańce regionalne. Na rozległym terenie wokół urzędu 
przez cały czas będą odbywały się różnego rodzaju pokazy, w tym pokaz karate, 
pokaz tresury psów, indywidualne pokazy ratownictwa medycznego. O godz. 16 
na scenę wkroczą Domisie, które zaproszą do wspólnej zabawy wszystkie dzieci. 
Gwiazdą wieczoru będzie Natalia Kukulska, której koncert rozpocznie się o godz. 
20. Potem zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami, która potrwa do godz. 23.     TW

LESZNOWOLA
Spotkanie ze
Zbigniewem Ziobro
 W piątek, 21 czerwca o godz. 19 
w sali Fundacji Nadzieja (Piaseczno 
ul. Tadeusza Kościuszki 36) odbę-
dzie się spotkanie z prezesem 
Solidarnej Polski Zbigniewem 
Ziobro.
 W poprzednim numerze Kuriera 
Południowego zapowiadaliśmy 
spotkanie z Jackiem Kurskim, wce-
prezesem Sol idarnej  Polsk i , 
posłem na Sejm V i VI kadencji. 
Przed chwilą dowiedzieliśmy się, 
ze nastąpiła zmiana i do Piaseczna 
przyjedzie Zbigniew Ziobro. 

     AB

PIASECZNO



5nr 22 (488)/2013/W1 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Podpisano umowy na odbiór śmieci
PIASECZNO/LESZNOWOLA Już od 1 lipca obowiązek odbioru śmieci od mieszkańców przejmą 
gminy. Odpady będą odbierać firmy wyłonione w przetargach. Piasecznem „podzielą 
się” Jarper i Lekaro, które odbierze też śmieci od mieszkańców Lesznowoli

	 Gmina	 Piaseczno	 została	 po-
dzielona	 na	 trzy	 sektory.	 Teoretycz-
nie	 każdy	 z	 nich	 mógł	 być	 obsługi-
wany	 przez	 inną	 firmę.	 Na	 począt-
ku	ogłoszono,	że	przetarg	we	wszyst-
kich	trzech	sektorach	wygrało	Leka-
ro.	 Jarper,	 który	 zaproponował	 naj-
niższe	 ceny	 w	 dwóch	 sektorach,	 ale	
nie	dostarczył	kompletu	wymaganej	
dokumentacji,	poczuł	się	pokrzyw-
dzony	 i	 złożył	 skargę	 do	 Izby	 Od-
woławczej	w	Warszawie.	Odbyła	się	
rozprawa	 administracyjna,	 w	 wy-
niku	 której	 IO	 nakazała	 ponowne	
przeanalizowanie	 ofert	 przetargo-
wych	w	sektorach	I	i	III.	Teraz	wia-
domo	już,	że	sektory	te	będzie	ob-
sługiwał	Jarper.

Trwają ostatnie przygotowania
	 Z	firmą	Lekaro,	która	będzie	ob-
sługiwała	 II	 sektor	 (m.in.	 Chylice,	
Chyliczki,	Jastrzębie,	Zalesie	Górne,	
Chojnów,	Bogatki,	Żabieniec,	Siedli-
ska,	Łbiska,	Orzeszyn,	Pilawa)	gmi-
na	podpisała	już	umowę.	Miesięcznie	
będzie	przelewać	na	 jej	 konto	około	
106	 tys.	 zł.	 -	 Z	 Jarperem	 umowę	
podpiszemy	 najprawdopodobniej	
w	 przyszłym	 tygodniu	 –	 informuje	
Krzysztof	 Kasprzycki,	 asystent	 bur-
mistrza.	 Jarper	 odbierze	 śmieci	 od	
mieszkańców	 Piaseczna,	 Julianowa	
i	 Józefosławia	 (III	 sektor	 -	 317	 tys.	
zł	 miesięcznie)	 oraz	 mieszkańców	
południowej	części	gminy,	m.in.	Bo-
browca,	 Jazgarzewa,	 Antoninowa,	

Baszkówki,	 Runowa,	 Złotokłosu	 (I	
sektor	–	152	tys.	zł	miesięcznie).
	 Umowy	 z	 Jarperem	 i	 Lekaro	
mają	obowiązywać	do	grudnia	2015	
roku.	 Gmina	 prognozowała,	 że	 na	
odbiór	 od	 mieszkańców	 śmieci	 do	
końca	2015	roku	wyda	około	38	mln	
zł,	 tymczasem	 z	 zaproponowanych	
przez	firmy	stawek	wynika,	że	będzie	
to	około	18	mln	zł.	Obniżki	uchwa-
lonej	przez	radę	miejską	miesięcznej	
stawki	za	odbiór	śmieci,	która	wyno-
si	obecnie	18	zł	za	odpadki	zmiesza-
ne	i	9	zł	za	posegregowane	od	osoby,	
na	razie	się	nie	przewiduje.	–	Stawki	
za	śmieci	w	Piasecznie	nie	wzięły	się	
z	prognoz	jak	w	innych	gminach,	ale,	
wbrew	założeniom	ustawy,	najpierw	
ogłosiliśmy	 przetarg,	 by	 znać	 real-
ne	 ceny	 i	dopiero	potem	ustaliliśmy	
stawki	 dla	 mieszkańców.	 Te	 stawki	
zostaną	na	razie	na	tym	samym	po-
ziomie	–	 rozwiewa	nadzieje	Krzysz-
tof	Kasprzycki.	-	Po	roku	zamierza-
my	zrobić	 szczegółowe	analizy.	Do-
piero	 wtedy	 będziemy	 wiedzieli,	 czy	
system	się	bilansuje	oraz	czy	miesz-
kańcy	–	zgodnie	z	deklaracjami	–	rze-
czywiście	segregują	śmieci	i	uczciwie	
płacą	za	każdą	osobę	zamieszkującą	
daną	nieruchomość.

Wszystko wyjaśni się wkrótce
	 W	 tej	 chwili	 do	 urzędu	 gminy	
spłynęło	już	większość	oczekiwanych	
deklaracji.	 -	 Należy	 pamiętać,	 że	
liczba	deklaracji	 nie	 jest	 równa	 licz-

bie	 mieszkańców,	 ponieważ	 mamy	
wiele	wspólnot	mieszkaniowych	oraz	
spółdzielni,	które	składały	deklaracje	
w	 imieniu	 swoich	 członków	 –	 mówi	
Krzysztof	 Kasprzycki.	 Jak	 się	 do-
wiedzieliśmy,	 mieszkańcy	 chętnie	
korzystają	również	z	trzech	punktów	
informacyjnych	 znajdujących	 się	 na	
terenie	urzędu.	Informacje	dotyczące	
ustawy	śmieciowej	dostępne	są	także	
na	stronie	internetowej	gminy.	W	tej	
chwili	największą	ciekawość	ludzi	bu-
dzi	to,	w	jakie	dni	będą	odbierane	od	
nich	śmieci.	Jak	informuje	Krzysztof	
Kasprzycki,	 harmonogram	 odbioru	

odpadów	jest	właśnie	opracowywany	
i	ma	zostać	udostępniony	mieszkań-
com	 w	 ostatnim	 tygodniu	 czerwca.	
W	 tym	 samym	 czasie	 mieszkańcy	
domów	jednorodzinnych	będą	otrzy-
mywali	 także	worki	na	śmieci	pose-
gregowane.	Nie	dotyczy	to	wspólnot	
mieszkaniowych	 i	 spółdzielni,	 które	
będą	 musiały	 zaopatrzyć	 się	 w	 spe-
cjalne	pojemniki.

Czyści zapłacą za brudasów
	 Przetarg	 	 na	 odbiór	 śmieci	 od	
mieszkańców	 został	 rozstrzygnięty	

także	w	gminie	Lesznowola.	Najniż-
szą	cenę	za	odbiór	odpadów	do	koń-
ca	roku	spośród	siedmiu	startujących	
w	 przetargu	 firm	 zaproponowało	
Lekaro	–	niecałe	700	tys.	zł.	Umowa	
ma	zostać	podpisana	w	poniedziałek.	
Uchwalona	na	początku	roku	stawka	
za	 odbiór	 śmieci	 zależy	 w	 gminie	
Lesznowola	od...	ilości	zużytej	wody	
i	wynosi	6,30	zł	za	m3	wody	w	przy-
padku	 śmieci	 zmieszanych	 i	 4,20	
zł	 za	 m3	 zużytej	 wody,	 jeśli	 odpady	
będą	zbierane	 i	odbierane	w	sposób	
selektywny	(średnio	w	ciągu	miesią-
ca	 jedna	 osoba	 zużywa	 około	 3	 m3	

wody).	Jest	 to	dość	nietypowy,	choć	
dopuszczalny	 przez	 ustawodawcę,	
sposób	 naliczania	 opłat	 za	 odbiór	
nieczystości	 stałych.	 Metoda	 jest	 o	
tyle	kontrowersyjna,	że	zużycie	wody	
nie	 przekłada	 się	 bezpośrednio	 na	
ilość	wyprodukowanych	 śmieci.	Tak	
więc,	 paradoksalnie,	 osoby,	 które	
biorą	codziennie	prysznic,	regularnie	
piorą	 i	myją	 zęby	zapłacą	za	 śmieci	
więcej	od	tych,	które	myją	się	raz	w	
tygodniu.	Wydaje	się,	że	gmina	przy-

jęła	tę	metodę,	ponieważ	nie	wierzyła	
w	 uczciwość	 mieszkańców,	 obawia-
jąc	 się,	 że	 będą	 zaniżać	 liczbę	 osób	
zamieszkujących	 daną	 nierucho-
mość	 (w	 innych	 gminach	 powiatu	
piaseczyńskiego	 obowiązują	 stawki	
od	osoby).	Teraz,	zaopatrując	 ich	w	
wodę,	 będzie	 miała	 nad	 nimi	 pełną	
kontrolę,	mogąc	w	każdej	chwili	zwe-
ryfikować	 prawdziwość	 składanych	
deklaracji.	

Szykuje się obniżka stawek
	 Prognozowano,	 że	 firmie,	 która	
wygra	w	przetargu,	trzeba	będzie	za-
płacić	więcej.	Dlatego	wójt	Maria	Jo-
lanta	Batycka-Wąsik	zaproponowała	
obniżenie	stawek	o	1	zł	w	przypadku	
odpadów	posegregowanych	i	50	gr	w	
przypadku	odpadów	zmieszanych.	O	
propozycji	 wójt	 rozmawiają	 obecnie	
komisje	 merytoryczne	 rady	 gminy.	
Prawdopodobnie	podczas	najbliższej	
sesji	 obniżki	 zostaną	 zatwierdzone	
poprzez	podjęcie	stosownej	uchwały.	

Tomasz Wojciuk

Zarówno w Piasecznie jak i 
w Lesznowoli firmy odbiera-
jące śmieci zaproponowały 
stawki znacznie niższe od 

oczekiwanych

R E K L A M A
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	 W	gali,	którą	poprowadził	Mar-
cin	 Matyjasiak,	 dyrektor	 GOSiR-u,	
uczestniczyli	 dyrektorzy	 szkół,	 na-
uczyciele	 wychowania	 fizycznego	
oraz	 uczniowie	 konstancińskich	
szkół.	Nagrody	najlepszym	sportow-
com	 wręczyli	 burmistrz	 Kazimierz	
Jańczuk	 oraz	 Andrzej	 Cieślawski,	
przewodniczący	 rady	 miejskiej,	
którzy	 pogratulowali	 młodzieży	 i	
życzyli	uczniom	oraz	szkołom	kolej-
nych	sukcesów.	
	 Wyróżnienia	 za	 indywidualne	
sukcesy	 sportowe	 odebrali:	 Kamil	
Skroński	(Zespół	Szkół	nr	1	przy	ul.	
Wojewódzkiej),	Damian	Marchewka	
(Zespół	 Szkół	 nr	 2	 przy	 ul.	 Żerom-
skiego),	 Krystian	 Piszczek	 (Zespół	
Szkół	nr	3	przy	ul.	Bielawskiej),	Ce-
zary	Młynarczyk	(Zespół	Szkół	nr	5	

przy	ul.	Szkolnej)	 i	Zuzanna	Bielec-
ka	(Szkoła	Podstawowa	nr	6	w	Opa-
czy).	Natomiast	wyróżnienie	dla	na-
uczyciela	roku	przyznano	Katarzynie	
Żegnałek	–	nauczycielce	z	ZS	nr	1.	

	 W	 mijającym	 roku	 szkolnym	
w	powiecie	piaseczyńskim	odbyły	
się	 34	 zawody	 w	 18	 dyscyplinach	
sportowych,	 w	 których	 rywalizo-
wali	 także	 uczniowie	 z	 konstan-
cińskich	 szkół.	 Ponadto	 pięcio-
krotnie	uczestniczyli	w	imprezach	
międzypowiatowych	 i	 trzykrotnie	
zmierzyli	 się	 ze	 swoimi	 rówieśni-
kami	na	szczeblu	wojewódzkim.	O	
puchary	i	medale	walczyło	łącznie	
38	 uczniów	 -	 20	 ze	 szkół	 podsta-
wowych	 i	 18	 gimnazjalistów.	 Na	
arenie	wojewódzkiej	najlepiej	wy-
padł	 Zespół	 Szkół	 nr	 1,	 którego	
reprezentanci	 zajęli	 II	 miejsce	 w	
zawodach	w	pływaniu	dziewcząt	i	
IV	 miejsce	 w	 zawodach	 w	 tenisie	
stołowym	chłopców.	
	 Podczas	 Gali	 Sportów	 Szkol-
nych	 została	 przedstawiona	 ogól-

na	 klasyfikacja	 wszystkich	 szkół,	
uwzględniająca	 udział	 uczniów	
w	 każdej	 z	 dyscyplin.	 W	 katego-
rii	 szkół	 podstawowych	 pierwsze	
miejsce	 przypadło	 ZS	 nr	 3.	 Jego	
uczniowie	 zdobyli	 w	 sumie	 133	
punkty.	 Drugie	 miejsce,	 z	 liczbą	
117	punktów,	zajął		ZS	nr	2,	a	trze-
cie	-	ZS	nr	1	(108	punktów).	Spo-
śród	 gimnazjów	 najlepiej	 wypadł	
ZS	nr	 1	 (115	pkt).	Tuż	 za	nim	na	
podium	 uplasowały	 się:	 ZS	 nr	 2	
(107	pkt)	i	ZS	nr	3	(76	pkt).	
	 Galę	 zakończył	 tradycyjny	
mecz	 siatkówki,	 podczas	 którego	
nauczyciele	wf-u	nie	dali	 żadnych	
szans	 drużynie	 uczniów,	 pokonu-
jąc	ich	3:0.

 Grzegorz Traczyk

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
KONSTANCIN-JEZIORNA W piątek, 14 czerwca w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła 
się druga Gala Sportu Szkolnego, podczas której uroczyście podsumowano tegorocz-
ne sportowe dokonania dzieci i młodzieży zarówno na arenie gminnej, jak i powiato-
wej oraz wojewódzkiej

Podczas Gali Sportu Szkolnego, która odbyła się w GOSiR-ze na-
grodzono uczniów, którzy w mijającym roku szklonym odnieśli 
najwięcej sportowych sukcesów

R E K L A M A

38 uczniów
konstancińskich szkół w mijającym 

roku szkolnym wzięło udział w 
42 zawodach w 18 dyscyplinach 

sportowych, dwukrotnie zajmując 
czołowe miejsca na Mazowszu

Kolejna 
ofiara Wisły?
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę wieczorem w Gassach zaginął 
42-letni mężczyzna. Ostatni raz był widziany na betonowej tamie, 
tzw. ostrodze, nad Wisłą

 Czy Wiesław K. wpadł do wody i utonął – to pytanie zadaje sobie za-
równo rodzina poszukiwanego, jak i policja. Jest ku temu sporo prze-
słanek. Tym bardziej, że siedzący na tamie mężczyzna był widziany tuż 
przed godz. 19 przez przypadkowego świadka. Po chwili, kiedy świadek 
wracał z krótkiego spaceru, 42-latka już nie było. Zniknął, jakby zapadł 
się pod ziemię. Spacerowicz zadzwonił na policję, a następnego dnia 
rano (poniedziałek) zaginięcie Wiesława K. zgłosiła jego matka. Policjan-
ci, wspólnie z komisariatem rzecznym i strażą pożarną zaczęli poszukiwa-
nia. Czynności poszukiwawcze prowadzone są do tej pory.
 Każdego roku na terenie powiatu piaseczyńskiego dochodzi do co 
najmniej kilku utonięć. 20 czerwca ubiegłego roku w pobliżu jazu na Je-
ziorce (Konstancin-Jeziorna) utopił się 21-letni mężczyzna. Do kolejnych 
dwóch wypadków doszło w sierpniu, w Kępie Oborskiej i w Dębówce, 
gdzie w Wiśle utopiło się dwóch mężczyzn. Pierwszy próbował przejść na 
drugi brzeg rzeki po płyciznach, a drugi ratował topiące się w Wiśle dzie-
ci. Przed ubiegłorocznymi wakacjami gmina ustawiła znaki zakazu kąpieli 
w Wiśle. Jeden z tych znaków stanął także w Gassach, przy ostrodze.

TW

W ubiegłym roku w Kępie Oborskiej i Dębówce utopiło się 
dwóch mężczyzn
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Wypadek na przejeździe
PIASECZNO W środę, na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Dworcowej doszło do zderzenia 
skody z pociągiem kolejki wąskotorowej. Kierowca pojazdu, z niegroźnymi obrażenia-
mi, został odwieziony do szpitala
	 Każdego	roku	na	terenie	powia-
tu	piaseczyńskiego	dochodzi	do	kil-
ku	 podobnych	 wypadków.	 Tym	 ra-
zem	 do	 zdarzenia	 doszło	 przy	 do-
brej	 widoczności,	 przed	 godz.	 14.	
Pociąg	kolejki	wąskotorowej	i	skoda	
felicia	 jechały	 równolegle	od	strony	
Zalesia	 Dolnego.	 Nagle,	 skoda	 za-
częła	skręcać	w	lewo,	w	ulicę	Dwor-
cową.	Doszło	do	zderzenia	z	pocią-
giem,	 samochód	 wylądował	na	 po-
boczu.	 Siedzący	 za	 kierownicą	 po-
jazdu,	 88-letni	 Janusz	 S.	 tłumaczył	
policjantom,	że	zdecydował	 się	wy-
konać	manewr,	bo	„ciuchcia	nie	bu-
chała”.	 Być	 może	 mężczyzna	 są-
dził,	że	skoro	z	komina	nie	leci	dym,	
to	pociąg	nie	 jedzie.	Nie	wziął	pod	
uwagę,	że	parowóz	na	 tej	 trasie	nie	
kursuje	 od	 kilku	 ładnych	 lat.	 Męż-
czyzna	 odniósł	 drobne	 obrażenia	
głowy,	 a	 żeby	 opuścić	 skodę,	 mu-
siał	skorzystać	z	pomocy	strażaków.	
Mimo	ewidentnej	winy,	88-latek	od-
mówił	przyjęcia	mandatu.	Postępo-
wanie	 w	 tej	 sprawie	 prowadzi	 poli-
cja,	 która	dokładnie	 zbada	okolicz-
ności	zdarzenia.	
	 -	Przyczyny	tego	typu	wypadków	
zwykle	 są	 dwie:	 nieuwaga	 i	 igno-
rowanie	 zasad	 ruchu	 drogowego	 –	
uważa	 Janusz	 Sędzicki,	 który	 pro-
wadził	w	środę	pociąg	wąskotorowy.	
-	 Wśród	 kierujących	 samochoda-
mi	wciąż	pokutuje	przeświadczenie,	
że	kolej	wąskotorowa	 jeździ	bardzo	

rzadko,	 więc	 przejeżdżając	 przez	
tory	 na	 pewno	 się	 jej	 nie	 spotka.	
Drugi	 mit	 to	 „gwizdanie”	 którym	
lokomotywa	 powinna	 rzekomo	 ob-
wieszczać	pojawienie	się	na	przejeź-
dzie,	dając	sygnały	do	zatrzymania	
się	 samochodom.	 Tymczasem	 pra-
wo	 jasno	mówi,	że	kierujący	samo-
chodem,	 zbliżając	 się	 do	 przejazdu	
kolejowego	oraz	przejeżdżając	przez	
przejazd,	jest	obowiązany	zachować	
szczególną	 ostrożność.	 Przed	 wje-
chaniem	na	tory	trzeba	upewnić	się,	
czy	 nie	 zbliża	 się	 pojazd	 szynowy,	

zaś	zbliżając	się	do	przejazdu	kole-
jowego	 należy	 prowadzić	 pojazd	 z	
taką	prędkością,	aby	można	go	było	
zatrzymać	 w	 bezpiecznym	 miej-
scu,	 gdy	 nadjeżdża	 pociąg.	 Maszy-
nista	ma	dawać	sygnał	tylko	wtedy,	
gdy	widzi	niebezpieczeństwo.	Nale-
ży	pamiętać,	że	żaden	samochód	nie	
ma	szans	z	pociągiem.	W	tym	przy-
padku	czynnikiem	decydującym	jest	
masa.	 Na	 przejeździe	 kolejowym	
pociąg	ma	zawsze	pierwszeństwo.	

Tomasz Wojciuk

Wykręcili 
kolejne sukcesy
PIASECZNO W drugi weekend czerwca odbyły się zawody III serii 
Pucharu Polski w kolarstwie szosowym, na których świetnie spi-
sali się sportowcy reprezentujący kluby Dazar Olimpic Piaseczno 
oraz Trójka Piaseczno
 W dniach 8-9 czerwca w 
Grudziądzu rozegrane zosta-
ły zawody III serii  Pucharu 
Polski w kolarstwie szoso-
wym. Znakomicie zaprezen-
towali się kolarze z Piasecz-
na. W kategorii juniorów w 
wyścigu indywidualnym 
na czas trzecie miejsce zajął 
zawodnik KS Dazar Olimpic 
Piaseczno - Patryk Górecki, 
przegrywając drugie miejsce 
zaledwie o 1 setną sekundy. 
Natomiast w 17-kilometro-
wej czasówce wysoką, szó-
stą lokatę wywalczył Krzysz-
tof Tomaszewski z klubu 
Trójka Piaseczno. 
 Następnego dnia kola-
rze rywalizowali w wyścigu 
ze startu wspólnego, któ-
ry odbył się w miejscowo-
ści Świecie nad Osą. - Na bar-
dzo trudnej technicznie i se-
lektywnej, 110-kilometrowej 
trasie nie brakowało interesujących ucieczek – mówi Piotr Tomaszewski, tre-
ner KS Dazar Olimpic Piaseczno. - Wśród juniorów najlepszym zawodnikiem 
okazał się Patryk Górecki. Wygrał wyścig po indywidualnej ucieczce, którą 
zainicjował na ok. 25 km przed metą – dodaje trener. Czołowy piaseczyński 
kolarz uzyskał ok. 30 sekund przewagi nad peletonem. Natomiast Krzysztof 
Tomaszewski tym razem zajął bardzo dobre 3. miejsce.

gt

Patryk Górecki z KS Dazar Olimpic 
Piaseczno odniósł kolejne sukcesy 
w Pucharze Polski w kolarstwie 
szosowym
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	 Wielu	 mieszkańców	 ma	 zastrze-
żenia	do	pracy	konstancińskiej	 stra-
ży	 miejskiej	 i	 skarży	 się	 na	 strażni-
ków	 do	 urzędu.	 Mieszkańcy	 narze-
kają	 głównie	 na	 ignorowanie	 zgło-
szeń,	 długie	 oczekiwanie	 na	 inter-
wencję	lub	brak	jakiejkolwiek	pomo-
cy	ze	strony	strażników.	-	Wielokrot-
nie	wzywałem	straż	miejską	do	róż-
nych	 spraw,	 związanych	 z	 ich	 kom-
petencjami,	 np.	 zakłócaniem	 ciszy,	
niszczeniem	 mienia	 czy	 zaśmieca-
niem	terenów	publicznych	–	opowia-
da	jeden	z	mieszkańców	gminy,	któ-
ry	woli	pozostać	anonimowy.	 -	 Jeśli	
już	przyjeżdżali,	robili	zdjęcia,	mówi-
li,	że	mogą	jedynie	skierować	sprawę	
do	odpowiedniego	wydziału	urzędu	i	
nie	działo	się	nic	więcej	–	opowiada	
rozczarowany	mieszkaniec.	

Wycinka przechyliła szalę
	 Czarę	goryczy	najwyraźniej	prze-
lał	 incydent,	 do	 którego	 w	 kwietniu	
doszło	 w	 Czarnowie.	 Straż	 miejska	
została	wezwana	przez	mieszkańców,	
którzy	 na	 gorącym	 uczynku	 przyła-
pali	złodziei	drzew.	Przy	ul.	Rubino-
wej	nielegalnie	wycięto	kilkadziesiąt	z	
nich.	Mieszkańcy	o	nie	najlepszej	in-
terwencji	straży	miejskiej,	która	przy-
jechała	dopiero	po	telefonach	do	bur-
mistrza,	 opo-
wiedzieli	 pod-
czas	sesji.	W	cza-
sie	obrad	wywią-
zała	 się	 dyskusja	
na	 temat	 funk-
cjonowania	 stra-
ży.	 Wśród	 rad-
nych	 nie	 bra-
kowało	 zarów-
no	 krytycznych,	
jak	 i	 pozytyw-
nych	opinii	na	te-
mat	 konstanciń-
skich	strażników.	
-	 Uważam,	 że	
powinniśmy	 się	 zastanowić	 do	 cze-
go	służy	nam	straż	miejska	–	mówił	
Andrzej	 Cieślawski,	 przewodniczą-
cy	rady	miejskiej	(mieszkaniec	Czar-
nowa).	 -	 Należy	 radykalnie	 zmienić	
ekipę,	bo	zawodzi	nadzór,	albo	 roz-
wiązać	 straż	 miejską.	 Moim	 zda-
niem	problemem	jest	to,	że	to	są	lu-
dzie	stąd,	którzy	znają	się	prywatnie	
z	wieloma	mieszkańcami.	Może	trze-
ba	byłoby	zatrudnić	kogoś	z	zewnątrz	
albo	 zmienić	 komendanta	 i	 wiceko-
mendanta.	 Jeśli	 coś	 się	 nie	 zmieni,	
będę	 za	 tym,	 żeby	 rozwiązać	 straż	
miejską	 –	 przyznał	 przewodniczący.	

Strażników	wzięli	w	obronę	inni	rad-
ni.	-	Niedawno	chcieliśmy	zatrudniać	
trzech	nowych	strażników	do	obsługi	
fotoradaru,	a	teraz	chcemy	zlikwido-
wać	straż	miejską	–	oburzał	się	radny	
Sławomir	 Kanabus.	 -	 Na	 podstawie	

jednego	 incydentu	 w	 Czarnowie	 nie	
możemy	 wyciągać	 takich	 wniosków	
–	dodał	radny.	-	Na	podstawie	jednej	
sytuacji	 nie	 możemy	 oceniać	 nega-
tywnie	wszystkich	strażników	–	zgo-
dził	się	radny	Bogusław	Komosa.	-	Ja	
mam	 zupełnie	 inne	 doświadczenia	
ze	strażą	miejską,	która	wielokrotnie	
interweniowała	na	moją	prośbę	 i	 za	
każdym	 razem	pomagała	 rozwiązać	
problem	–	dodał	radny.	

Burmistrz stracił zaufanie
	 Miesiąc	 później,	 pod	 koniec	
maja,	 burmistrz	 Kazimierz	 Jańczuk	

podczas	 kolejnej	 sesji	 powiadomił	
radnych,	że	zdecydował	się	odwołać	
obecnego	 komendanta	 Karola	 Łu-
czaka.	-	Po	licznych	skargach	na	pra-
cę	 straży	 miejskiej	 przeprowadzi-
łem	 z	 panem	 komendantem	 kil-
ka	 rozmów	 dyscyplinujących,	 któ-
re	nie	przyniosły	żadnego	rezultatu	
–	podczas	 sesji	 rady	miejskiej	mó-
wił	 Kazimierz	 Jańczuk.	 -	 Dlatego	
powiedziałem	 komendantowi,	 że	
stracił	 moje	 zaufanie	 –	 dodał	 bur-
mistrz.	
	 Po	tej	rozmowie	komendant	po-
szedł	 na	 zwolnienie	 lekarskie,	 na	
którym	 jest	do	dzisiaj.	Dlatego	 też	
nie	mogliśmy	zapytać	go	o	 zdanie	
na	 temat	 decyzji	 burmistrza.	 For-
malnie	 Karol	 Łuczak	 nadal	 spra-
wuje	 funkcję	 komendanta,	 ponie-
waż	Kazimierz	Jańczuk	dotychczas	
nie	miał	okazji	go	odwołać.	Jednak	
zapewnia,	 że	 podjął	 decyzję	 i	 nie	
zamierza	jej	zmieniać,	bo	w	straży	
miejskiej	potrzebne	są	zmiany,	któ-
re	ma	zapewnić	nowy	komendant.	
	 Karol	 Łuczak	 kieruje	 konstan-
cińską	 strażą	 miejską	 prawie	 od	
pięciu	 lat.	 Wcześniej	 pracował	 w	
straży	 miejskiej	 w	 Milanówku.	
Jeszcze	 nie	 wiadomo,	 kto	 mógłby	
zająć	jego	miejsce	i	wziąć	na	siebie	
misję	ratunkową.		

Grzegorz Traczyk
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Zmarszczkom powiedz nie! 
Botox w Centrum Medycznym CMP Piaseczno

 Takiej kobiety, która przyzna się, że lubi swoje zmarszczki, chyba nie ma! 
Choć to, kiedy skóra zaczyna się starzeć, zapisane jest w genach, możemy ten 
proces znacznie opóźnić. Istnieje już cały arsenał zabiegów, które mogą nam 
w tym dopomóc. Trzeba jedynie zainteresować się nimi w odpowiednim cza-
sie, no i dobrać do potrzeb swojej skóry. Jej wygląd zależy od tego, jak była 
pielęgnowana już od wczesnej młodości. Ale tak naprawdę nigdy nie jest za 
późno, by o siebie zadbać. Nowoczesne metody odmładzające dopasowane 
są dla pań w każdym wieku. Dzięki nim mamy szansę zestarzeć się wolniej i 
przede wszystkim ładniej. 

 W walce ze zmarszczkami  można skorzystać z zastrzyków z Bokoxem.  
Jest to toksyna botulinowa potocznie zwana jadem kiełbasianym. Stosuje się 
go głównie do zmniejszenia zmarszczek mimicznych, powstałych na skutek 
pracy mięśni twarzy. W niektórych przypadkach botoks może służyć również 
leczeniu nadpotliwości. 

 W Centrum Medycznym CMP Piaseczno wykonywane są następujące za-
biegi Botoxem: glabella, wypełnienia policzków, wypełnienie bruzdy nosowo 
– wargowej, wypełnienie zmarszczek poziomych na czole, kurze łapki + czoło 
+ glabella, kurze łapki, podnoszenie brwi , zmarszczki królika, likwidacja bruk-
sizmu, likwidacja uśmiechu dziąsłowego  oraz opadający kącik ust.

 Zapraszamy do Centrum Medycznego CMP Piaseczno ul. Puławska 49 

P R O M O C J A

R E K L A M A

8 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY

Na zwolnieniu czeka na zwolnienie
KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz Kazimierz Jańczuk powiadomił, że odwoła Karola Łu-
czaka za stanowiska komendanta straży miejskiej. - Po licznych skargach na pracę 
straży miejskiej przeprowadziłem z panem komendantem kilka rozmów dyscypli-
nujących, które nie przyniosły żadnego rezultatu – podczas jednej z ostatnich sesji 
rady miejskiej mówił Kazimierz Jańczuk.  - Dlatego powiedziałem komendantowi, 
że stracił moje zaufanie – dodał burmistrz

Uważam, że powinniśmy się zastanowić do czego 
służy nam straż miejska. Należy radykalnie zmie-
nić ekipę, bo zawodzi nadzór, albo rozwiązać straż 
miejską. Moim zdaniem problemem jest to, że to 
są ludzie stąd, którzy znają się prywatnie z wielo-
ma mieszkańcami. Może trzeba byłoby zatrudnić 
kogoś z zewnątrz albo zmienić komendanta i wi-
cekomendanta

„

Andrzej Cieślawski
przewodniczący rady miejskiej”

Wianki nad Wisłą
 W sobotę, 22 czerwca w Gassach nad Wisłą odbędą się Wianki - corocz-
na impreza związana z tradycją Nocy Świętojańskiej. W tym roku w progra-
mie imprezy, która rozpocznie się o godz. 14 i potrwa do godz. 23, będzie 
można zobaczyć m.in. występ zespołu ,,Łurzycanki”oraz grup tanecznych i 
muzycznych z KDK. O godz. 16.45 zacznie sie natomiast występ Bractwa 
Rycerskiego ,,Kern”, a o godz. 17.30 grupy improwizacji teatralnej ,,BCA 
FLASH”. Na godz. 19.30 zaplanowano zabawę taneczną, po której o godz. 
22 nad Wisłę ruszy korowód z wiankami. Noc Świętojańską nad Gassami 
rozświetli pokaz fajerwerków, który odbędzie się o godz. 22.30.

gt
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Urodziny Moniki Żeromskiej
 Z okazji 100-lecia urodzin Moniki Żeromskiej, córki pisarza Stefana 
Żeromskiego, mieszkańca Konstancina-Jeziorny w poniedziałek, 24 czerw-
ca o godz. 18 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Jaworskiego 18 
odbędzie się prezentacja książki pt. „Ocalić od zapomnienia. Anna i Monika 
Żeromskie”. Pokaz uświetni spotkanie z redaktorem książki prof. Jerzym 
Snopkiem, a także prof. Aliną Kowalczykową z Fundacji na Rzecz 
Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim. Spotkaniu towarzyszyć 
będzie wystawa obrazów Moniki Żeromskiej oraz prezentacja filmu doku-
mentalnego z jej udziałem.

gt

KONSTANCIN-JEZIORNA
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Przed wakacjami 
z biurem podróży
W ostatnich latach podczas wakacji kilka dużych biur podróży zbankrutowało, psujac 
wycieczki tysiącom Polaków, którzy wypoczywali za granicą. Postaramy się podpowie-
dzieć, co należy zrobić, planując zakup wycieczki, by ustrzec się problemów lub zmi-
nimalizować ich konsekwencje. Ważniejsza od ceny wycieczki i standardu hotelu jest 
bowiem wiarygodność firmy, która organizuje wyjazd. Warto również dowiedzieć się 
wcześniej, jakie mamy prawa i gdzie – w razie nieprawidłowości – składać reklamacje

	 Obecnie	na	Mazowszu	do	reje-
stru	organizatorów	turystyki	 i	po-
średników	 turystycznych	 wpisa-
nych	 jest	 725	 przedsiębiorców,	 w	
tym	82	organizatorów	turystyki,	2	
pośredników	 turystycznych	 i	 641	
przedsiębiorców	wykonujących	za-
dania	zarówno	organizatora	 tury-
styki,	 jak	 i	 pośrednika	 turystycz-
nego.	 Niestety	 według	 szacunków	
ekspertów	ok.	20	proc.	biur	w	Pol-
sce	 ma	 kłopoty	 finansowe.	 Dlate-
go	 też	 warto	 wcześniej	 sprawdzić	
biuro.	 Co	 prawda	 potwierdzenie	
legalności,	certyfikatów	i	ubezpie-
czenia	turoperatora	nie	daje	pełnej	
gwarancji,	że	firma	nie	zbankrutu-
je	w	czasie	naszego	wyjazdu,	ale	z	

pewnością	znacznie	zminimalizuje	
ryzyko	nieudanych	wakacji.

Jak sprawdzić biura podróży
	 Jak	informuje	mazowiecki	urząd	
marszałkowski,	 jeżeli	 organizator	
imprez	 turystycznych	 działa	 legal-
nie,	 to	 musi	 widnieć	 w	 Centralnej	
Ewidencji	 Organizatorów	 Turystyki	
i	Pośredników	Turystycznych.	Infor-
macji	na	ten	temat	można	szukać	na	
stronie	 www.turystyka.gov.pl.	 Wia-
rygodność	biur	podróży	można	zwe-
ryfikować	również	sprawdzając,	czy	
dane	 biuro	 ma	 	 certyfikat	 Polskiej	
Izby	Turystyki.	Co	prawda	nie	daje	
to	pełnej	gwarancji,	że	biuro	nie	ma	
kłopotów	 finansowych,	 ale	 znacz- Dokończenie na str. 10

nie	minimalizuje	ryzyko	nieudanego	
wyjazdu.	Oprócz	tego	warto	zwrócić	
uwagę	 na	 datę	 ważności	 zabezpie-
czenia	finansowego	–	czy	będzie	ono	
obowiązywało	 w	 momencie	 podpi-
sywania	przez	nas	umowy	i	w	trakcie	
pobytu.	 Firma	 organizująca	 wyjaz-
dy,	chcąc	uzyskać	wpis,	musi	przede	
wszystkim	 na	 wypadek	 niewypła-
calności	 zapewnić	 klientom	 pokry-
cie	kosztów	powrotu	z	imprezy	tury-
stycznej,	a	także	zwrot	wpłat	w	przy-
padku	 jej	 niezrealizowania.	 Zabez-
pieczenie	 finansowe	może	mieć	 for-
mę	umowy	gwarancji	bankowej	albo	
ubezpieczeniowej,	 umowy	 ubez-
pieczenia	 na	 rzecz	 klientów	 lub	 w		
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przypadku	 imprez	 krajowych		
–	 wpłat	 na	 rachunek	 powierniczy.	
Zatem,	 sprawdzając	 biuro	 podróży	
w	rejestrze,	warto	zwrócić	uwagę	na	
kwotę	 gwarancji.	 Zgodnie	 z	 nowy-
mi	przepisami	od	2013	r.	sumy	gwa-
rancyjne	są	wyliczane	na	podstawie	
przychodu	 przedsiębiorstwa,	 dekla-
rowanego	 na	 okres	 najbliższych	 12	
miesięcy,	na	który	ma	zostać	zawar-
ta	umowa	gwarancji.	
	 Następnie	w	jednym	z	biur	infor-
macji	gospodarczej	np.	w	Krajowym	
Rejestrze	Dłużników	można	spraw-
dzić	 czy	 biuro	 turystyczne,	 w	 któ-
rym	 planujemy	 wykupić	 wycieczkę,	
nie	ma	kłopotów	finansowych.	Prze-
ważnie	za	tego	typu	weryfikację	fir-
my	należy	zapłacić	od	kilkunastu	do	
kilkudziesięciu	 złotych.	 Jednak	 nie-
kiedy	można	także	uzyskać	takie	in-
formacje	 za	 darmo.	 Zazwyczaj	 re-
jestr	 dłużników	 można	 sprawdzić	
za	pośrednictwem	strony	 interneto-
wej	danego	biura.	Zadłużenie	firmy	
turystycznej	 nie	 musi	 jeszcze	 ozna-
czać	jej	bankructwa,	ale	zdecydowa-
nie	zwiększa	ryzyko	niewypłacalno-
ści	biura,	 które	 z	 kolei	może	 skom-
plikować	nam	wakacje.

W razie problemów
	 Urząd	 marszałkowski	 przestrze-
ga,	 że	 jeżeli	 podczas	 pobytu	 za-
uważymy,	 że	 warunki	 określone	 w	
umowie	nie	 są	przez	biuro	 spełnia-
ne,	można	 już	wtedy	składać	rekla-
macje	 u	 osoby	 reprezentującej	 or-
ganizatora,	 np.	 u	 rezydenta.	 Klient	
może	 też	 zgłosić	 reklamację	 u	 sa-
mego	 organizatora	 niezależnie	 od	
wcześniejszego	 zawiadomienia.	 Ma	
na	to	30	dni.	Organizator,	który	nie	

wykonuje	przewidzianych	w	umowie	
usług,	jest	zobowiązany	do	wykona-
nia	świadczeń	zastępczych,	bez	ob-
ciążania	klienta	dodatkowymi	kosz-
tami.	Jeżeli	 ich	standard	jest	niższy	
od	jakości	usług	określonych	w	pro-
gramie,	klient	może	żądać	obniżenia	
ceny	 imprezy	 turystycznej.	 Ważne	
jednak,	żeby	wszystkie	kwestie	zwią-
zane	 z	 wycieczką,	 jej	 standardem,	
transferem,	 zakwaterowaniem	 itp.	
były	 zawarte	 w	 umowie,	 która	 po-
winna	zabezpieczać	interesy	klienta.

Z pomocą turystom
	 Jeżeli	 podczas	 wyjazdu	 biu-
ro	 podróży	 ogłosi	 upadłość,	 mar-
szałek	 danego	 województwa	 poma-
ga	 turystom	 wrócić	 do	 kraju,	 a	 na-
stępnie	 uruchamia	 procedurę	 skła-
dania	 roszczeń	 przez	 poszkodowa-
nych	 klientów.	 Należy	 pamiętać,	 że	
w	 razie	 nagle	 organizowanych	 po-
wrotów	 powinniśmy	 pozostawać	 w	
stałym	kontakcie	z	rezydentem	bądź	
pilotem,	nie	oddalać	 się	od	grupy	 i	
mieć	możliwość	kontaktowania	się	z	
pracownikami	 konsulatów	 i	 amba-
sad.	Przed	wyjazdem	warto	więc	za-
brać	ze	sobą	dane	(adresy	i	numery	
telefonów)	do	miejscowego	konsula-
tu,	 ambasady	 i	do	urzędu	marszał-
kowskiego	 województwa,	 w	 którym	
zarejestrowane	 jest	 biuro.	 Podróżni	
mogą	 znaleźć	 również	 wiele	 poży-
tecznych	informacji	na	stronie	inter-
netowej	Ministerstwa	Spraw	Zagra-
nicznych,	gdzie	znajdują	się	nie	 tyl-
ko	ostrzeżenia	i	zalecenia	dotyczące	
danych	krajów,	 lecz	 także	poradnik	
„Polak	za	granicą”.

Grzegorz Traczyk

Dokończenie ze str. 9 Kraina rowerzystów
Powiat piaseczyński to prawdziwy raj dla sympatyków rowerowej rekreacji. Może w 
miastach brakuje ścieżek rowerowych, ale za to niemal we wszystkich gminach jest 
dużo urokliwych szlaków o różnych nawierzchniach, które usatysfakcjonują zarówno 
wymagających rowerzystów, jak i uczestników rodzinnych wycieczek
	 Przede	 wszystkim	 dla	 rowe-
rzystów	 przygotowano	 trasy	 wo-
kół	Krainy	Jeziorki.	To	ponad	400	
km	 szlaków	 rowerowych,	 leżących	
w	 dolinie	 rzeki	 Jeziorki.	 O	 krok	
od	 stolicy	 w	 kierunku	 południo-
wym,	 na	 obszarze	 powiatu	 pia-
seczyńskiego,	 grójeckiego	 i	 gmi-
ny	 Mszczonów.	 Można	 tu	 nie	 tyl-
ko	 aktywnie	 (rowerem	 czy	 kaja-
kiem),	 miło	 spędzić	 weekend,	 ale	
też	 przeżyć	 prawdziwą	 przygodę,	
wziąć	udział	w	ciekawym	wydarze-
niu,	 obcować	 z	 naturą,	 zobaczyć	
wiele	 pięknych,	 zabytkowych	 i	 in-
spirujących	miejsc,	a	na	koniec	też	
dobrze	zjeść.

Rowerem wokół Jeziorki
	 Szlak	 główny	 Krainy	 Jezior-
ki	 biegnie	 wzdłuż	 rzeki.	 Od	 oko-
lic	Mszczonowa	przez	gminy:	Pnie-
wy,	Grójec,	Prażmów,	Tarczyn,	Pia-
seczno	 i	 Kon-
stancin-Jezior-
nę,	 aż	 do	 ujścia	
Jeziorki	 do	 Wi-
sły.	 Liczy	 ponad	
80	 km.	 Pozosta-
łe	17	tras	to	szla-
ki	 już	 istnieją-
ce,	a	także	200	km	szlaków	powsta-
łych	w	2013	roku	w	ramach	projektu	
realizowanego	 przez	 Stowarzysze-

nie	 Gmin	 i	 Powiatów	 Zlewni	 Rze-
ki	 Jeziorki.	 Wie-
le	 z	 nich	 to	 tra-
sy	 poprowadzo-
ne	 wzdłuż	 rzek	
będących	 do-
pływami	 Jezior-
ki.	 Mamy	 Szlak	
Kraski,	 Gło-

skówki,	 Czarnej,	 Tarczynki.	 Są	 też	
szlaki	poprowadzone	od	trasy	głów-
nej	do	Grójca,	Góry	Kalwarii	i	Msz-

czonowa.	 Jednocześnie	 Stowarzy-
szenie	 zrewitalizowało	 bardzo	 po-
pularne	 szlaki	 istniejące	 dotych-
czas	 tj.:	 Chojnowski	 Szlak	 Rowe-
rowy	 (Kabaty	 –	 Piaseczno	 –	 Góra	
Kalwaria)	 czy	 Nadwiślański	 Szlak	
Rowerowy	 (Warszawa	 –	 Konstan-
cin	–	Czersk).	Swoje	miejsce	na	te-
renie	 Krainy	 mają	 też	 tak	 potrzeb-
ne	rowerzystom	rowerowe	wiaty.	W	
ramach	 projektu	 powstało	 ich	 10	
(łącznie	jest	ich	16).

18 tras o łącznej długości 400 
kilometrów to Kraina Jeziorki 
przygotowana specjalnie dla 

rowerzystów

10 WAKACJE 2013
KURIER POŁUDNIOWY
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Atrakcje na trasie
	 Największymi	 atrakcjami	 Kra-
iny	 Jeziorki	 są:	 Zamek	 w	 Czer-
sku,	 Park	 Zdrojowy	 w	 Konstanci-
nie-Jeziornie	 z	 tężnią	 solankową,	
piaseczyńsko-grójecka	 kolej	 wą-
skotorowa,	 termy	w	Mszczonowie,	
zalew	 Osieczek,	 tor	 samochodo-
wy	 w	 Słomczynie,	 drewniane	 ko-
ścioły	 w	 Chynowie,	 Rembertowie,	
Lutkówce	 i	 na	 Mariankach,	 licz-
ne	pałace,	dwory	i	często	towarzy-
szące	 im	 parki	 (szczególnie	 liczne	
w	 powiecie	 grójeckim).	 Najcieka-
wiej	prezentuje	się	unikatowy,	kla-
sycystyczny	 pałac	 w	 Nowej	 Wsi	 z	
XVIII	 wieku,	 XVII-wieczny	 pałac	
szlachecki	 w	 Oborach	 czy	 pałace	
w	 Osuchowie,	 Drwalewie	 i	 Budzi-
szynie.	 Do	 najciekawszych	 zabyt-
kowych	miast	zaliczamy	Górę	Kal-
warię,	Grójec	 i	Piaseczno	z	 zabyt-
kowymi	 ratuszami	 oraz	 Tarczyn,	
Mszczonów	 i	 willowy	 Konstancin	
-	jedyne	uzdrowisko	na	Mazowszu.

Na łonie natury
	 Kraina	 Jeziorki	 to	 także	 liczne	
rezerwaty	czy	leśne	kompleksy	wy-
poczynkowe	 m.in.	 Chojnowskiego	
Parku	Krajobrazowego.	Jak	choćby	
te	w	Magdalence,	Zimnych	Dołach	
czy	okolicach	Osuchowa.	W	dolinie	
Jeziorki	 łącznie	 zlokalizowanych	
jest	 także	 8	 muzeów,	 60	 obiektów	
noclegowych	i	kilkaset	wartych	od-
wiedzenia	 atrakcji,	 jak	 parki	 lino-
we	(Pęcław	i	Zimne	Doły),	painball	
(Laser	Camp,	Paintball	Storm),	24	
stadniny	 konne	 istniejace	 na	 tere-
nie	każdej	z	10	gmin	Krainy,	tor	go-
kartowy,	spływy	kajakowe	Jeziorką	
czy	 Wisłą,	 ośrodki	 wypoczynkowe	
ze	 sprzętem	 wodnym,	 m.in.	 ośro-
dek	Wisła	w	Zalesiu	Górnym.

Sprawdzone trasy
	 Specjalnie	dla	czytelników	Ku-
riera	Południowego	wypróbowali-
śmy	kilka	 tras,	które	chcielibyśmy	
zaproponować	 na	 letnie	 wyciecz-
ki.	 Z	 Piaseczna	 można	 pojechać	
na	Górki	Szymona	w	Zalesiu	Dol-
nym.	Następnie	urokliwymi	ulicz-
kami	 dotrzeć	 do	 ul.	 Dworskiej	 w	

Wólce	 Kozodawskiej,	 skąd	 należy	
kierować	się	Do	Zalesia	Górnego,	
gdzie	 można	 odpocząć	 nad	 zale-
wem	 w	 ośrodku	 Wisła.	 Następnie	
można	pojechać	leśną	trasą	w	kie-
runku	Zimnych	Dołów	i	wrócić	do	
Piaseczna,	przeprawiając	się	przez	
Jeziorkę	 w	 Żabieńcu.	 Amatorzy	
dłuższych	 tras	 z	 Zalesia	 Górne-
go	 mogą	 pojechać	 do	 Chojno-
wa,	a	następnie	udać	sięleśną	tra-
są	w	stronę	Czarnowa,	by	dotrzeć	
do	 Konstancina-Jeziorny.	 Po	 po-
stoju	w	Parku	Zdrojowym	można	
pojechać	 nad	 Wisłę,	 odwiedzając	
Pałac	w	Oborach	i	przepiękne	re-
zerwaty,	 m.in.	 Skarpę	 Oborską.	

Wzdłuż	 wałów	 prowadzi	 malow-
nicza	 droga,	 którą	 można	 poje-
chać	zarówno	w	stronę	Wilanowa,	
jak	 i	 do	 zamku	 w	 Czersku,	 zwie-
dzając	po	drodze	Górę	Kalwarię.	
Oczywiście	z	obowiązkowym	od-
poczynkiem	 nad	 brzegiem	 Wisły.	
Wybierając	 trasę	 w	 stronę	 War-
szawy,	można	dojechać	do	parku	
w	Powsinie.	Po	ochłodzeniu	się	w	
basenie	 czy	 rekreacji	 na	 licznych	
boiskach	do	siatkówki	 czy	koszy-
kówki,	 można	 Lasem	 Kabackim	
dojechać	 do	 Józefosławia	 oraz	
Julianowa,	 by	 następnie	 wrócić	
do	Piaseczna.	

gt/inf.
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Zlot Rowerowy Kraina Jeziorki 2013
 W najbliższą niedzielę, 23 czerwca odbędzie się Zlot Rowerowy Krainy 
Jeziorki 2013, który będzie pierwszym tego typu spotkaniem środowiska rowe-
rowego z obszaru Krainy Jeziorki. Zlot zacznie się o godz. 13 w Prażmowie w 
Starej Gorzelni, leżącej niedaleko szlaku głównego Krainy Jeziorki (na trasie 
szlaku zielonego ścieżka rowerowa Doliną Jeziorki). Jest to miejsce, niedaleko 
serca Krainy Jeziorki, do którego większość cyklistów z całego powiatu będzie 
mieć w miarę porównywalną odległość. Cykliści indywidualni organizują swój 
dojazd we własnym zakresie. Natomiast osoby zainteresowane wyjazdem gru-
powym z Piaseczna, Konstancina-Jeziorny oraz Góry Kalwarii znajdą szczegóły 
na stronie internetowej www.krainajeziorki.pl. Na miejscu dla uczestników 
przewidziano kiełbaski na grillu oraz dla pierwszych 100 rowerzystów najnow-
szą mapę topograficzną Krainy Jeziorki. Udział w imprezie jest bezpłatny, 
wystarczy tylko wcześniej wysłać maila (strzyzewski@piaseczno.eu) o planowa-
nym udziale w zlocie i podać liczbę uczestników.

gt/inf
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A może na wycieczkę kajakiem
Spływy kajakowe to świetny pomysł na letni wypoczynek z rodziną i przyjaciółmi. Południowe Mazowsze jest wy-
marzonym miejscem do turystyki kajakowej. Pilica, Wisła, Radomka, Drzewiczka, Rawka, Jeziorka i Świder to ciągle 
nieodkryte rzeki, które mogą dostarczyć frajdy zarówno początkującym, jak i doświadczonym kajakarzom
	 Wypożyczalni	kajaków	najlepiej	
szukać	 w	 internecie.	 Większość	 z	
nich	zapewnia	nowe	kajaki,	kapoki,	
wiosła,	worki	i	kompleksowy	trans-
port,	 często	 z	 możliwością	 nocle-
gu	 i	 posiłkiem.	 Pływając	 kajakiem	
po	 rzekach	 Południowego	 Mazow-
sza	 można	 spotkać	 ponad	 100	 ga-
tunków	 ptaków.	 Rodziny	 bobrów	 i	
wydr	 upodobały	 sobie	 czyste	 rzeki	
Pilicy,	Radomki	 i	Wisły.	Na	obrze-
żach	 i	 skrajach	 lasu	 rośnie	 macie-
rzanka,	goździki,	rozchodniki	i	po-
rosty.	 Kwieciste	 murawy	 i	 ziołoro-
śla	sprzyjają	występowaniu	licznych	
gatunków	motyli.	Wiele	obszarów,	z	
uwagi	na	wyjątkowy	charakter,	ob-
jętych	jest	ochroną	Natura	2000.

Pilica na weekend
	 Pilica	jest	lewym	dopływem	Wi-
sły,	wypływa	z	Wyżyny	Krakowsko	
–	 Częstochowskiej,	 należy	 do	 naj-
czystszych	rzek	w	Polsce	i	jest	ideal-
na	na	rodzinne	wyprawy	z	namio-
tem.	 	Najdłuższy	11	 -dniowy	szlak	
kajakowy	zaczyna	się	w	Maluszynie	
i	 wiedzie	 przez	 Zalew	 Sulejowski		
do	Warki,	liczy	220	km.	Na	spływy	
kilkudniowe	najlepiej	wybrać	odci-
nek	do	Spały	przez	Inowłódz,	Nowe	
Miasto,	 Białobrzegi,	 do	 Mniszewa	
(116	km).	Na	weekendowe	pływanie	
idealnie	nadaje	się	odcinek	z	Przy-
byszewa	do	Warki		(40	km).	Jedno-

dniowe	 trasy	najlepiej	 zaczynać	w	
Lechanicach	 (8	 km),	 Budach	 Mi-
chałowskich	 (16	 km)	 i	 Biejkowie	
(20	km).	Po	spływie	w	Warce	moż-
na	rozpalić	ognisko	i	zagrać	w	pił-
kę	plażową.

Piękne plaże Wisły
	 Piaszczyste	plaże,	wyspy		i	ma-
lownicze	skarpy	Wisły	to	cud	natu-
ry	na	skalę	światową.	Odcinek	od	
Kazimierza	 Dolnego	 do	 Warsza-
wy	liczy	150	km	i	jego	przepłynię-
cie	zajmuje	kajakarzom	średnio	ty-
dzień.	 Można	 też	 wybrać	 krótszą	
trasę	 pomiędzy	 Puławami,	 Dębli-
nem,	 	 Świerżami	 Górnymi,	 Kło-
dą,	Latkowem,	Mniszewem	i	Górą	
Kalwarią.	 Warto	 połączyć	 spływ	
Wisłą	 ze	 spływem	 Pilicą	 od	 War-
ki	lub	Radomką	od	Brzózy.

Radomka dla całej rodziny
	 Radomka	jest	lewym	dopływem	
Wisły	 o	 długości	 100	 km.	 Kajako-
wy	szlak	najlepiej	zacząć	w	Brzózie	
i	po	17	km	dopłynąć	do	Ryczywo-
łu,	 3	 km	 dalej	 w	 Kłodzie	 Radom-
ka	wpada	do	Wisły.	Radomka	wije	
się	 przez	 Puszczę	 Kozienicką.	 Jest	
piaszczysta,	 płytka	 i	 dzięki	 temu	
wyjątkowa	na	spływy	rodzinne.

Przygotowujemy się na wyprawę
	 Planując	 spływ	 najlepiej	 wy-

pożyczyć	 wygodne	 i	 stabilne	 ka-
jaki	 polietylenowe	 typu	 Brio	 z	
miejscem	dla	małego	dziecka.	Na	
dłuższe	wyprawy	z	namiotem	do-
skonały	 jest	 Pro	 Tour	 470	 z	 ob-
szernym,	 hermetycznym	 	 lukiem	
bagażowym.	 Kamizelki	 asekura-
cyjne	 należy	 dobrać	 do	 wzrostu	
i	 wagi,	 a	 na	 Wisłę	 zaopatrzyć	 się	
w	 kamizelki	 ratunkowe	 z	 kołnie-
rzem.	Najlepszy	komfort	podróży	
zapewnią	 lekkie,	 skrętne	 wiosła.	
Wsiadając	do	kajaka	należy	wziąć	
ze	 sobą	 czapkę,	 okulary,	 krem	
przeciwsłoneczny	 i	 przeciw	 ko-
marom,	napoje,	kanapki	lub	ener-

getyczne	 batoniki.	 Ubranie	 nale-
ży	dostosować	do	pogody.	Trzeba	
zabrać	też	buty,	w	których	można	
wejść	do	wody,	apteczkę	oraz		her-
metyczny	worek	na	telefon	i	cenne	
przedmioty.

Bezpieczeństwo najważniejsze
	 Należy	zawsze	pływać	kajakiem	
w	zapiętej	kamizelce,	nie	pić	na	wo-
dzie	 alkoholu,	 obserwować	 rze-
kę	 i	 pogodę,	 omijać	 przeszkody,	 a	
w	 przypadku	 burzy,	 natychmiast	
przybić	do	brzegu.

TW/inf.
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Żywe lekcje historii 
na zamku w Czersku
 To w a r z y s t wo  O p i e k i  n a d 
Zabytkami oddział w Czersku 
zaprasza  do uczestnit wa w 
wykładach „Nasza Ojcowizna - 
Żywe Lekcje Historii na Zamku 
w Czersku”.  Cykl  teatralnych 
wykładów poświęconych histo-
rii i pokazów tradycyjnych rze-
miosł  na dziedzińcu Zamku 
K s i ą ż ą t  M a z o w i e c k i c h  w 
C z e r s k u  r o z p o c z n i e  s i ę  w 
czerwcu i potrwa do listopada. 
Wykłady będą poświęcone m.
i n .  c e s a r s t w u  r z y m s k i e m u , 
rycerstwu średniowiecza, poto-
powi szwedzkiemu, Księstwu 
Wa r s z aws k i e m u,  p ows t a n i u 
styczniowemu oraz garncar-
s t w u  i  i n ny m  r z e m i o s ł o m . 
Wykłady, warsztaty, pokaz y i 
projekcje multimedialne będą 
o d by w a ł y  s i ę  w  g o d z i n a c h 
10-12 (możliwe uzgodnienie 
i n d y w i d u a l n e g o  t e r m i n u ) . 
Pierwsze spotkanie odbyło się 
20 czerwca. Kolejne zaplano-
wano na 27 czerwca. W lipcu w 
żywych lekcjach historii będzie 
można wziąć udział  10 i  25 
dnia miesiąca, w sierpniu – 14 i 
22, we wrześniu – 10, 15, 16, 
17, 26, 28 i 29, w październiku 
– 2, 3, 10, 17, 24, a w listopa-
dzie – 6 i 7. Szczegółowe infor-
macje na temat akcji współor-
ganizowanej  przez Ośrodek 
K u l t u r y  w  G ó r z e  K a l w a r i i 
można uz ysk ać  od Bar bar y 
Jabłońskiej, koordynatora pro-
jektu (tel. 609 563 401).

gt

GÓRA KALWARIA
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Atrakcje turystyczne powiatu piaseczyńskiego
Już za tydzień wakacje. Choć wielu mieszkańców powiatu piaseczyńskiego będzie wypoczywać w górach czy nad morzem, niektórzy 
zostaną również w domu. Okazuje się, że w ciepłe, słoneczne weekendy można ciekawie spędzać czas także w najbliższym otoczeniu
	 Sercem	 powiatu	 piaseczyńskie-
go	 jest	miasto	Piaseczno.	Tu	atrak-
cją	 samą	w	sobie	 jest	miejski	 rynek	
i	 zdobiąca	 go	 efektowna	 fontanna,	
przy	której	latem	skupia	się	życie	to-
warzyskie	miasta.	Przy	 rynku	znaj-
duje	się	sporo	kawiarni	i	knajpek,	w	
których	 można	 nie	 tylko	 napić	 się	
kawy,	 ale	 także	 zjeść	 lekki	 posiłek	
czy	pyszny	deser.	

Kolejka dobra na wszystko
	 Inną	 wielką	 atrakcją	 Piaseczna	
jest	kolejka	wąskotorowa.	W	sezonie,	
który	trwa	od	marca	do	październi-
ka,	 ze	 stacji	 przy	 ul.	 Sienkiewicza	
14	w	każdą	niedzielę	o	godz.	11	od-
jeżdża	 pociąg	 wąskotorowy.	 Trasa	
wiedzie	 do	 Tarczyna	 i	 z	 powrotem	
(w	sumie	30	km),	wycieczka	trwa	5	
godzin.	 Szlak	 Piaseczyńskiej	 Kolei	
Wąskotorowej	obfituje	w	piękne	wi-
doki	zabytkowych	dworców,	budyn-
ków	i	dworków	wybudowanych	w	la-
tach	trzydziestych	XX	wieku	oraz	w		
tereny	 o	 walorach	 przyrodniczych.	
Podczas	 wycieczki	 odbywają	 się	
dwa	 postoje,	 m.in.	 w	 miejscowości	
Runów,	gdzie	na	leśnej	polanie	znaj-
dują	się	wiaty	ze	stołami	i	ławkami,	

a	nieopodal	–	westernowe	miastecz-
ko,	 w	 którym	 na	 przyjezdnych	 cze-
ka	mnóstwo	atrakcji.	Ceny	biletów:	
normalny	–	25	zł,	ulgowy	–	od	5	zł.

Górki Szymona – Mazury w pigułce
	 Inną	atrakcją	Piaseczna	są	znaj-
dujące	się	na	terenie	Zalesia	Dolne-
go	Górki	Szymona.	Na	plaży	wokół	
sztucznych	zalewów	i	rzeki	Jeziorki,	
wśród	piaszczystych	wydm	i	pięknie	
zachowanego	drzewostanu	na	pikni-
kach,	spacerach	 i	 łowieniu	ryb	wol-
ny	czas	spędzają	nie	tylko	okoliczni	
mieszkańcy,	 ale	 również	 turyści.	 W	
zeszłym	 roku	 gmina	 odkupiła	 tę	
część	górek,	która	miała	prywatnych	
właścicieli	i	wyburzyła	ruiny	dwóch	
pensjonatów.	Teren	został	przygoto-
wany	do	rewitalizacji,	która	ma	roz-
począć	się	w	tym	roku.	Należy	spo-
dziewać	się,	że	w	przyszłości	Górki	
Szymona	tylko	zyskają	na	atrakcyj-
ności,	której	zresztą	nawet	teraz	nie	
sposób	im	odmówić.	

Zimne Doły i Ośrodek Wisła
	 Zimne	 Doły	 to	 otoczona	 la-
sem	polana,	 znajdująca	 się	nieopo-
dal	stawów	w	Zalesiu	Górnym	i		sta-

nowiąca	 największy	 w	 gminie	 Pia-
seczno	 obiekt	 turystyczny	 z	 wiata-
mi,	 placem	 zabaw	 dla	 dzieci	 i	 pa-
leniskami.	 Obok	 znajduje	 się	 trasa	
ścieżki	 dydaktycznej,	 opisującej	 tu-
tejszą	 faunę	 i	 florę,	a	 także	park	 li-
nowy	dla	amatorów	bardziej	ekstre-
malnych	wrażeń.	Zimne	Doły	znaj-
dują	 się	 na	 miejscu	 starej	 gajów-
ki	spalonej	przez	Niemców	w	czasie	
II	wojny	światowej	-	stąd	też	często	
pojawiająca	 się,	 zwyczajowa	 nazwa	
„Spalona”.	Teren,	na	którym	znajdu-
ją	 się	Zimne	Doły,	 jest	 administro-
wany		przez	Nadleśnictwo	Chojnów.	
Często	odbywają	się	tu	różnego	ro-
dzaju	imprezy	rowerowe	i	biegowe.
	 Ośrodek	 Wisła,	 znajdujący	 się	
nad	sztucznym	zbiornikiem	wodnym	
w	Zalesiu	Górnym,	ma	ogromny	po-
tencjał	 rekreacyjno-wypoczynkowy.	
W	 okresie	 wiosenno-letnim	 miejsce	
to	oferuje	domki	wypoczynkowe,	od-
kryty	basen	(od	maja	do	września,	od	
godz.	9	do	20),	wypożyczalnie	kaja-
ków,	 łódek	 i	 rowerów	 wodnych	 oraz	
możliwość	 wędkowania.	 Na	 miejscu	
można	zjeść	także	pyszną	kiełbaskę	z	
grilla	i	napić	się	piwa.	

Nocleg na baszcie zamku 
w Czersku
	 Historia	Zamku	w	Czersku	się-
ga	XI	w.,	kiedy	to	na	zajmowanym	
przez	 niego	 obecnie	 terenie	 znaj-
dował	 się	 obronny	 gród.	 Dziś	 za-
mek	 stanowi	 atrakcję	 turystycz-
ną.	Jest	oblegany	głównie	podczas	
różnego	 rodzaju	 imprez.	 Pod	 ko-
niec	kwietnia	na	zamku	organizo-
wany	 jest	 dwudniowy	 turniej	 ry-
cerski	z	mnóstwem	atrakcji,	nato-
miast	15	września	odbędą	się	tam	
XVI	Europejskie	Dni	Dziedzictwa.	
Od	czerwca	do	 listopada	na	zam-
ku	odbywać	się	będą	również	żywe	
lekcje	 historii,	 których	 program	
zamieszczamy	 na	 str.	 12.	 Zamek	
w	 Czersku	 warto	 odwiedzić	 tak-
że	 bez	 okazji.	 Niezwykłych	 wra-
żeń	dostarcza	widok,	który	można	
podziwiać	 po	 wejściu	 na	 jedną	 z	
dwóch	wież.	Zamkowy	dziedziniec	
obsiany	jest	gęstą	trawą,	na	której	
można	zjeść	kanapkę	czy	rozłożyć	
koc.	 Od	 maja	 do	 sierpnia	 na	 za-
mek	można	wchodzić	w	godzinach	
8-20,	 zaś	 we	 wrześniu	 –	 8-19.	 Bi-
lety:	normalny	–	10	zł,	ulgowy	–	7	

zł.	 Uwaga:	 istnieje	 też	 możliwość	
noclegu	 na	 baszcie	 (bilet	 normal-
ny	–	20	zł,	ulgowy	–	14	zł).	

Park Zdrojowy 
w Konstancinie-Jeziornie
	 Park	Zdrojowy	imienia	hrabiego	
Witolda	Skórzewskiego	w	Konstan-
cinie-Jeziornie	 powstał	 na	 przeło-
mie	XIX	i	X	wieku	i	został	urządzo-
ny	w	stylu	angielskim.	Przez	ostat-
nie	3	 lata	park	był	rewitalizowany,	
zbudowano	w	nim	także	nowy	am-
fiteatr,	co	kosztowało	w	sumie	kil-
kanaście	 milionów	 złotych.	 Teraz	
pięknego,	 zadbanego	 parku	 z	 tęż-
nią,	 nowymi	 nasadzeniami,	 trze-
ma	 świetnie	wyposażonymi	placa-
mi	zabaw	dla	dzieci,	ścieżką	rowe-
rową,	 boiskiem	 do	 siatkówki	 pla-
żowej	 i	otaczającymi	kompleks	za-
bytkowymi	 willami	 zazdroszczą	
Konstancinowi-Jeziornie	 wszyst-
kie	 gminy	 powiatu	 piaseczyńskie-
go.	 Park	 jest	 oświetlony	 i	 monito-
rowany.	Nie	można	wprowadzać	do	
niego	psów.

TW
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Majówka w czerwcowym słońcu
LESZNOWOLA W ostatnią sobotę, przy Zespole Szkół w Nowej Iwicznej już po raz szósty 
odbyła się Wielka Majówka. Moc atrakcji i wspaniała pogoda sprawiły, że ten dzień na 
długo zapadnie w pamięci mieszkańców
	 Tegoroczna	 Wielka	 Majów-
ka	nie	zaczęła	się	zbyt	szczęśliwie.	
Pierwotnie	 zaplanowano	 ją	 na	 25	
maja.	 Niestety	 ulewne	 deszcze	 po-
krzyżowały	 plany	 organizatorów.	
Tego	 dnia	 część	 mieszkańców	 za-
miast	 się	 bawić	 wypompowywała	
wodę	z	zalanych	posesji.	Ostatecz-
nie	majówka	obyła	się	już	w	czerw-
cu.	 Tym	 razem	 kapryśna	 pogoda	
nie	popsuła	zabawy.	
	 Prologiem	 imprezy	był	bieg,	 zor-
ganizowany	 w	 ramach	 „Polska	 bie-
ga”.	W	samo	południe	obyło	się	uro-
czyste	 otwarcie	 festynu	 i	 wręczenie	
nagród	najszybszym	biegaczom.	Jak	
pracować	nad	smukłą	 sylwetką	przy	
okazji	dobrze	się	bawiąc	i	tańcząc	po-
kazał	fitness	klub	Greenup	prezentu-
jąc	zumbę.	Następnie	odbył	się	kon-
kurs	czytelniczy	„Nasze	lektury”	oraz	
pokaz	 iluzjonistyczny	Alex	show.	Po	
godzinie	14	o	oprawę	muzyczną	za-
dbała	 orkiestra	 symfoniczna	 Gmin-
nego	Ośrodka	Kultury	w	Lesznowo-
li,	która	poprzedziła	występy	dzieci	z	
Zespołu	Szkół	Publicznych	w	Nowej	
Iwicznej.	 Po	 drugiej	 części	 konkur-
su	czytelniczego	mieszkańcom	przy-
byłem	na	imprezę	umilił	czas	zespół		
Big	Band		DLA	FRAJDY.	
	 Dużą	 atrakcją	 był	 pokaz	 kultu-
rystyczny	w	wykonaniu	Kamila	Ma-
jaka,	 mieszkańca	 Piaseczna,	 absol-
wenta	 miejscowej	 szkoły	 i	 aktual-
nego	Mistrza	Polski	w	kulturystyce.	
-	 Niedawno	 wróciłem	 z	 mistrzostw	
świata	 i	 na	 jakiś	 czas	 mogę	 odpu-

ścić	morderczą	dietę	–	zwierzył	nam	
się	mistrz.	-	Pizza,	fast-foody,	słody-
cze	–	trochę	się	za	tym	stęskniłem.	
	 Jednak	 forma,	 którą	 Kamil	 za-
prezentował	 przed	 publicznością	
wprawiła	nas	w	osłupienie	i	do	koń-
ca	nie	wiemy,	czy	z	tymi	fast	foodami	
rzeczywiście	mówił	na	poważnie.	
	 Po	 pokazie	 sceną	 zawładnęły	
dzieci	 z	 Przedszkola	 Niepubliczne-
go	 „Nutka”,	 zachwycając	 śpiewem	 i	
imponując	 choreografią	 taneczną.	
Wśród	 innych	 scenicznych	 atrakcji	
znalazły	się	 	m.in.	pokaz	kickboxin-
gu,	konkurs	wiedzy	o	gminie	(głów-
ną	 nagrodą	 był	 tablet,	 ufundowa-
ny	 przez	 wójt	 Marię	 Jolantę	 Batyc-
ką-Wąsik),	koncert	laureatek	piosen-
ki	angielskiej	oraz	spektakl	teatralny	
w	 wykonaniu	 podopiecznych	 Anny	
Kolanowskiej.	 Gwoździem	 progra-
mu	był	występ	Ali	Wisty,	uczestnicz-
ki	 	 the	 Voice	 	 of	 Poland.	 Majówkę		

zwieńczyła	zabawa	taneczna,	popro-
wadzona	przez	DJ-a	Krzysztofa	Par-
czewskiego.
	 Oprócz	 występów	 scenicznych,	
przewidziano	 jeszcze	 moc	 dodat-
kowych	 atrakcji,	 spośród	 których	
każdy	 mógł	 znaleźć	 coś	 dla	 siebie.	
Dmuchane	zamki	dla	najmłodszych,	
planetarium,	 ściana	 wspinaczkowa,	
bungee,	harce	w	pianie,	przygotowa-
ne	przez	straż	pożarną...	i	oczywiście	
tradycyjne	 już,	 ufundowane	 przez	
radnego	 Michała	 Otrębę	 przeloty	
balonem,	 dzięki	 którym	 najmłodsi	
mogli	 podziwiać	 panoramę	 Nowej	
Iwicznej	 i	 okolic	 z	 wysokości	 kilku-
nastu	 metrów	 nad	 ziemią.	 Organi-
zatorami	majówki	byli:	rada	sołecka,	
sołtys	Nowej	 Iwicznej,	Radni	Klubu	
Nowa	Iwiczna	oraz	Zespół	Szkół	Pu-
blicznych	w	Nowej	Iwicznej.				

Adam Braciszewski

Fot. Piotr Tomczyk

URODZENI W PIASECZNIE

Nathan Pielach  
3800g, 55cm, 28.05.2013 

Sumaja Gazeava
3350g, 55cm , 05.06.2013

Wiktoria Sikorska
2750g, 51cm, 09.06.2013

Julia Niemczak
4100g, 57cm, 11.06.2013

Bruno Gajewski
3680g, 57cm, 15.06.2013

Lila Trzaska
2700g, 52cm, 15.06.2013

Jan Ozimkowski
3320g, 58cm, 16.06.2013

Alicja Szczygielska
3540g, 56cm, 13.06.2013

Lenka Sowa
3800g, 56cm, 15.06.2013

Córka Państwa Makos
2520g, 51cm, 16.06.2013

Marcel Marczak
2540g, 50cm, 16.06.2013

Beata Zmorczyńska
3420g, 55cm, 11.06.2013
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Gmina ufunduje nagrody policji
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni zgodzili się przekazać 15 tys. zł na na-
grody dla policji. Podejmowana co roku uchwała jak zwykle wzbudziła spore kontrowersje

	 Już	 niedługo	 odbędzie	 się	 do-
roczne	święto	policji,	na	które	trady-
cyjnie	zapraszani	są	burmistrzowie	i	
wójtowie	z	sześciu	gmin	leżących	na	
terenie	powiatu	piaseczyńskiego.	Na	
święto	policji	 nie	wypada	przyjść	 z	
pustymi	 rękami,	 dlatego	 wcześniej	
rady	 miejskie	 i	 rady	 gmin	 przezna-
czają	 środki	 na	 nagrody	 dla	 poli-
cjantów	za	ofiarną	służbę.
	 Zwykle	przy	okazji	uchwały	po-
dejmowanej	 w	 Piasecznie	 wśród	
radnych	 toczy	 się	 gwałtowna	 dys-
kusja	czy	gmina	powinna	fundować	
policjantom	nagrody	czy	też	nie.	W	
tym	roku	nieoczekiwanie	rozpoczął	
ją	 burmistrz	 Zdzisław	 Lis.	 -	 Te	 15	
tys.	zł	 to	nasz	gest	doceniający	wy-
siłki	policji	–	mówił	włodarz	gminy.	
-	 Są	 dni	 strażaka,	 nauczyciela.	 W	
tych	dniach,	choć	do	pewnych	służb	
możemy	 mieć	 zastrzeżenia,	 powin-
niśmy	wykonać	ten	miły	gest.
	 -	 Ta	 uchwała	 to	 recydywa	 –	 ri-
postował	 radny	 Zbigniew	 Mucha	
po	 odczytaniu	 negatywnej	 opinii	
komisji	finansów.	-	Już	dekadę	temu	
protestowałem	 przeciwko	 takiemu	
wydawaniu	 pieniędzy	 z	 rezerwy	
ogólnej.	W	tej	chwili	z	rezerwy	ogól-
nej	 korzystają	 policjanci.	 Gmina	
Piaseczno	 nie	 jest	 pracodawcą	 ani	
policjantów,	 ani	 lekarzy,	 kolejarzy	
czy	 piekarzy.	 Dlatego	 nie	 można	
zabierać	 pieniędzy	 jednym	 grupom	
zawodowym,	które	płacą	w	mieście	
podatki	 i	 dawać	 innym,	 bo	 jest	 to	

zwykły	rozbój.	Zastanówmy	się,	czy	
taki	 sposób	 wydawania	 pieniędzy	
na	 tego	 rodzaju	 cele	 jest	 zasadny.	

Czy	 MSWiA	 nie	 stać	 na	 nagrody	
dla	swoich	pracowników?	-	pytał	re-
torycznie	radny.
-	 Uważam,	 że	 policjantów	 trzeba	
uhonorować	–	nie	dawał	za	wygra-
ną	burmistrz.	-	Pracę	nauczycieli	też	
nagradzamy.	 Poza	 tym	 nie	 dostają	
wszyscy,	 tylko	 ci,	 którzy	 wykonują	

swój	zawód	najlepiej.	I	to	trzeba	do-
cenić.	-	Czy	pan	ma	wpływ	na	to,	kto	
dostanie	 te	nagrody?	–	dopytywała	

radna	 Katarzyna	 Nowocin-Ko-
walczyk.	 Jednak	 ostatnie	 słowo	
należało	 do	 Zbigniewa	 Muchy,	
który	 dał	 do	 zrozumienia,	 że	
chodzi	mu	 jedynie	o	zachowanie	
pewnego	 porządku	 prawnego,	
w	 którym	 swojego	 pracownika	

nagradza	pracodawca,	 a	nie	 samo-
rząd.	Mimo	wielu	poruszonych	pod-
czas	 dyskusji	 kwestii	 i	 padających	
argumentów,	 większość	 radnych	
zdecydowała	się	poprzeć	burmistrza	
i	 przekazać	 pieniądze	 na	 nagrody	
dla	policji.	

Tomasz Wojciuk

15 tys. zł 
przeznaczy w tym roku gmina 

Piaseczno na nagrody dla policji

GABINET HIRUDO I HYDROKOLONOTERAPII 
ZAPRASZA !

 „Gram profilaktyki jest więcej wart niż kilogram leczenia”- dr.Eugeniusz Siwik
Powyższe motto doskonale odzwierciedla ideę nowego gabinetu NATURAPIA w 
Józefosławiu przy ul. Uroczej 14. Wykonujemy zabiegi hydrokolonoterapii oraz hi-
rudoterapii będące pierwszym krokiem w kierunku odzyskania energii, wigoru i 
radości życia. Uzupełnienie stanowią starannie dobrane suplementy diety.
 Hydrokolonoterapia to bezbolesny zabieg oczyszczania organizmu z trują-
cych złogów zalegających w jelicie grubym prowadzony w higienicznych i kom-
fortowych warunkach z użyciem nowoczesnej aparatury.
 Hirudoterapia (terapia pijawką lekarską) stanowi idealne lekarstwo na więk-
szość problemów somatycznych. Polecana jest osobom z osłabieniem pamięci, 
koncentracji, depresja, menopauza, nadciśnienie, hemoroidy, żylaki, bezsenność, 
choroby reumatyczne, żołądka, trzustki, wątroby, półpasiec.
 Gabinet oferuje też maseczki z hirudyny jako jedną z najbardziej ekskluzyw-
nych metod upiększania ciała i hamowania procesów starzenia skóry.
Z okazji otwarcia atrakcyjne rabaty.
 Pamiętajmy: sprawnie funkcjonujące jelita to odczucie lekkości, przypływ 
energii i system odpornościowy jak twierdza nie do zdobycia!

Józefosław,  ul. Urocza 14 (wejście od ul. Cyraneczki - przychodnia) tel. 602 671 758

P R O M O C J A
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KONSTANCIN-JEZIORNA W miniony weekend, 15 i 16 czerwca odbyły się Dni Konstancina, 
które w tym roku obfitowały w różnorodne atrakcje i przyciągnęły do Parku Zdrojo-
wego setki gości i mieszkańców. Gwiazdą sobotniej części obchodów była znana wo-
kalistka Natalia Kukulska. Natomiast w niedzielę podczas Pikniku Retro królowały lata 
20. i 30. minionego wieku

Retro święto miasta

Grzegorz Traczyk

	 Tegoroczne	 obchody	 Dni	 Kon-
stancina	można	uznać	za	niezwykle	
udane	 nie	 tylko	 z	 powodu	 licznych	
i	 różnorodnych	 atrakcji,	 lecz	 także	
dlatego,	 że	 dopisała	 pogoda	 –	 sło-
neczny	 weekend	 sprzyjał	 wypoczyn-
kowi	 na	 świeżym	 powietrzu.	 Park	
Zdrojowy	był	znakomitym	miejscem	
zarówno	dla	sympatyków	sportu,	jak	
i	dla	fanów	muzyki	oraz	piknikowych	
przysmaków.	 Nie	 mogli	 narzekać	
również	wielbiciele	kramów	zarówno	
z	 produktami	 regionalnymi,	 jak	 i	 z	
rękodziełem.	Dla	dzieci	przygotowa-
no	mnóstwo	gier	 i	zabaw	z	trampo-
linami	 i	dmuchanymi	 zjeżdżalniami	
na	 czele.	 Były	 także	 wóz	 strażacki,	
basen	z	piłeczkami	i	przejażdżki	kon-
ne.	Mieszkańcy	i	goście	chętnie	brali	
udział	w	rodzinnych	konkurencjach,	
wśród	 których	 były	 m.in.	 biegi,	 rajd	
rowerowy,	 spływ	 kajakowy,	 zawody	
łucznicze	oraz	gra	w	boulle,	a	także	
siatkówka	plażowa.

Finał z Natalia Kukulską
	 Podczas	 pierwszego	 dnia	 ob-
chodów	 na	 scenie	 konstancińskiego	
amfiteatru	 można	 było	 podziwiać	

lokalne	 grupy	 artystyczne.	 Swoje	
umiejętności	 taneczne	 i	wokalne	za-
prezentowali	m.in.	uczniowie	z	gmin-
nych	 szkół,	 Zespół	 Pieśni	 i	 Tańca	
„Przepióreczka”,	 grupa	 musicalowa	
„Tugeder”	 i	 sekcja	 gitarowa	 z	 Kon-
stancińskiego	 Domu	 Kultury	 oraz	
Zespół	Taneczny	„Sonata”.	
	 Niekwestionowaną	gwiazdą,	któ-
rej	koncert	zwieńczył	pierwszy	dzień	
obchodów,	 przyciągając	 do	 amfite-
atru	 tłumy,	 była	 znana	 wokalistka	
Natalia	 Kukulska.	 Amfiteatr	 pękał	
w	 szwach,	 a	 artystka	 nie	 zawiodła	
publiczności,	porywając	uczestników	
koncertu	 do	 wspólnej	 zabawy.	 Wo-
kalistka	zaśpiewała	swoje	największe	
przeboje,	 przypominając	 zarówno	
utwory	z	najnowszych	płyt,	jak	i	hity	
sprzed	kilkunastu	lat.

Parada w stylu retro
	 Drugi	 dzień,	 zgodnie	 z	 tradycją,	
nawiązywał	do	lat	świetności	przed-
wojennego	uzdrowiska	–	Park	Zdro-
jowy	„cofnął	się	w	czasie”	do	lat	20.	
i	 30.	 ubiegłego	 stulecia.	 Niedzielne	
obchody	 zainaugurowała	 niezwy-
kle	 efektowna	 Parada	 Retro,	 któ-

ra	 zaczęła	 się	 przy	 Starej	 Papierni.	
Przy	 dźwiękach	 muzyki	 Big	 Bandu	
Konstancin	mieszkańcy	przebrani	w	
barwne	 i	 imponujące	 stroje	 przeszli	
ulicą	 Piłsudskiego	 do	 Parku	 Zdro-
jowego.	 Paradzie	 przewodzili	 bur-
mistrz	Kazimierz	Jańczuk,	wraz	z	za-
stępcą	Ryszardem	Machałkiem	oraz	
Andrzejem	Cieślawskim,	przewodni-
czącym	rady	miejskiej.	Nie	zabrakło	
również	 radnych	 i	 urzędników	 oraz	

przedstawicieli	 Konstancińskiego	
Domu	 Kultury.	 Uwagę	 przechod-
niów	 zwracały	 również	 niezwykle	
efektowne,	 lśniące	w	słońcu	zabyt-
kowe	 automobile,	 które	 dostojnie	
przejechały	główną	ulicą	miasta,	a	
następnie	 zaparkowały	 przy	 amfi-
teatrze,	 gdzie	 można	 było	 je	 obej-
rzeć,	 a	 nawet	 usiąść	 za	 kierownicą	
każdego	z	nich.	
	 Tego	 dnia	 większość	 zorganizo-
wanych	atrakcji,	występów,	pokazów	
i	 spektakli	 nawiązywała	 do	 czasów	
dwudziestolecia	 międzywojennego.
Na	scenie	pojawili	się	więc	katarynia-
rze,	kabareciarze,	odbyły	się	pokazy	
mody	i	akrobatyki	cyrkowej.	Ponadto	
wyświetlono	film	z	Polą	Negri	w	roli	
głównej	 i	 zaprezentowano	 wystawę	
zabytkowych	radioodbiorników,	któ-
ra	odbyła	się	w	Konstancji.	W	finale	
Pikniku	Retro	odbył	się	musical	Re-
tro	 Show.	 Występ	 Barbary	 Melzer	 i	
jej	 taneczno-śpiewającego	 zespołu,	
zachwycił	publiczność,	która	nagro-
dziła	 artystów	 owacją	 na	 stojąco.	
Dzień	zakończył	koncert	grupy	Voice	

Band	ze	znaną	aktorką	Sonią	Boho-
siewicz.	Jedną	z	największych	„retro”	
atrakcji	 były	 loty	 balonem,	 który	
startował	znad	Jeziorki	z	tzw.	Parku	
Ikara.	Chętnych,	by	wsiąść	do	kosza	
balonu,	 wznieść	 się	 nad	 Parkiem	
Zdrojowym	 i	 obejrzeć	 przepiękną	
panoramę	miasta	nie	brakowało.	Nie	
zniechęcała	ich	nawet	długa	kolejka

Modna podróż w czasie
	 Podczas	 Pikniku	 Retro	 rozstrzy-
gnięto	również	konkurs	na	najlepszy	
strój	nawiązujący	do	dwudziestolecia	
międzywojennego,	 w	 którym	 wzięło	
udział	 ok.	 30	 mieszkańców.	 Głów-
ną	 nagrodę	 wśród	 rodzin	 zdobyli	
Agnieszka,	Robert	i	Staś	Osowieccy,	
którzy	 już	drugi	raz	z	rzędu	okazali	
się	 najlepsi.	 Drugie	 miejsce	 przypa-
dło	Annie,	Alicji	i	Patrykowi	O’Brien,	
a	trzecie	zajęli	„groźni	gangsterzy”	-	
Tomasz	Nowicki,	Jakub	Nowotarski,	
Marcel	Kaczyński	i	Kamil	Wiśniew-
ski,	którzy	przebrali	się	za	mafiosów	
z	 czasów	Ala	Capone.	Natomiast	w	
kategorii	indywidualnej	jury	za	najle-
piej	przebraną	uznało	Kamilę	Czer-
wińską.	 Drugie	 miejsce	 zajęła	 Maja	
Ceisler,	a	trzecie	-	Magda	Orzechow-
ska.	Przyznano	również	wyróżnienia,	
które	otrzymali	Mariusz	Niewiedziel-
ski	i	Krzysztof	Bajkowski.	-	Jesteśmy	
bardzo	 zadowoleni	 ze	 zwycięstwa,	
ponieważ	rywalizacja	była	naprawdę	
duża,	a	wszystkie	stroje	wspaniałe	–	
mówi	 Agnieszka	 Osowiecka,	 która	
uszyła	 zwycięskie	 stroje	 dla	 swojej	
rodziny.	 -	 Tak	 na	 prawdę	 przygoto-
wania	 do	 parady	 rozpoczęliśmy	 tuż	
po	 ubiegłorocznej	 –	 przyznaje	 pani	
Agnieszka.	-	Najważniejsze	są	dodat-
ki,	 które	 zbieraliśmy	 przez	 cały	 rok.	
Samo	szycie	trwało	ok.	1,5	tygodnia.	
Inspirację	czerpałam	z	różnych	archi-
walnych	zdjęć.	Tak	na	prawdę	bardzo	

dużo	ubrań,	które	każdy	ma	w	szafie,	
po	 niewielkich	 przeróbkach,	 może	
zmienić	się	w	strój	retro.	Uszycie	ta-
kich	kreacji	wcale	nie	 jest	zbyt	 trud-
ne,	a	udział	w	paradzie	to	na	prawdę	
świetna	zabawa,	którą	wszystkim	po-
lecam	–	dodaje	Agnieszka	Osowiec-
ka.	Zwycięzcy	 tegorocznego	konkur-
su	 otrzymali	 zaproszenia	 na	 kolacje	
do	 restauracji	 Kołomyja	 oraz	 bony	
zakupowe	do	sklepu	HM

Holenderska ścieżka 
i zabytkowa architektura
	 Piknikowi	 towarzyszyły	 również	
liczne	wystawy	i	warsztaty,	m.in.	pre-
zentacja	 projektów	 zgłoszonych	 do	
konkursu	na	rewitalizację	zabytkowej	
architektury	 Konstancina	 zorganizo-
wanego	 dla	 studentów	 wydziału	 ar-
chitektury	Politechniki	Warszawskiej.	
Wśród	willi,	które	architekci	wzięli	na	
warsztat,	 znalazł	 się	 m.in.	 Kamilin	
przy	ul.	Piłsudskiego	–	kamienica,	w	
której	samorząd	chciałby	w	przyszło-
ści	 urządzić	 pałac	 ślubów	 i	 muzeum	
regionalne.	
	 Obchody	 Dni	 Konstancina	 były	
także	 okazją,	 by	 poznać	 zagranicz-
ne	 miasta,	 z	 którymi	 współpracu-
je	 uzdrowiskowa	 gmina.	 W	 sobotę	
burmistrz	 Kazimierz	 Jańczuk	 wraz	
z	 przedstawicielami	 holenderskie-
go	 miasta	 Leidschendam-Voorburg	
poprzez	 odsłonięcie	 tablicy	 uroczy-
ście	 otworzył	 niezwykle	 malowniczą	
ścieżkę	 symbolizującą	 współpracę	
obu	miast,	która	powstała	na	terenach	
zalewowych	 konstancińskiego	 parku.	
W	ten	sposób	gmina	odwdzięczyła	się	
Holendrom,	którzy	już	kilka	lat	temu	
imieniem	 „Konstancina-Jeziorny”	
nazwali	 jezioro	 znajdujące	 się	 przy	
głównym	centrum	handlowym	w	Le-
idschendam-Voorburg.	
	

Podczas obchodów w Parku 
Zdrojowym została otwarta 
Aleja Współpracy Konstanci-
na-Jeziorny i  Leidschendam-

Voorburg

Konkurs na najlepszy strój retro w kategorii rodzin wygrali 
Agnieszka, Robert i Staś Osowieccy

Gwiazdą obchodów była znana wokalistka Natalia Kukulska, 
której koncert przyciągnął tłumy mieszkańców

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny
POWIAT W sobotę, 15 czerwca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie wręczono nagrody i wyróżnienia uczniom biorącym udział w konkursie pla-
stycznym zorganizowanym przez KP PSP w Piasecznie oraz Wydział Bezpieczeństwa, 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Piasecznie
	 Temat	 XV	 powiatowej	 edycji	
Ogólnopolskiego	Konkursu	Plastycz-
nego	dla	Dzieci	i	Młodzieży	związa-
ny	był	z	zagrożeniem	występowania	
tlenku	 węgla	 (czadu)	 i	 w	 tym	 roku	
odbył	się	pod	hasłem:	„Twoja	wiedza	
i	czujka	czadu	w	domu,	tlenek	węgla	
nic	złego	nie	zrobi	nikomu!”
Czad	 jest	 gazem	 silnie	 trującym,	
bezbarwnym	 i	 bezwonnym,	 bardzo	
niebezpiecznym.	Tragedie	ludzkie	są	
często	 następstwem	 niewiedzy.	 Bar-
dzo	 ważne	 jest	 więc	 uczenie	 	 dzieci	
właściwych	zachowań	 i	prawidłowe-
go	 postępowania	 już	 od	 najmłod-
szych	 lat.	 W	 tym	 roku	 do	 konkursu	
plastycznego	 przystąpiło	 kilkudzie-
sięciu	uczniów.	
	 Jury	 konkursowe,	 któremu	 prze-
wodniczył	 kpt.	 Robert	 Jakubowski,	
oceniało	 dzieci	 w	 kilku	 kategoriach	
wiekowych.	 W	 kategorii	 klas	 I-III	
najlepsza	 okazała	 się	 Anna	 Chmie-
lewska	z	SP	im.	ks.	J.	Twardowskie-
go	w	Czachówku,	druga	była	Agata	
Zakrzewska	 z	 ZS	 nr	 3	 im.	 ks.	 Jana	

Twardowskiego	 w	 Konstancinie-
Jeziornie,	 a	 trzecia	 Marcjanna	 Ce-
bulska	 z	 SP	 im.	 ks.	 Jana	 Twardow-
skiego	 w	 Czachówku.	 W	 kategorii	
klas	 IV-VI	 triumfował	 Jakub	 Lis	 z	
Zespołu	Szkół	Integracyjnych	nr	5	w	
Konstancinie-Jeziornie,	 za	 nim	 była	
Wiktoria	Wieczorek	z	ZS	nr	3	im.	ks.	
Jana	 Twardowskiego	 w	 Konstanci-
nie-Jeziornie,	a	trzecie	miejsce	zajęła	
Paulina	Gutowska	z	tej	samej	szkoły,	
a	wyróżnienie	otrzymała	Julia	Treska	
z	ZS	nr	3	w	Konstancinie-Jeziornie.	
Wśród	 uczniów	 gimnazjum	 zwycię-

żyła	Jolanta	Radzikowska		(ZS	nr	3	
w	 Konstancinie-Jeziornie	 im.	 ks.	 J.	
Twardowskiego)	 przed	 Katarzyną	
Dąbrowską	 (ZS	 Integracyjnych	nr	5	
w	 Konstancinie-Jeziornie)	 i	 Kingą	
Stegenką	z	 tej	 samej	 szkoły.	Wyróż-
nienie	 otrzymała	 natomiast	 Alek-
sandra	Orchowska	(ZS	nr	1	w	Kon-
stancinie-Jeziornie).	Wśród	uczniów	
i	wychowanków	świetlic	terapeutycz-
nych	 jury	 nagrodziło	 Huberta	 Jani-
kowskiego	 ze	 Specjalnego	 Ośrodka	
Wychowawczego	w	Łbiskach.

TW/inf.
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Jubileusz 115-lecia wąskotorówki
W niedzielę, 23 czerwca odbędzie się impreza jubileuszowa związana ze 115. 
rocznicą powstania Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Oficjalne 
otwarcie obchodów jubileuszowych nastąpi na peronie stacji w Piasecznie 
(ul. Sienkiewicza 14) o godz. 13. Pół godziny później ze stacji wyruszy specjal-
ny pociąg, który zatrzyma się w Runowie. Tam odbędzie nie nieoficjalna część 
imprezy. Organizatorzy zaplanowali sporo atrakcji. Będzie piknik, ognisko, 
konkurs historyczny, przewozy lokomotywą spalinową i drezynami, prze-
jażdżki na kucykach. Wystąpią także lokalne zespoły muzyczne. W pobliskim 
miasteczku westernowym na gości czekać będą liczne atrakcje w stylu coun-
try. Zakończenie obchodów zaplanowano na godz. 20.

TW

PIASECZNO
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	 Już	 przed	 pierwszym	 gwizd-
kiem	 było	 wiadomo,	 że	 nie	 będzie	
to	mecz	łatwy.	Nie	dość,	że	AZS	ra-
dzi	sobie	w	Ekstralidze	co	najmniej	
przyzwoicie,	 to	 jeszcze	 Gosirki	
przystępowały	do	tego	spotkania	z	
dwoma	poważnymi	osłabieniami	–	
bez	 kontuzjowanej	 Beaty	 Janickiej	
i	bez	pauzującej	za	kartki	Magda-
leny	 Dudek.	 Obie	 zawodniczki	 są	
niezwykle	 ważnymi	 ogniwami	 w	
zespole,	 stanowiąc	 najczęściej	 o	
jego	sile	napędowej.
	 Pierwszy	 kwadrans	 rozgrywa-
nego	 przy	 pięknej,	 słonecznej	 po-
godzie	spotkania	upłynął	pod	zna-
kiem	wzajemnego	badania	się	obu	
drużyn.	 Celne	 strzały	 na	 bram-
kę	 AZS	 oddały	 Marta	 Stodulska	 i	
Linda	 Dudek,	 ale	 bramkarka	 go-
ści	była	w	obu	przypadkach	na	po-
sterunku.	Niestety,	w	21.	minucie	w	
zasadzie	 pierwszy	 groźniejszy	 wy-
pad	przyjezdnych	zakończył	się	go-
lem.	W	polu	karnym	faulowała	ry-
walkę	Emilia	Baran,	a	Magdalena	
Szaj	nie	zmarnowała	okazji,	posy-
łając	z	jedenastki	piłkę	w	lewy,	dol-
ny	róg	bramki.	Trafienie	to	wyraź-
nie	dodało	AZS	animuszu	i	już	kil-
ka	minut	później	Aleksandra	Janic-
ka	 uderzyła	 potężnie	 z	 dystansu,	
ale	piłka	minęła	w	niewielkiej	odle-
głości	bramkę	strzeżoną	tego	popo-

łudnia	przez	Kaję	Ożgo.	W	34.	mi-
nucie	 Weronika	 Aszkiełowicz	 była	
bliska	podwyższenia	prowadzenia,	
ale	 uderzona	 przez	 nią	 piłka,	 po	
dobrym	 rozegraniu	 z	 rzutu	 rożne-
go,	poleciała	pół	metra	od	prawego	
słupka.	Przed	zmianą	stron	próbo-
wała	się	jeszcze	odgryźć	Linda	Du-
dek,	 ale	 po	 minięciu	 dwóch	 rywa-
lek	w	polu	karnym	nie	zdołała	 już	
oddać	celnego	strzału.
	 Druga	połowa	znów	rozpoczęła	
się	od	wyrównanej	gry	z	obu	stron,	
ale	 –	 podobnie	 jak	 w	 pierwszej	
odsłonie	 –	 bramkę	 zdobyły	 przy-
jezdne.	Po	błędzie	obrony	w	kryciu	
piłka	 trafiła	 do	 Joanny	 Wróblew-
skiej,	 która	 pięknym	 uderzeniem	 z	
dystansu	 nie	 dała	 Ożgo	 najmniej-
szych	 szans	 na	 skuteczną	 inter-
wencję.	Stracony	gol	nie	podłamał	
jednak	 Gosirek.	 Zaraz	 po	 wzno-
wieniu	 gry	 nieznacznie	 pomyliła	
się	Aleksandra	Ślubowska,	a	w	65.	
minucie	gry	Marta	Stodulska	sama	
wypracowała	 sobie	 dogodną	 sytu-
ację	 w	 polu	 karnym,	 ale	 uderzyła	
obok	bramki.	Trzy	minuty	później	
huknęła	 mocno	 aktywna	 w	 tym	
spotkaniu	Magdalena	Szaj,	ale	pił-
ka,	 po	 rykoszecie,	 wyszła	 jedynie	
na	rzut	rożny.	
	 O	 ostatnim	 kwadransie	 meczu	
trener	 Dudek	 i	 jego	 podopieczne	

nie	chcieliby	chyba	w	ogóle	pamię-
tać.	Najpierw,	w	75.	minucie	szan-
sę	na	bramkę	kontaktową	zmarno-
wały	 Gosirki,	 kiedy	 to	 Linda	 Du-
dek	odegrała	do	„Stodoły”,	ale	na-
pastniczka,	wychodząc	już	sam	na	
sam	 z	 bramkarką	 wrocławianek,	
nie	 zdołała	 odpowiednio	 opano-
wać	futbolówki.	W	81.	minucie	było	
już	po	zawodach.	Po	rzucie	rożnym	
piłka	przeszła	przez	całe	pole	kar-
ne,	 gdzie	 uderzeniem	 głową	 wpa-
kowała	 ją	 do	 bramki	 niepilnowa-
na	 Weronika	 Aszkiełowicz.	 Zaled-
wie	minutę	później	Karolina	Wija-
ta	po	ładnej,	zespołowej	akcji	pod-
wyższyła	wynik	na	0:4.	Nie	był	 to	
jednak	koniec	strzelania.	Po	wzno-
wieniu	 gry	 ponownie	 faulowała	 w	
polu	 karnym	 Emilia	 Baran,	 a	 do	
rzutu	karnego	podeszła	tym	razem	
bramkarka	AZS	Anna	Bocian,	któ-
ra	nie	miała	najmniejszych	proble-
mów	 z	 dobiciem	 miejscowych.	 W	
86.	minucie	mogło	być	 jeszcze	go-
rzej,	 ale	 potężna	 bomba	 w	 wyko-
naniu	 Magdaleny	 Szaj	 zatrzymała	
się	 na	 poprzeczce.	 W	 90.	 minucie	
Aleksandra	 Janicka	 uderzyła	 jesz-

cze	ponad	bramką	i	chwilę	później	
mecz	się	zakończył.	
	 Niektóre	z	Gosirek	skarżyły	się	
po	 meczu	 na	 fatalne	 sędziowanie,	
ale	obiektywnie	trzeba	przyznać,	że	
w	 tym	spotkaniu	 to	AZS	Wrocław	
był	drużyną	lepszą	i	w	pełni	zasłu-
żenie	zdobył	trzy	punkty.

Grzegorz Tylec
	

Do jednej bramki
PIŁKA NOŻNA, EKSTRALIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZN0 – AZS WROCŁAW 0:5 Są takie mecze, o których chciałoby się jak najszybciej zapomnieć, 
a najlepiej byłoby, gdyby w ogóle się one nie odbyły. Do tej kategorii należało z pewnością ostatnie spotkanie na swoim boisku 
(nie licząc zaległej kolejki) beniaminka rozgrywek z Piaseczna. Choć Gosirki zapewniły już sobie utrzymanie i specjalnych nerwów 
nie było, to jednak porażka w takim stylu i w takich rozmiarach z pewnością chluby im nie przynosi. Pewną ciekawostką było to, 
że obserwatorem spotkania był Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy

 - Pierwsze 60 minut 
tego meczu wyglądało 
naprawdę dobrze. Mieli-
śmy swoje sytuacje, a do-
staliśmy głupią bramkę z 
karnego na 0:1 w pierw-
szej połowie. Linda Du-
dek i Marta Stodulska nie 
trafiły tego co miały, ry-
walki nas skontrowały, 
strzeliły drugą bramkę i mecz był właściwie usta-
wiony. Nasza ławka jest jaka jest. Niektórym za-
wodniczkom brakuje może trochę umiejętności 
piłkarskich, ale robimy, co możemy. Na pewno w 
przerwie letniej potrzebne są nam wzmocnienia. 
Staramy się pozyskać cztery, pięć zawodniczek, 
które nie uzupełniłyby, a wzmocniły zespół. Na 
pewno z niektórymi się rozstaniemy, ale roszady 
muszą być, bo nie wszystkie nasze piłkarki zasłu-
gują na grę w Ekstralidze. 

Krzysztof Dudek 
trener KS Gosirki Piaseczno

IV liga grupa południowa

Kolejka 30 - 15-16 czerwca
Mazowsze Grójec 2-2 Sparta Jazgarzew
Pogoń II Siedlce 2-1 Żyrardowianka Żyrardów
Pilica Białobrzegi 1-3 Mszczonowianka Msz-
czonów
Szydłowianka Szydłowiec 1-7 Victoria Sulejówek
Znicz II Pruszków 1-1 Energia Kozienice
Józefovia Józefów 0-1 Polonia Iłża 
Okęcie Warszawa 2-0 Wulkan Zakrzew
Wilga Garwolin 2-0 UKS Łady

Tabela IV ligi grupy południowej
1.  Pilica Białobrzegi 30 69  86-25
2.  Żyrardowianka Żyrardów    
  30 65  45-18
3.  Victoria Sulejówek 30 61  83-35
4.  Mszczonowianka Mszczonów   
  30 56  50-36
5.  Sparta Jazgarzew 30 46  56-46
6.  Wilga Garwolin 30 42  55-51
7.  Szydłowianka Szydłowiec    
  30 39  35-55
8.  Energia Kozienice 30 38  38-41
9.  Mazowsze Grójec 30 38  43-47
10.  Józefovia Józefów 30 38  52-53
11.  Pogoń II Siedlce 30 36  53-57
12.        Znicz II Pruszków 30 35  47-64
13.  UKS Łady 30 31  30-50
14.  Okęcie Warszawa 30 29  36-64
15.  Polonia Iłża 30 24  39-71
16.  Wulkan Zakrzew 30 22  21-56

Liga okręgowa warszawska – grupa II

Kolejka 29 - 16 czerwca
GLKS Nadarzyn 1-1 Perła Złotokłos  
Laura Chylice 3-1 Kosa Konstancin (Konstan-
cin-Jeziorna)
KS Raszyn 3-0 Orkan Sochaczew  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 3-1 Świt 
Warszawa
Przyszłość Włochy (Warszawa) 6-1 Skra Kon-
stancin Obory
Milan Milanówek 2-3 Ursus II Warszawa
Ryś Laski 4-2 KS Teresin
LKS Chlebnia - Naprzód Stare Babice (goście 
zrezygnowali z gry)

Tabela ligi okręgowej warszawskiej
1.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  29 81  95-22
2.  Przyszłość Włochy (Warszawa)   
  29 64  92-34
3.  Perła Złotokłos 28 56  58-28
4.  KS Raszyn 29 55  64-44
5.  Skra Konstancin Obory 29 48  67-51
6.  GLKS Nadarzyn 29 45  47-40
7.  Milan Milanówek 29 40  66-43
8.  KS Teresin 29 39  49-51
9.  LKS Chlebnia 28 37  35-43
10.  Ursus II Warszawa 29 37  50-65
11.  Laura Chylice 29 37  38-46
12.  Świt Warszawa 29 36  47-54
13.  Kosa Konstancin  29 28  39-76
14.  Ryś Laski 29 26  43-78
15.  Naprzód Stare Babice 27 18  27-79

16.  Orkan Sochaczew 29 8  17-80

A klasa – grupa III
Kolejka 26 - 15-16 czerwca
FC Płochocin 3-2 Gwardia Warszawa
Sarmata Warszawa 9 -2 Okęcie II Warszawa
Amigos Warszawa  2-2 Sparta II Jazgarzew 
Orzeł Baniocha 0-0 RKS Mirków (Konstancin-
Jeziorna)
UKS Siekierki (Warszawa) 0-3 Jedność Żabie-
niec
Walka Kosów 2-3 KS II Raszyn  
Perła II Złotokłos 3-1 Anprel Nowa Wieś

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  RKS Mirków 26 60  87-25
2.  Sarmata Warszawa 26 55  76-29
3.  Jedność Żabieniec 26 50  50-20
4.  UKS Siekierki (Warszawa) 26 46  61-30
5.  KS II Raszyn 26 43  52-42
6.  Anprel Nowa Wieś 26 42  69-42
7.  Amigos Warszawa 26 39   46-58
8.  Gwardia Warszawa 26 37  34-35
9.  Walka Kosów 26 34  58-58
10.  Perła II Złotokłos 26 34  51-54
11.  Sparta II Jazgarzew 25 33  50-58
12.  FC Płochocin 26 25  44-82
13.  Okęcie II Warszawa 25 20  34-82
14.  Orzeł Baniocha 26 4  20-117

B klasa – grupa III
Kolejka 24 - 15-16 czerwca
FC Lesznowola 11-0 Ożarowianka II Ożarów 
Mazowiecki
Milan II Milanówek - Jedność II Żabieniec (go-

ście nie dojechali)
Legion Pruszków 2-4 Grom Prace Małe 
GC United Gassy 4-3 Przyszłość II Włochy (War-
szawa)
Ryś II Laski 2-1 Piast II Piastów
Świt II Warszawa - Sparta Tarczyn (goście nie 
dojechali)

Tabela trzeciej grupy warszawskiej B klasy
1.  FC Lesznowola 22 56  98-17
2.  Przyszłość II Włochy (Warszawa) 
  22 46  67-41
3.  Jedność II Żabieniec 21 40  57-25
4.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  22 40  60-51
5.  Piast II Piastów 21 39  52-38
6.  Ryś II Laski 21 34  45-32
7.  Milan II Milanówek 21 26  60-61
8.  GC United Gassy 22 24  37-63
9.  Grom Prace Małe 22 18  27-95
10.  Legion Pruszków 22 17  38-67
11.  Świt II Warszawa 20 16  37-76
12.  Sparta Tarczyn 20 16  34-46

Ekstraliga kobiet:

Zaległy mecz 16 kolejki – 16 czerwca (za 25 
maja)
GOSiR Piaseczno 0-3 KKP Bydgoszcz 
Magdalena Rosińska 22, 70, Agata Stępień 55

Tabela Ekstraligi kobiet
1.  Unia Racibórz 18 44  58-13

2.  Medyk Konin 18 42  44-7
3.  Górnik Łęczna 18 35  33-17
4.  AZS Wrocław 18 32  25-15
5.  Mitech Żywiec 18 27  27-34
6.  AZS PSW Biała Podlaska 18 21  19-28
7.  KKP Bydgoszcz 18 17  25-41
8.  GOSiR Piaseczno 18 16  25-46
9.  AZS UJ Kraków 18 7  11-41
10.  Pogoń Szczecin Women 18 16  12-37

Ligowe zapowiedzi:

Liga okręgowa, druga grupa warszawska
Kolejka 30 - 23 czerwca

Perła Złotokłos - LKS Chlebnia  23 czerwca, 
g.17
Naprzód Stare Babice - Ryś Laski  
KS Teresin - Milan Milanówek  
Ursus II Warszawa - Przyszłość Włochy (War-
szawa)
Skra Konstancin Obory - Ożarowianka Ożarów 
Mazowiecki 23 czerwca, g.17
Świt Warszawa - KS Raszyn
Orkan Sochaczew - Laura Chylice
Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - GLKS 
Nadarzyn 23 czerwca, g.17

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

Od IV ligi do B klasy wyniki naszych zespołów seniorskich

Turniej o 
Puchar Gołkowa
  P i a s e c z y ń s k a  G r u p a 
Obywatelska,  Adam Rosa, 
M i c h a ł  R o s a  ra d ny  R a d y 
M i e j s k i e j  w  P i a s e c z n i e , 
U r z ą d  M i a s t a  i  G m i n y 
Piaseczno oraz Zespół Szkół 
Publicznych im. Tadeusza 
Z a w a d z k i e g o  Z o ś k i  w 
P i a s e c z n i e  s e r d e c z n i e 
z a p r a s z a j ą  n a  Tu r n i e j  o 
Puchar Gołkowa 2013, który 
odbędzie się w sobotę, 22 
czerwca o godzinie 8.15 na 
boisku przy Zespole Szkół 
Publicznych w Piasecznie 
ul .  Główna 50,  Piaseczno 
(G o ł k ów  Le t n i s k o) .  Fi n a ł 
odbędzie się około godziny 
20.45. 

Tyl.

PIŁKA NOŻNA 
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DAM PRACĘ

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, 
tel. 602 637 732

Zatrudnię ratowników WOPR na Basenie w 
Zalesiu Górnym tel. 504 022 520 

Mechanika i elektryka samochodowego z 
doświadczeniem ,Gołków, tel. 791 143 517

Do nowego portalu o Piasecznie dziennika-
rzy (preferowani studenci), 
tubapiaseczna@gmail.com

Fryzjera damsko-męskiego, Piaseczno/
Centrum, tel. 600 590 003

Ekspedientkę do delikatesów w Piasecz-
nie, tel. 793 016 890

Operator sztanctygla, praca w Piasecznie. 
Tel. 501 311 220

Piekarnia zatrudni piekarza, cukiernika, 
sprzątaczkę, pracownika spedycji, Zalesie 
Dolne, Dworska 1, tel. 22 756 90 01

Sushi Master oraz kelner/ka, Piaseczno 
tel. 782 873 121

Przyjmę mężczyznę do piaskowania z 
uprawnieniami, Łazy, tel. 501 314 711

Zatrudnię kierowcę C+E stałe trasy War-
szawa - Rumunia , tel. 501 19 66 83

Firma cateringowa z Piaseczna, przygoto-
wywanie sałatek, z samochodem osobo-
wym, książeczka sanepidu cv na adres: 
aspress@aspress.pl

W sklepie spożywczym w Głoskowie, 
tel. 785 855 013

Ekspedientkę/ kasjerkę do sklepu ogólno-
spożywczego w Piasecznie, tel. 501 406 160

Pracownika fizycznego do produkcji i na-
prawy palet, mile widziane uprawnienia na 
wózek widłowy, umowa o pracę, Józefowi-
ce k/Tarczyna, tel. 506 311 65

Fryzjerkę - okolica Piaseczna, tel. 602 864 348

Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kie-
rowców samochodów ciężarowych – TIRY. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 
0 501 207 252

Zatrudnię Kierowce od zaraz kat. C+E teren 
kraj, aktualne badania lekarskie, atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel. 601 177 935

Mechanika samochodowego, Piaseczno, 
tel. 602 74 84 14

Na produkcję okien aluminiowych, z doświad-
czeniem, Jazgarzew, tel. 602 322 750

Pracownik do montażu okien, z doświadcze-
niem, tel. 600 446 225

Piekarnia zatrudni kobiety do pracy na pro-
dukcji, tel. 22 727 05 80

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego „Emilka”, Ustanów, tel. 602 601 676

Zatrudnimy samodzielnych kucharzy, kelne-
rów, restauracja w  Piasecznie tel.  665 138 537

Kierownika robót elektrycznych tel. 882 898 693

Elektryka tel. 882 898 693

Zatrudnię pomocnika kucharza z prawem jaz-
dy, Nowa Iwiczna, tel. 697 612 714

Ekspedientkę do delikatesów, Nowa Iwiczna. 
Pilnie, tel. 502 159 936

Do sklepu spożywczego przy stacji PKP w 
Ustanówku, tel. 602 512 677

Agencja ochrony zatrudni do ochrony na tere-
nie Piaseczna i okolic, tel. 691 737 741  dzwo-
nić w godz. 8-15 

Ochrona, Piaseczno-Tarczyn, mile widziane 
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 
tel. 22 736 16 61

Avon - zapisz się na wiosnę! Tel. 605 532 475

Pilnie do sklepu spożywczego w Kawęczynie 
k/Konstancina, tel. 508 084 245

Praca na budowie, pomocnik, Piastów, 
tel. 515 688 677

Kierownika zmiany serwisu Isuzu Trucks z do-
świadczeniem, Mroków, e-mail: 
isuzu@euro-truck.pl    

Handlowca do sprzedaży samochodów cię-
żarowych Isuzu z doświadczeniem, e-mail: 
isuzu@euro-truck.pl 

Tapicerów do produkcji krzeseł i foteli biurowych. 
Opacz k.Konstancina Jeziorna. Tel. 538 37 73 43

Praca - Kierowca , Błonie k. Warszawy.Osoby 
z doświadczeniem oraz prawo jazdy kat. C .
Tel. 22 713 81 97, 519 133 053

Zatrudnię samodzielną brygadę brukarzy, 
tel. 601 114 307

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Fryzjerkę, Piaseczno, ul. Fabryczna 39, 
A-Studio, tel. 504 410 578

Domowe obiady- kucharkę lub bufetową 
umiejącą gotować, tel. 602 594 852

Zatrudnię brukarzy, tel. 660 000 408, 602 190 403

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywcze-
go w Konstancinie, cv osobiście Fresh Market 
ul. Puławskiego 20  

Zatrudnię mechanika samochodowego z do-
świadczeniem w zakresie prowadzenia nowo 
powstałego warsztatu samochodowego na 
terenie Piaseczna, tel. 502 211 761

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego, Konstancin, tel. 602 126 840

Przyjmę mechanika samochodowego w Pia-
secznie, tel. 607 383 353

Klub Sportowy w Józefosławiu poszukuje 
osoby do sprzątania, praca zmianowa, 
tel. 22 380-21-32, kadry@tuanclub.pl

Praca w magazynie. Błonie k. Warszawy. Osoby 
z doświadczeniem, tel. 22 713 81 97, 519 133 053

SZUKAM PRACY
Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio za-
awansowany, dobra prezencja, zamiłowa-
nie do ludzi i sztuki tel. 784 943 137

Krzewy ozdobne z pół ceny tel. 784 943 137

Elektroinstalacje, tel. 608 13 12 14

Młody emeryt, kulturalny, zaopiekuje się do-
mem, zwierzętami. Kierowca osobisty, pre-
zencja. tel. 501 077 491 

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 502 276 422

Sprzątanie tel. 505 837 002

Opiekunka do starszej lub chorej osoby, 15 
lat doświadczenia, referencje, ok. Piaseczna, 
tel. 510 210 879

Kierowca kat.B tel. 694 532 210

Handlowiec tel. 694 532 210 

 SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Dwa łóżka z materacami 140/200 cm, 
tel. 606 647 136

Rowery elektryczne. Nowe modele, 
tel. 22 750 28 36, 502 708 824 

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

Akwarium 170 l. z szafką i pokrywą z oświe-
tleniem, tel. 694 315 320

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Słupki ogrodzeniowe nowe z rury fi.51/
wys.2m/z daszkiem, tel. 793 047 004

Łodź Chaparral 220 xl, silnik zaburtowy 
300 km + 150 km, skóry, nawigacja, sonar 
+ przyczepa amerykańska zarejestrowana, 
cena: 55 tys zł, do negocjacji, gratis: ba-
nan, 2 koła, kapoki, tel. 506 366 361  

Sypialnie stylową/drewno fornirowane, okucia, 
lustra kryształowe. Komodę-dąb tel. 518 915 709 

Szkielet domu drewnianego, 25m kw + pod-
dasze, cena 4800zł tel. 508 494 073

Tuje duże, tel. 880 479 679

Drewno opałowe różne, średn. 5 - 50 cm po 
76 zł / m kubiczny, dostawa gratis od 10 .,  
tel. 504 091 797, www.lasiogrod.eu

Drewno kominkowe, tel. 731 537 966
 
Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

Pustaki, tel. 501 757 450

Dwa rowery wodne tel. 506 959162

Kuchnię polową tel. 607 19 10 06 

Peugot 207, akordeon, telewizor plazmowy 42 
cale tel. 601 593 027

Akordeon, tel. 697 659 271

Siewnik”Poznaniak”, sadzarka do ziemniaków, ob-
sypnik „III”, ładowacz na podnośnik, glebogryzar-
ka, ładowacz cyklop, ostrówek 98 r, tel. 606 388 034

Sztachety ogrodzeniowe producent, 
tel 504 477  302

Drewno opałowe, kominkowe tel. 605 094 400

Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

EKOGROSZEK - Producent,Odsiarczony z cer-
tyfikatem,Ceny letnie - Promocja,Kl. 28 - 730 zł 
brutto, kl. 25 - 650 zł brutto,Miał odsiew kl 25 
- 500 zł brutto,tel/fax: 22 727 07 00, Prażmów

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Tuje szmaragd 0,5m/ 6 zł, tel. 797 828 785

KUPIĘ

Zabytkowe: rower, buty oficerskie, tel. 505 664 412

Skupujemy opony używane w dobrym stanie, 
tel. 505 040 047

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Kupię samochody, www.adicar24.pl, 
tel. 501 830 898

Volkswagena, Lanosa, Opla, Yaris, tel. 502 968 566

Każdy Zadbany, tel. 604 157 703

Każdy samochód, tel. 519 455 452

Skup samochodów, tel. 792 118 666

Auto Skup samochodów droższych, 
tel. 694 54 72 04

Starsze japońskie, tel. 668 171 639

Auto moto sprzedam

Skup aut tel. 516 938 671

Kupię każde auto, uczciwie zapłacę tel. 506 199 149

Kupię każde auto, uczciwie zapłacę 
tel. 506 199 149

Pilnie małolitrażowy w dobrym stanie, 
tel. 512 575 924

Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyż-
sze ceny, płatność od ręki, 500 540 100

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Skoda Felicia 98/99 r.,1,3, cena do uzgod-
nienia, tel. 793 288 222

Tanio, Audi 80, 1993, klimatyzacja, sprawny 
tel. 508 729 502 

Opel Astra Kombii, 1,7, granatowy, 2002, 
tel. 606 830 156

Corsa C, 2002r., 1.0, benzyna, 127 tys., atrak-
cyjna cena!, tel. 508 344 451

Motor Romet 150 cm3, 2008r., tel, 699 177 541

Nissan Almera 1999r, tel. 507 44 26 38

Lupo 2004r., tel. 535 796 247

Chevrolet Blazer, 93 r., silnik 5.7, tel. 530 700 055

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Działka rolna, Martynów k.Warki, 1,35 ha, 
tel. 887 510 510

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 
km od Warszawy, tel. 605 099 422

Mieszkanie 60 m kw, 4 piętro, trzypokojo-
we w Tarczynie, 230 tys zł + garaż 17 tys zł, 
cena do negocjacji tel. 604 750 363

Dom 120/300 m kw., centrum Tarczyna, 
cena do negocjacji, tel. 600 740 676

Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., 
media przy działce, tel. 501 297 558

Budowlana, Prace Duże, 1225 m kw., 55 zł/m 
kw., do uzgodnienia, tel. 500 416 365

Mieszkanie 3-pokojowe, 62 m kw., Piaseczno, 
okazja, tel. 505 82 82 14

Działka budowlana w Gabryelinie, uzbrojona, 
tel. 665 231 513

Domek 70 m kw, w Wilczej Górze, cena 250 
tys., lub zamienię na 2 pokoje z kuchnią w Pia-
secznie, tel. 500 516 095

Dom w Powsinie  tel. 608 613 962

Działkę Ustanów, blisko PKP, świetna inwesty-
cja, tel. 601 892 543

Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095

Działka pod zabudowę jednorodzinną lub bliźnia-
czą – 3500 m kw., w Antoninowie, tel. 501 610 198

Okazyjnie 2 pokoje, mieszkanie w Piasecznie, 
tel. 728 29 58 07

Pięknie położona działka 1735 m kw z cieka-
wym domem 260 m kw. pow. całkowitej, as-
falt, Zalesie Górne, 840 tys.zł, tel. 784 943 137

Dom jednorodzinny 175/1300 m kw., Krzaki 
Czaplinkowskie, tel. 602 397 714

Działkę 4140 m kw., w Chylicach, 300 tys. zł, 
tel. 502 586 343

Sprzedam działkę pod budowę wielorodzinną, 
1km od Piaseczna  tel. 66 27 08 990

Gmina Tarczyn, 32 000 m kw. tel. 692 339 521

Budowlano-rolna, 5700 m kw., Wola Gołkow-
ska, tel. 506 950 462

Działka budowlana 1160m kw  z domem cało-
rocznym 70m kw, z drewna, do wykończenia, 
Racibory, 110 tys zł  tel. 605 085 563 po 16.00

Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy, 
tel. 698 249 198

8300 m kw., wszystkie media, Mroków, gm. 
Lesznowola, tel. 502 396 505

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

1000 m kw. Prażmów najtańsza działka, me-
dia, asfalt, tel. 502 232 559 

Sprzedam działki, rezydencje Milanówek, 
tel., 662 050 083

Sprzedam obiekt 500 m kw. działka 915 m kw., 
Pruszków, tel. 662 050 083

Mysiadło Segment 80 m kw. -do zamieszkania 
od zaraz 499 tys., tel. 603 582 928

Działki siedliskowe 3000 m kw. na Mazurach 
koło Olsztyna w prestiżowych lokalizacjach. 
Cena 100 tys zł. OKAZJA. Płatność 30%, resz-
ta w ratach bez odsetek. Rata od 300 zł/msc. 
Tel. 501 063 857

68 m kw., 3pok, balkon, piwnica, zab.kuchni, Sta-
ra Iwiczna,z 2008, cena 409000, tel. 506 124 664

Józefosław-mieszkanie 64 m kw., .tel. 602 239 490

Działkę 1700 m kw. w Milanówku, przy ulicy 
Rososzańskiej, tel. 668 696 425

Działka budowlana 1300 m kw., Bogatki, 
tel. 694 851 008

Grunt rolny 1,10 ha Prażmów, tel.  602 77 03 61

Sprzedam działki www.żabieniec.pl

Grunt rolny 7 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61

49 m kw. Góra Kalwaria, c. 178 tys. zł, tel. 515 58 44 41

Działka budowlano - usługowa przy trasie 722, 
tel. 602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Lokal na warsztat samochodowy lub magazyn, 
90 m kw., okolice Piaseczna, tel. 511 289 557

Lokal na imprezy okolicznościowe, Piasecz-
no tel. 607 36 37 08, www.harddogcafe.pl

Pawilon na bazarku w Piasecznie wraz z 
punktem lotto wynajmę lub sprzedam, 
tel. 602 302 494

Kawalerka 40 m kw. z garażem,  Piaseczno,  
tel. 505 82 82 14

Mieszkanie 60 m kw., w centrum Tarczyna, 
tel. 503 109 648

Mieszkanie 2 – pokojowe, umeblowane, par-
ter, Piaseczno, 38 m kw., tel. 512 166 735

Wynajmę pokój 11 m kw., dla 1 mężczyzny, Pia-
seczno, centrum, tel. 22 756 78 57 (pon-pt 10-14)

Dwupokojowe, centrum Góry Kalwarii, 1200zł 
+ opłaty tel. 795 465 169

Umeblowaną kawalerkę 34 m kw., na ul. Stru-
sia, tel. 697 263 396

50 m kw., 2-pokojowe z kuchnią, Piaseczno, 
tel. 695 023 166

Pokój w Wilczej Górze, tel. 500 516 095

Dwa pokoje z kuchnią, Żabieniec- Stefanów, 
tel. 602 176 282

Kwatery, tel. 728 899 673

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

2-pokojowe z kuchnią, łazienką w Zalesiu 
Dolnym,  tel. 505 111 381

Dom 40 m kw. Raszyn, 900 zł + media, 
tel. 508 849 688

Piaseczno 2 pok. ul.Albatrosów, tel. 602 840 575

2 pok.57 m kw., Piaseczno, tel.  502 203 468

Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

Mieszkanie do wynajęcia 55 m kw, umeblo-
wane, wysoki standrad, garaż, 100 m od PKP 
w Piasecznie, tel. 885 281 081

Mieszkanie 40 m kw. Konstancin, tel. 519 674 003

Magazyny od 50 m kw. do 500 m kw. w Anto-
ninowie, ul. Masztowa 65, ochrona całodobo-
wa, monitoring, tel. 604 470 270, 604 470 370

Lokal handlowo usługowy, Góra Kalwaria, 
tel. 518 072 870

Mieszkanie 37 m kw., Piaseczno, tel. 693 440 622

1-pokojowe w bloku, Piaseczno, 5 min. do 
709, 710, PKS, 1000 zł/mc + media (kaucja), 
tel. 694 646 631 po 16:00

Zakwateruję 2 młodych mężczyzn, tel. 505 040 137 

Samodzielny domek umeblowany z parkin-
giem, tel. 515 753 972

Kwatery, Piaseczno, tel. 508 118 599

Lokal fryzjerski i lokal kosmetyczny po 22m kw, 
Józefosław, ul. Wilanowska tel. 691 977 724, 
505 329 562

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Sprzedamy Państwa  mieszkanie w 3  mie-
siące, kontakt:  
d.musialkowski@fiesta. nieruchomosci.pl 

Ziemię rolną kupię, 1,2 ha lub więcej, 
tel. 722 268 838

USŁUGI

REMONTY, TEL. 535 372 608

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHO-
DYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO tradycyjne i artystyczne, 
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

ZAKŁADANIE OGRODÓW, profesjonalnie i 
kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Remonty, wykończenia, hydraulika, elek-
tryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, 
Junkers, solary tel. 603 132 454  

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Budowa domów, rozbudowy, elewacje 
tel.  501 386 629

Budowa domów, dachy, rozbudowy, 
tel. 508 529 008

Tanie usługi hydrauliczne, tel. 694 509 322

Prace ziemne minikoparką, szerokość  od 30cm 
do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

Elektryk, instalacje, przyłącza, dokumenty, 
tel. 602 876 843

Hydraulik, podłogówki, kotłownie, 
pełen zakres, tel. 602 876 843

Studnie, tel. 508 84 16 16

Hydrauliczne, gazowe, modernizacje 
kotłowni tel. 691 983 917 

Docieplenie budynków. Remonty, 
tel. 603 722 837

Brukarstwo, tel. 508 732 895

Elektryk – Instalacje, tel. 602 805 997

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, 
szybko, tanio, tel. 605 079 907

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Brukarstwo. Tel. 517 477 531

Docieplanie budynków, konkurencyjne 
ceny, tel. 795 96 96 96

Doświadczony ogrodnik, tel. 697 087 572

Budowy rozbudowy remonty, tel. 667 993 337

Naprawa Pralki Lodówki Zmywarki 
Kuchnie, tel. 511 204 952 

Ogrodzenia montaż i malowanie referen-
cje, tel.793 047 004

Usługi dekarskie wymiana i naprawa pokryć 
dachowych, tel. 607 440 837  www.dab-pol.pl 

OGRODY - PIELĘGNACJA, 
DOMY - SPRZĄTANIE, TEL. 604 14 25 94

Brukarstwo. Tel. 696 437 501

Tynki gipsowe, cementowo – wapienne, 
tel. 691 888 333

Udziele pożyczki pod zastaw samochodu, t
el. 604 778 543

Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559 
projekty indywidualne, adaptacje, nadzory

Tynki, tel. 518 488 335

Gazowe piece, kotły, kotłownie. Montaż, ser-
wis, przeglądy, pomiary. Autoryzacja. 
Tel. 507 607 551, 883 397 060

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Transport, przeprowadzki, duży Mercedes, 
tel. 602 682 352 

Naprawa aut skorodowanych, progi, 
reperaturki itp. Tel. 514 546 837

Budowy domów tel. 798 836 860 

Domofony, tel. 603 375 875

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Koparko-ładowarka Volvo, roboty ziemne, 
rozbiórki, tel. 603 932 235

Kierownik budowy, projekty architektoniczne, 
www.domwarowny.pl l tel. 602 43 79 08 

Glazurnicze tel. 660 130 799

Remonty tel. 505 970 480

Wycinka drzew, tel. 661 79 50 98

Usługi budowlane, elewacje i brukarstwo, 
tel. 531 89 32 69

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439 

Meble na wymiar tel. 535 810 825

Regeneracja Trawników, tel. 511 126 841

Ogrodzenia panelowe i nie tylko, tanio, 
tel.  511 126 841

Pranie kompleksowo, tel. 668 101 920

Wykaszanie traw, parków, tel. 511 126 841

Tynki tradycyjne, wylewki  tel. 518 226 033

Pranie dywanów, obić mebli, tapicerek samo-
chodowych, mycie tarasów, tel. 506 44 99 92

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Glazurnictwo, malowanie, remonty, 
tel. 501 513 740

Krycie dachów papą termozgrzewalną 
tel.601 229 860

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek u 
klienta 693 778 112 Tanio

Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną 
oraz opryski, tel. 504 091 797, www.lasiogrod.eu

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Budowa domów. Usługi budowlane, 
tel. 694 401 711

Elewacje, docieplenia tel. 518 452 245 

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245 

Koszenie trawników. Utrzymywanie terenu 
tel. 518 452 245

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Malowanie, remonty, wykończenia, tel. 517 477 531

Wycinka drzew, alpinistycznie i z podnośnika 
tel. 518 452 245

Malowanie dachów i elewacji tel. 602 873 419

Auto gaz, tel. 504 273 376

Kierownik budowy, projekty architektoniczne, 
www.domwarowny.pl l tel. 602 43 79 08 

Porządkowanie terenów, tel. 605 094 400

Malarskie tel. 696 120 208

Dachy, z materiałem tel. 518 313 627

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639

Tynki, wylewki agregatem, tel. 509 685 125

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

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agre-
gatu, tel. 603 633 529

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

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solid-
nie, tel. 502 053 214

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Podłogi, tarasy, tel. 601 54 32 64

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, 
tel. 501 277 407

Cyklinowanie, tel. 663 163 070

Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solid-
nie, tel. 507 768 230

Dachy, rynny, tel. 512 256 799

Transport i przeprowadzki, tel. 531 566 124

ABC remonty kompleksowo, gwarancja, 
tel. 731 604 165, remonty.edu.pl

Hydraulik, tel. 600 650 139

Profesjonalne biuro rachunkowe, tel. 507 402 353

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

Montaż i konserwacja systemów alarmowych, 
domofony, elektryka. Tel. 505 449 708

Remonty, wykończenia wnętrz, glazura, tera-
kota, kuchnie, łazienki. Tel. 501 462 388 

Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady 
i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670

Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, budo-
wa domów. Kierownik budowy. tel. 602 238 620

Dachy papą, tel. 725 229 079

Tynki cementowe, tel. 508 690 268

Usługi Koparkoładowarką, tel. 793 42 20 20

ZDROWIE I URODA

Ginekolog zabiegi, tel. 535 512 411

Masaż, tel. 504 825 005

Rehabilitacja, tel. 501 278 548

Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Te-
rapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 
608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ.

Terapia pijawką lekarską, tel. 602 671 758

NAUKA

RÓŻNE

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare 
pralki, komputery, telewizory, kuchnie, pie-
ce, kaloryfery itp, Piaseczno, Konstancin - 
Jeziorna i bliskie ok. tel. 698 698 839

Niemiecki przysięgły, tłumaczenia dokumen-
tów samochodowych, tel. 508 289 089

Przyjmę gruz z rozbiórki lub cegły , 
tel. 600 518 998

MATRYMONIALNE

Czekam na prawdziwą, wielką i piękną mi-
łość, mężczyzna 35 lat, gg47204315, 
mail: luka.perla@gmail.com

ZWIERZĘTA

Opieka nad zwierzętami, wyprowadzanie pie-
sków, tel. 692 400 581

Oddam kotka, tel. 22 757 47 68

największy nakład, 
największa skuteczność, 

w każdy piątek, 
cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno,  ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 , pon-pt 8:30-18

Pruszków, 
Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41
tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specja-
listę ds. sprzedaży powierzchni reklamo-
wej. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku . Praca na etat w biu-
rze w Pruszkowie, CV proszę kierować na 
mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

Zatrudnimy kierowcę kategorii B na skład 
budowlany, znajomość okolic Piaseczna, 
tel. 501 086 786

Zatrudnię wychowawcę w przedszkolu w 
Kamionce, CV proszę wysyłać  na maila pra-
ca@akademiapoziomkowa.pl

Matematyka, poprawki, tel. 602 690 229

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z do-
jazdem, tel. 784 943 137

85 zł/tydz.,  tel. 502 222 555

Do wynajęcia magazyn 65 m kw., w Piasecz-
nie , tel. 508 488 827

Jednopokojowe w Piasecznie, tel. 884 883 410

Domy do 590 tys za stan deweloperski, 
www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Działka budowlana przy ul. Głównej, Wola 
Prażmowska, media, tel. 606 41 42 63 

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od 
Warszawy, 11 zł za m kw., tel. 605 099 422

1500 m kw., Ludwików, 13 km do Piaseczna 
pilne, tel. 502 232 559

Pół bliźniaka w Górze Kalwarii tel. 22 72 74 330

Skup auto, całe, rozbite, skorodowane, 
tel. 609 001 824

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, 
tel. 604 874 874

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 

Skup aut – stan bez znaczenia, 
tel. 510 357 529

AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, 
USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYBKO 
I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529

AUTO SKUP –UCZCIWE CENY OD 98 R., 
GOTÓWKA, tel. 608 174 892 

Siatka ocynkowana tel. 22 72 75 575

Frezowany asfalt + możliwość transportu 
(frez), gruzobeton betonowy, tel. 668 12 96 43

Najlepszy dla Twojego zdrowia i samopo-
czucia  www.masazhawajski.pl 
Tel. 530 444 345  

Malowanie, remonty, wykańczanie wnętrz, 
tel. 606 141 944

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, 
elewacje, tel. 601 304 250

Kostka brukowa, chodniki, podjazdy, 
tel. 603 304 250

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa.  Tel. 508 329 491 

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861 

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, TEL. 501 231 791

Tynki maszynowe profesjonalnie, tel. 608 444 405

Układanie kostki brukowej. Gwarancja. 
Krótkie terminy, tel. 504 008 309

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

ELEKTRYK, tel. 501 236 987

Ogrody kompleksowo, odwodnienia. 
Krótkie terminy. tel. 504 008 309

Naprawa, regulacja, smarowanie okien, 
wymiana szyb, tel. 697 051 266

Tynki, tel. 513 008 131

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kom-
pleksowo, tel. 784 363 960

OGRODY – pielęgnacja, zakładanie,  
tel. 609 318 008

Świadectwa energetyczne, szybko solid-
nie tanio, tel. 501 120 289

Wylewki betonowe mixokretem spalino-
wym, tel. 695 04 22 88

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIA-
NIA OGRODÓW, www.ogrodybrukarstwo.
pl, TEL. 698 698 839

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY,  
tel. 600 604 547

AUTO SKUP – KAŻDA MARKA, KONKUREN-
CYJNE CENY, GOTÓWKA tel. 506 20 15 15

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

KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIE-
ISTOTNY, TEL.720 80 20 85

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z 
MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 
792 456 182

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZ-
NE, TEL. 792 456 182

Tani transport 1,5T  tel. 516 856 115 
www.transport-i-przeprowadzki.pl



R E K L A M A

	 Do	zdarzenia	doszło	w	niedzielę,	
po	godz.	18.	-	Siedzieliśmy	z	żoną	w	
ogródku,	nasza	roczna	córka	spała	w	
wózku	–	relacjonuje	pan	Piotr.	-	Nagle	
drogą	przylegającą	do	naszej	posesji	
kilka	 razy,	 z	 rykiem	silników	przeje-
chali	motocykliści.	
	 Pan	Piotr	wyjaśnia,	że	latem	spo-
tykają	się	oni	przy	świetlicy,	a	po	wsi	
jeżdżą	 dla	 zabawy.	 Poruszają	 się	 na	
motocyklach	KTM,	które	są	niezwy-
kle	głośne.	-	Wyszedłem	z	6-letnią	cór-
ką	 na	 drogę,	 aby	 zwrócić	 im	 uwagę,	
jednego	 z	 nich	 zatrzymałem.	 Myśla-
łem,	że	to	załatwi	sprawę,	ale	po	kil-
ku	minutach	wrócili	we	dwóch	–	opo-
wiada	mężczyzna.	-	Zachowywali	się	
agresywnie,	gdy	zsiedli	z	motocykli	je-
den	szybko	wyjął	pałkę	teleskopową	i	
przez	ogrodzenie	uderzył	mnie	w	gło-
wę.	Poczułem,	że	po	twarzy	cieknie	mi	
krew,	a	tymczasem	oni,	jak	gdyby	ni-
gdy	nic,	weszli	na	moją	posesję.	
	 Motocykliści	zaczęli	bić	pana	Pio-
tra,	a	tymczasem	jego	żona	wybiegła	
na	drogę,	aby	wezwać	pomoc.	Sąsie-
dzi	udali,	że	nie	widzą	incydentu,	na	
szczęście	zatrzymał	się	 jadący	drogą	
obcy	 	mężczyzna,	który	wyciągnął	z	
motocykli	kluczyki.	

Poszukiwania bandyty trwają
	 Kiedy	po	kilkudziesięciu	minutach	
na	miejscu	zdarzenia	zjawiła	się	poli-
cja,	 mężczyzna,	 który	 uderzył	 pana	
Piotra	pałką	teleskopową	uciekł,	a	jego	
kompan	został	zatrzymany.	Mieszka-
jący	we	Władysławowie	23-letni	Karol	
G.	usłyszał	zarzut	pobicia	i	jazdy	mo-
torem	 w	 stanie	 nietrzeźwości.	 Grozi	
mu	do	3	lat	więzienia.	Cały	czas	po-
licjanci	szukają	jego	kolegi.	Choć	jesz-
cze	go	nie	ujęli,	podkreślają,	że	jest	to	
jedynie	kwestią	czasu.

Rodzina pana Piotra 
nie czuje się bezpieczna
	 Tymczasem	 rodzina	 Piotra	 Ty-
szewskiego	żyje	w	strachu.	-	Zatrzy-
many	 mężczyzna	 wkrótce	 został	
wypuszczony,	 a	 we	 wtorek	 w	 po-
bliżu	naszego	domu	znów	pojawiło	
się	czterech	motocyklistów	–	mówi.	

-	 Jeździli	 przed	 posesją,	 zaczepia-
li	 moją	 żonę.	 Po	 pewnym	 czasie	
przyjechała	 policja	 i	 wszystkich	
spisała.	To	jednak	nie	bardzo	nas	
uspokoiło,	 ponieważ	 tego	 same-
go	dnia	późnym	wieczorem	przed	
naszym	domem	pojawiła	się	hon-
da,	 w	 której	 siedziało	 kilku	 męż-

czyzn.	 Boimy	 się,	 moja	 6-letnia	
córka,	 która	była	 świadkiem	zda-
rzenia,	 musi	 korzystać	 z	 pomocy	
psychologa,	 na	 szczęście	 na	 jakiś	
czas	 wprowadziła	 się	 do	 nas	 ro-
dzina...	 Sprawę	 pobicia	 prowadzi	
prokuratura.	 Myślę,	 że	 będą	 sta-
rali	się	to	umorzyć.
	 -	Jeżeli	ci	państwo	rzeczywiście	
czują	 się	 zastraszeni,	 to	 w	 każdej	
chwili	mogą	przyjść	na	komisariat	i	
złożyć	zeznania	–	mówi	asp.	Maciej	
Blachliński	 z	 KPP	 w	 Piasecznie.		
-	Jeśli	to	co	mówią	będzie	miało	po-
twierdzenie	w	 faktach,	 to	policjan-
ci	 podejmą	 dodatkowe	 czynności.	
Mogę	 zapewnić,	 że	 policja	 będzie	
stanowczo	 reagowała	 na	 wszelkie	
zabronione	 przez	 prawo	 zdarzenia	
z	udziałem	motocyklistów.
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LESZNOWOLA W ubiegłą niedzielę mieszkaniec Władysławowa Piotr Tyszewski zwrócił 
uwagę mężczyźnie, który jeździł przy jego ogrodzeniu terenowym motocyklem. Po 
chwili motocyklista wrócił w towarzystwie kolegi, wtargnął na posesję pana Piotra i w 
obecności rodziny go pobił

Napadnięty przez motocyklistów

Piotr Tyszewski pokazuje rany odniesione 
w wyniku napaści motocyklistów
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Po uderzeniu pałką telesko-
pową Piotrowi Tyszewskiemu 
założono w szpitalu 7 szwów

Skatepark w połowie lipca?
PIASECZNO Opóźnia się budowa skateparku. Mimo, że jesz-
cze w marcu mówiło się, że obiekt zostanie oddany do użyt-
ku przed wakacjami, realnym terminem ukończenia wartej 
2,4 mln zł inwestycji jest połowa lipca

	 Skatepark powstaje na działce o powierzchni 7 tys. m kw., zlokali-
zowanej przy ul. Okulickiego, na wjeździe do Piaseczna. Działka ta od 
początku miała ograniczone zastosowanie, ponieważ w ziemi znaj-
duje się sieć ciepłownicza. W ubiegłym roku zaczęły się prace ziemne 
– PCU wymieniało przebiegającą przez teren skateparku sieć cieplną. 
Ponadto wykonano drogę dojazdową wraz z odwodnieniem i drogę 
dojazdową do garaży znajdujących się od strony ul. Wojska Polskie-
go. Ustawiono betonowe obrzeża i przeszkody w części wschodniej 
placu. Wiosną prace miały ruszyć pełną parą. Niestety, ambitne pla-
ny pokrzyżowała pogoda. Opóźnienia wynikające z przedłużającej 
się zimy spowodowały, że prace nie zostaną ukończone w terminie. - 
Rzeczywiście, mamy niewielkie opóźnienie – przyznaje Krzysztof Ka-
sprzycki, asystent burmistrza. - Tegoroczna aura jest zmorą wszyst-
kich inwestorów i wykonawców. Jestem jednak pewny, że prace za-
kończą się do połowy lipca. Zostało nam jeszcze wylanie płyty, do-
kończenie chodników oraz postawienie małej architektury.  Oficjalne 
otwarcie planujemy na wrzesień, jednak obiekt będzie mógł być wyko-
rzystywany przez młodzież już w lipcu. 
 W drugim etapie inwestycji na placu ma stanąć budynek, mogący 
pomieścić ochronę, pomieszczenia dla szkółki, czy małą gastronomię. 
Powinien on zostać zbudowany do końca roku.

Tomasz Wojciuk


