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LESZNOWOLA W porządku obrad wczo-
rajszej sesji rady gminy znalazła się 
uchwała mówiąca o sprzedaży Ar-
chidiecezji Warszawskiej gminnej 
działki o powierzchni 1,5 ha, poło-
żonej przy ul. Topolowej w Mysia-
dle. Działkę wartą 11,6 mln zł gmi-
na chciała sprzedać z 99-procento-
wą bonifikatą. Po protestach miesz-
kańców uchwała została zdjęta z 
porządku obrad. Jak informuje wójt 
Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-
Wąsik – do dalszego procedowania

Dla kościoła za bezcen

str. I

Sortownia 
w płomieniach
GÓRA KALWARIA W piątek, 21 czerwca nad ranem wybuchł pożar w 
sortowni odpadków w Lininie. W akcji, która wraz z dogaszaniem 
trwała prawie całą dobę, uczestniczyło aż 19 wozów strażackich i 72 
strażaków. Podczas pożaru, który pochłonął ok. 250 m kw. hali z od-
padkami, nikt nie ucierpiał. Przyczyny największego, tegorocznego 
pożaru w powiecie piaseczyńskim ustali policja
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Przydomowy basen na każdą kieszeń
Wielu właścicieli domów jednorodzinnych marzy o własnym basenie. Najtańszy, dmuchany basen kosztuje kilkadziesiąt złotych. 
Baseny stacjonarne, wkopywane w ziemię mogą kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych. Oto przegląd dostępnych na rynku 
rozwiązań, z których każdy znajdzie coś dla siebie

	 Zaczęły	 się	 wakacje,	 wkrótce	
można	spodziewać	się	 fali	upałów.	
Wielu	 z	 nas	 pewnie	 niedługo	 uda	
się	do	supermarketów,	kupując	pro-
ste,	 dmuchane	 baseny	 z	 PVC	 lub	
baseny	rozkładane,	rozporowe,	wy-
posażone	w	proste	systemy	filtrują-
ce.	 Ceny	 basenów	 sklepowych	 za-
czynają	się	od	około	40	zł	i	sięgają	
kilku	tysięcy	złotych.	Na	przeciwle-
głym	biegunie	są	baseny	stacjonar-
ne,	wkopywane	w	ziemię.	Ceny	tych	
najtańszych	 o	 wymiarach	 4×8	 m	
zaczynają	się	od	około	30	tys.	zł.

Lokalizacja ma znaczenie 
	 Ważne	 jest,	 gdzie	 będzie	 stał	
nasz	 basen.	 W	 przypadku	 base-
nów	 stacjonarnych,	 wyboru	 wła-
ściwej	 lokalizacji	dobrze	 jest	doko-
nywać	już	na	etapie	budowy	domu,	
znając	 parametry	 działki.	 Miejsce	
to	 powinno	 być	 dobrze	 nasłonecz-
nione,	 w	 sąsiedztwie	 nie	 powin-
ny	rosnąć	duże	drzewa,	których	 li-
ście	mogą	wpadać	do	basenu.	Waż-
ne	 jest	 również,	 aby	 ulokować	 ba-
sen	w	takiej	części	działki,	w	której	
będziemy	 mieli	 maksimum	 intym-
ności,	z	daleka	od	drogi	czy	śmiet-
nika	lub	okien	sąsiada.	Nieco	prost-
sza	 sprawa	 jest	 z	 basenem	 rozkła-
danym.	 Tu	 należy	 pamiętać	 tylko,	
aby	nie	rozkładać	go	na	trawie,	któ-

ra	pozbawiona	dostępu	słońca	i	po-
wietrza	może	szybko	zgnić.	O	miej-
scu	na	rozkładany	basen	warto	jest	
pomyśleć,	 utwardzając	 przydomo-
we	powierzchnie.	

Jaki basen? Trudny wybór
	 Wybór	najbardziej	optymalnego	
dla	 nas	 basenu	 niekiedy	 może	 być	
uwarunkowany	 czynnikami	 geolo-
gicznymi.	 Pewnym	 ograniczeniem	
w	przypadku	basenu	wkopywanego	
w	ziemię	może	być	wysoki	poziom	
wód	gruntowych	 i	 słabo	przepusz-
czalne	podłoże.	Przed	wykonaniem	
takiego	basenu	warto	także	spraw-
dzić,	kolokwialnie	mówiąc,	co	znaj-
duje	się	w	ziemi,	czy	nie	ma	tam	rur,	
kabli,	korzeni	starych	drzew	itp.	W	
wypadku	 wystąpienia	 któregoś	 z	
wymienionych	wyżej	czynników	za-
wsze	można	zdecydować	się	na	ba-
sen	naziemny,	lub	basen	wkopywa-
ny	w	podłoże	tylko	częściowo.
	 Decydując	 się	 na	 konkretny	 ba-
sen	należy	mieć	świadomość,	że	im	
będzie	on	większy,	tym	droższe	bę-
dzie	 jego	 utrzymanie.	 Wodę	 w	 ba-
senie	trzeba	bowiem	najpierw	wlać,	
potem	 uzdatnić,	 podgrzać,	 oczy-
ścić,	a	na	końcu	skanalizować.	Naj-
większą	popularnością	cieszą	się	ba-
seny	prostokątne	o	wymiarach	4×8	
m	i	głębokości	1,2-1,5	m,	ale	można	

też	zdecydować	się	na	basen	owalny,	
okrągły	lub	w	kształcie	ósemki.	

Rodzaje basenów 
wkopywanych w ziemię
	 Jeśli	 zdecydujemy	 się	 na	 basen	
wkopywany	w	ziemię,	możemy	wy-
bierać	spośród	kilku	rodzajów.	Jed-
nymi	 z	 najpopularniejszych	 są	 ba-
seny	 poliestrowe.	 Mają	 one	 formę	
gotowego	 odlewu	 i	 przypomina-
ją	wielką	wannę,	którą	wkopuje	się	
w	 ziemię.	 Warstwę	 zewnętrzną	 ta-
kiego	basenu	stanowi	żelkot,	a	we-
wnętrzną	-	kilka	mat	poliestrowych.	
Basen	poliestrowy	osadza	się	na	be-
tonowej	wylewce,	izolując	wcześniej	
ściany,	a	boki	obsypuje	mieszanką	
piasku	i	cementu.
	 Baseny	 polimerowe	 mają	 ścia-
ny	wykonane	z	wytrzymałych	żywic	
poliwęglanowych	 i	 panelową	 kon-
strukcję.	 Panele	 mocuje	 się	 na	 be-
tonowej	 płycie,	 wzmacniając	 je	 od	
tyłu	 podpórkami.	 Ceny	 takich	 ba-
senów	zaczynają	się	od	30	tys.	zł.

		 Baseny	 żelbetowe	 są	 solidne	 i	
mogą	mieć	różne	kształty.	Dno	ta-
kiego	 basenu	 betonuje	 się,	 ściany	
również,	ale	w	szalunku,	lub	wyko-
nuje	się	 je	z	betonowych	bloczków.	
Przygotowaną	w	ten	sposób	nieckę	
można	wyłożyć	płytkami,	mozaiką,	
laminatem	 lub	 folią	 poliestrową.	
Baseny	żelbetowe	są	bardzo	trwałe,	
ich	wadą	jest	natomiast	duża	masa	
konstrukcji.	Cena:	od	60	tys.	zł.
	 Baseny	 stalowe	 mogą	 być	 wy-
konane	 ze	 stalowych,	 galwanizo-
wanych	paneli,	które	następnie	po-
krywa	się	folią	PVC	o	grubości	0,6	
mm.	Elementy	 ścian	niecki	można	
też	mocować	na	wcześniej	przygo-
towanych,	zbrojnych	ławach	funda-
mentowych.	 Baseny	 stalowe	 łatwo	
jest	utrzymać	w	czystości.	Ceny	za-
czynają	się	od	65	tys.	zł.

Baseny drewniane
	 Zostały	potraktowane	tutaj	jako	
osobna	 kategoria,	 ponieważ	 są	 to	
najczęściej	 baseny	 wolnostojące.	

Wykonuje	 się	 je	 najczęściej	 z	 im-
pregnowanych	 ciśnieniowo	 świer-
kowych	elementów.	Drewniane	ba-
seny	 są	 łatwe	 w	 montażu	 i	 pasują	
praktycznie	do	każdego	otoczenia,	
a	 prawidłowo	 wykonane	 będą	 słu-
żyły	nam	latami.	Ceny:	10-20	tys.	zł	
za	basen	o	średnicy	5	m.	

Bezpieczeństwo
i wygoda najważniejsze
	 Obrzeże	 każdego	 basenu	 po-
winno	 zostać	 wyłożone	 materiała-
mi	antypoślizgowymi,	które	nie	na-
grzewają	się	na	słońcu,	są	odporne	
na	działanie	wody	i	zawartej	w	niej	
chemii.	 Wokół	 basenu	 dobrze	 wy-
gląda	 drewno,	 kostka	 betonowa	 o	
chropowatej	 powierzchni	 lub	 kost-
ka	kamienna.	
	 Kupując	czy	budując	basen,	na-
leży	zaopatrzyć	się	także	w	komplet	
niezbędnych	 akcesoriów,	 jak	 pod-
bieraki	 do	 liści,	 skrobaczki	 i	 teste-
ry	do	wody.
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Dla kościoła za bezcen

	 Z	 projektem	 uchwały	 oznaczo-
nym	w	porządku	obrad	jako	9	l	wiąże	
się	dość	ciekawa	historia.	Kiedy	poja-
wił	się	on	w	gminnym	Biuletynie	In-
formacji	Publicznej	był	sformułowa-
ny	bardzo	enigmatycznie:	(uchwała	w	
sprawie)	„wyrażenia	zgody	na	sprze-
daż	 w	 drodze	 bezprzetargowej	 nie-
ruchomości,	 stanowiącej	 własność	
Gminy	 Leszno-
wola,	 oznaczonej	
w	ewidencji	grun-
tów	nr	1/253,	po-
łożonej	w	obrębie	
KPGO	 Mysia-
dło	wraz	z	udzie-
leniem	 bonifika-
ty	 od	 ustalonej	
ceny”.	 Treść	 pro-
jektu	 uchwały	 pojawiła	 się	 na	 stro-
nie	 internetowej	 gminy	 dopiero	 kil-
ka	dni	przed	sesją,	wcześniej	mieli	do	
niego	dostęp	tylko	radni.	Z	projektu	
dowiadujemy	się,	że	chodzi	o	nieru-
chomość	o	powierzchni	1,5	ha,	poło-
żoną	w	Mysiadle,	która	miałaby	zo-
stać	 przeznaczona	 na	 cele	 sakralne.	
Chęć	nabycia	nieruchomości,	na	któ-
rej	w	przyszłości	miałby	stanąć	nowy	
kościół,	zadeklarowała	Archidiecezja	
Warszawska.

Radni zaopiniowali pozytywnie
	 W	 ubiegłym	 tygodniu	 z	 projek-
tem	 uchwały	 zapoznali	 się	 radni.	
Podczas	posiedzenia	komisji	polityki	
gospodarczej		rady	gminy,	która	od-
była	się	21	czerwca,	radni	dowiedzie-

li	się,	że	cena	nieruchomości	wynika-
jąca	z	operatu	szacunkowego	to	11,6	
mln	zł.	Po	bonifikacie	Archidiecezja	
Warszawska	zapłaciłaby	za	atrakcyj-
ną	działkę	w	Mysiadle	tylko	116	tys.	
zł.	Jedynym	radnym,	który	zagłoso-
wał	 przeciwko	 projektowi	 uchwały	
był	Mirosław	Wilusz.	-	Najpierw	zło-
żyłem	 wniosek	 o	 odroczenie	 proce-

dowania	nad	pro-
jektem	 uchwa-
ły,	 jednak	 wnio-
sek	ten	został	za-
opiniowany	 ne-
gatywnie	 –	 wyja-
śnia	 radny.	 -	 Za-
głosowałem	prze-
ciwko	 projektowi	
uchwały,	 ponie-

waż	to	bardzo	ważna	sprawa	i	chcia-
łem	 przedyskutować	 ją	 najpierw	 z	
mieszkańcami,	wspólnotami	i	stowa-
rzyszeniami	z	terenu	Mysiadła.	W	tak	
istotnych	 kwestiach	 radny	 po	 prostu	
musi	znać	stanowisko	mieszkańców.

A mieszkańcy mówią nie
	 Po	 tym	 jak	o	pomyśle	przekaza-
nia	Archidiecezji	Warszawskiej	atrak-
cyjnej	nieruchomości	dowiedzieli	się	
mieszkańcy,	 w	 Mysiadle	 rozpoczęła	
się	gorąca	dyskusja.	-	Każdego	dnia	
odbieram	w	tej	sprawie	mnóstwo	te-
lefonów	 –	 mówi	 Mirosław	 Wilusz.	
-	Ludziom	nie	podoba	się	wysokość	
bonifikaty,	 tym	 bardziej,	 że	 gminie	
pieniądze	bardzo	by	 się	w	 tej	 chwili	
przydały.	Zdziwienie	budzi	także	lo-

kalizacja	i	wielkość	nieruchomości.	
	 Obecnie	 w	 Archidiecezji	 War-
szawskiej	 budowanych	 jest	 kilkana-
ście	nowych	świątyń,	w	sumie	jest	ich	
ponad	200.	Na	założenie	parafii	po-
trzeba	około	5-6	tys.	m	kw.	działki	bu-
dowlanej.	Dlaczego	więc	gmina	chce	
sprzedać	 za	 1	 proc.	 wartości	 dział-
kę	 3-krotnie	 większą.	 	 -	 Powierzch-
nia	działki	oraz	wysokość	bonifikaty	
wynika	z	wniosku	Archidiecezji	War-
szawskiej.	Możliwość	udzielenia	bo-
nifikaty	 przewidują	 przepisy	 prawa	
–	informuje	lakonicznie	Maria	Jolan-
ta	Batycka-Wąsik,	wójt	Lesznowoli.	
	 Tymczasem	 protesty	 w	 sprawie	
sprzedaży	 nieruchomości	 zaczyna-
ją	trafiać	także	do	urzędu	gminy.	Je-
den	 z	 pierwszych,	 adresowany	 do	
wójt	 Lesznowoli,	 przesłało	 Stowa-
rzyszenie	„Zielone	Mysiadło”.	W	pi-

śmie	 członkowie	 stowarzyszenia	py-
tają	m.in.	dlaczego	nikt	nie	próbował	
wcześniej	 zasięgnąć	 w	 kwestii	 sprze-
daży	 opinii	 mieszkańców	 i	 dlaczego	
gmina,	 której	 długi	 wynoszą	 ponad	
80	mln	zł,	chce	oddać	za	przysłowio-
we	grosze	teren	warty	ponad	11	mln	zł.	
Pojawia	się	także	pytanie	o	to,	czy	ko-
ściół	ujęty	jest	w	planach	zagospoda-
rowania	tego	terenu	i	czy	po	sąsiedzku	
planowany	jest	także	cmentarz.	

Działka przygotowana pod kościół
	 -	 W	 nadal	 obowiązującym	 pla-
nie	zagospodarowania	przestrzenne-
go		z	2001	roku,	przewidziano	te	tere-
ny	pod	obiekty	kultu.	Ponadto,	nowe	
Studium	 uwarunkowań	 i	 kierunków	
zagospodarowania	 przestrzenne-
go	 Gminy	 Lesznowola,	 które	 zosta-
ło	uchwalone	15	marca	2011	r.	prze-

widuje	 dla	 przedmiotowego	 obsza-
ru	obiekty	sakralne	–	informuje	wójt	
Lesznowoli.
	 Czym	 innym	 jest	 jednak	 prze-
znaczenie	terenu	wynikające	z	planu	
zagospodarowania,	 a	 czym	 innym	
sprzedaż	za	bezcen	atrakcyjnej	nieru-
chomości,	która	jest	własnością	gmi-
ny,	 a	 więc	 wszystkich	 mieszkańców.	
-	 Najpierw	 powinniśmy	 oddłużyć	
gminę	 i	 sprzedać	 część	 terenów	 po	
KPGO	Mysiadło	–	uważa	radny	Mi-
chał	Otręba,	zaznaczając	–	podobnie	
zresztą	jak	radny	Wilusz	-	że	nie	jest	
przeciwny	 kościołowi.	 -	 Następnym	
krokiem	powinna	być	zmiana	planu	
zagospodarowania	 tej	 działki,	 aby	
Archidiecezja	Warszawska	nie	mogła	
w	przyszłości	jej	części	sprzedać.	

Tomasz Wojciuk
R e k L a M a

Wielu mieszkańców nie chce, 
aby udzielać Archidiecezji 
Warszawskiej 99-procen-
towej bonifikaty na zakup 

gminnej nieruchomości

LESZNOWOLA W porządku obrad wczorajszej sesji rady gmi-
ny znalazła się uchwała mówiąca o sprzedaży Archidiece-
zji Warszawskiej gminnej działki o powierzchni 1,5 ha, po-
łożonej przy ul. Topolowej w Mysiadle. Działkę wartą 11,6 
mln zł gmina chciała sprzedać z 99-procentową bonifika-
tą. Po protestach mieszkańców uchwała została zdjęta z 
porządku obrad. Jak informuje wójt Lesznowoli Maria Jo-
lanta Batycka-Wąsik – do dalszego procedowania

Na gminnej działce w Mysiadle przy ul. Topolowej ma powstać nowy kościół



KRONIKA POLICYJNA

Wakacyjne kontrole autokarów
 w związku z początkiem wakacji, policjanci z wydziału ruchu drogowe-
go piaseczyńskiej komendy, zaczynają akcję kontroli autokarów. 
codziennie można podjechać autokarem na parking przed budynkiem 
komendy w Piasecznie, ul. kościelna 3, gdzie policjanci sprawdzą stan 
techniczny autokarów, ważność badań technicznych, a także trzeźwość 
kierujących. informacje telefoniczne można uzyskać pod nr tel. (22) 60-45-
204 od poniedziałku do piątku, w godz.  8 do 16 lub całodobowo u oficera 
dyżurnego (22) 60-45-213.
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Gwałt za dobre serce
 Na policję zgłosiła się kobieta, twierdząc, że padła ofiarą gwałtu. 
zeznała, że dopuścił się go 45-letni krzysztof ch. Mężczyzna był znany bli-
skim ofiary, wielokrotnie przychodził do nich po pomoc. wykorzystał fakt, 
że kobieta sama była w domu i dwukrotnie ją zgwałcił. Funkcjonariusze 
błyskawicznie zatrzymali 45-latka, zgromadzili materiał dowodowy i prze-
kazali sprawę do prokuratury. krzysztof ch. usłyszał zarzuty i został tym-
czasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Zakupy bez płacenia
 w jednym z marketów budowlanych na terenie Piaseczna policjanci 
zatrzymali mężczyznę, który próbował ukraść materiały przemysłowe i 
elektronarzędzia o wartości około 1000 zł. 39-letni konrad z. został zatrzy-
many i przewieziony na komendę. choć próbował tłumaczyć funkcjonariu-
szom, że za schowany w bagażniku towar zapomniał zapłacić, odpowie za 
próbę kradzieży, za co grozi do 5 lat więzienia. 

Nożownik z Gołkowa
 w jednym z domów na terenie Gołkowa 49-letni Robert s., po spożyciu 
alkoholu, ugodził nożem swoją 40-letnią znajomą. Policję i pogotowie ratun-
kowe wezwał mąż rannej kobiety. Świadkowie opowiadali, że 49-latek nagle 
stał się agresywny i użył noża, wbijając go w plecy ofiary. Nożownik został 
tymczasowo aresztowany i usłyszał zarzut ciężkiego uszkodzenia ciała. Grozi 
mu do 10 lat więzienia. 

Tanie podrobione zabawki

75-latka oszukana przez „wnuczkę”

 Podczas rutynowej kontroli w wólce kosowskiej, na terenie jednej z firm 
policjanci odkryli zabawki, opatrzone znakami towarowymi znanej marki. 
Lalki, które sprzedawał 23-letni obywatel Rosji, okazały się jednak tanimi 
podróbkami. zabezpieczono towar o wartości ponad 4 tys. zł. zgodnie z arty-
kułem 305 ustawy o prawie własności przemysłowej za handel wyrobami z 
zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi grzywna, kara ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do 5 lat.

 w ubiegły poniedziałek do mieszkanki konstancina-Jeziorny zadzwoniła 
młoda kobieta, podając się za jej wnuczkę. kobieta zaczęła wyjaśniać „babci”, 
że ma nóż na gardle i pilnie potrzebuje pieniędzy, po które przyśle za chwilę 
kuriera. 75-latka przekazała kurierowi, którego nigdy nie widziała kopertę, w 
której było 20 tys. zł. Naiwna babcia jeszcze tego samego dnia spotkała się z 
prawdziwą wnuczką, od której dowiedziała się, że padła ofiarą oszustwa. 
Policja apeluje do starszych osób, aby nie przekazywały nieznajomym oso-
bom pieniędzy, a tożsamość dzwoniących weryfikowały, kontaktując się z 
najbliższymi członkami rodziny. 

LESZNOWOLA

Zatrzymano złodzieja rowerów
Policjanci zatrzymali 28-letniego krzysztofa c., który od kilku miesięcy kradł 
rowery pozostawiane na klatkach schodowych. w sumie ukradł 10 jednośla-
dów z czego jeden udało się odzyskać. Mężczyzna był już karany za podobne 
przestępstwa, jednak, jak się okazało, miał o wiele więcej na sumieniu. 
Funkcjonariusze oskarżyli go także o to, że okradał z telefonów komórko-
wych klientów restauracji oraz dokonał kradzieży sklepowej. 28-latek usłyszał 
w sumie aż 13 zarzutów, przyznał do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie 
poddał karze. 

Wpadł z marihuaną
 w Gassach policjanci obserwowali młodego mężczyznę, którego podej-
rzewali o posiadanie środków odurzających. w końcu zatrzymali 22-letnie-
go Damiana o. do kontroli i przeszukali mu samochód. w aucie znaleźli 
działkę marihuany. 22-latek odpowie za posiadanie środków odurzających. 
Grozi mu do 3 lat więzienia.

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

URSYNÓW

Zatrzymano złodzieja rowerów
Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na ternie jednego ze sklepów 
doszło do próby kradzieży. Po przybyciu na miejsce zatrzymali 29-letniego 
alberta k. Mężczyzna nie zamierzał jednak składać broni i zaproponował 
mundurowym po 200 zł w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności 
służbowych. w rezultacie odpowie nie tylko za kradzież, ale także za obietni-
cę udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi na służbie. 29-latkowi 
grozi do 2 lat więzienia.

Sztuka dla wymagających
PIASECZNO W ostatni weekend w Piasecznie odbyła się kolejna, trzynasta już edycja Piaseczyńskich Teatra-
liów Sobótkowych. Tym razem dopisała wreszcie pogoda, a tradycyjne,  trzydniowe święto teatru połączo-
ne zostało z festiwalem Indii w Piasecznie. W trakcie tegorocznej imprezy udanie zaprezentowały się za-
równo teatry lokalne, jak i krajowe. Spektaklom towarzyszyły również koncerty muzyczne

	 Organizatorzy	 Teatraliów	 mie-
li,	 jak	 co	 roku,	 pełne	 ręce	 roboty	
starając	 się	 zadowolić	 nie	 tylko	
miłośników	 kultury	 wysokiej,	 ale	 i	
najmłodszych.	 W	 piątek	 i	 w	 sobotę	
imprezę	 otwierała	 scena	 dziecięca,	
na	której	 zaprezentowały	 się	przed-
szkole	 Fantazja	 („Calineczka”),	
przedszkole	 Świat	 Bajek	 („Bajka	 o	
smutnym	 osiołku”)	 i	 teatrzyk	 Hor-
rorek	 („Kopciuszek”).	 Szansę	 na	
wystawienie	 swoich	 spektakli	 do-
stały	również	grupy	szkolne:		Szkoła	
Podstawowa	 Mysiadło	 („Kopnięte	
bajki”),	 	 Szkoła	 Podstawowa	 Nowa	
Iwiczna	 („Calineczka”),	 Szkoła	
Podstawowa	w	Lesznowoli	(„Brzyd-
kie	Kaczątko”),	Szkoła	Podstawowa	
Nr	 72	 („Czerwone	 Kapturki”).	 Do-
datkowo,	czas	umilali	najmłodszym	
aktorzy	z	Teatru	ExPonad.
-	Na	scenie	dziecięcej	działo	się	wie-
le	dobrego	–	mówi	Anna	Kolanow-
ska,	 inicjatorka	 Piaseczyńskich	 Te-
atraliów	 Sobót-
kowych	 i	 reżyser	
teatralny.	-	Dużo	
pomogły,	 jak	 za-
wsze,	 Kasie:	
Hernik,	 Resiak	
i	 Wawrykowicz,	
które	były	zawsze	
tam	 gdzie	 być	
powinny.	 Bardzo	
dziękuję	 również	
za	pomoc	dziewczynom	z	Fantazji	i	
Świata	Bajek,	które	od	początku	do	
końca	 wzięły	 pełną	 odpowiedzial-
ność	za	swoje	trzy,	czterolatki	i	bar-
dzo	pomogły	w	spektaklach.	Pięknie	
wypadł	 „Kopciuszek”	 z	 fantastycz-
nym	głosem	Zosi	Justyńskiej.

Mniej widowiska, więcej refleksji
	 Nieco	bardziej	„dorosłe”	Teatra-
lia	rozpoczęły	się	od	koncertu	zespo-
łu	„Łysa	Góra”	-	grupy	poruszającej	
się	 między	 folkiem,	 rockiem	 i	 cięż-
kim,	 głębokim	 metalowym	 brzmie-
niem,	czerpiącej	teksty,	między	inny-
mi,	z	tradycji	polskiej	wsi.	Następnie	
ze	spektaklem	„Noc	Kupały”	wystą-
piła	grupa	teatralna	„Face	To	Face”	
ze	Zduńskiej	Woli,	a	tuż	po	niej	pia-
seczyński	Teatr	ExPonad,	prezentu-
jąc	bardzo	dobrze	przyjętą	przez	pu-
bliczność	 „Księżniczkę	Magdalenę”	
wg.	Witkacego.
	 -	 Bardzo	 dziękuję	 mojemu	 te-
atrowi,	 który	 stanął	 na	 wysokości	
zadania	i	zagrał	swój	spektakl	na	ty-
siąc	procent	–	mówi	Anna	Kolanow-
ska.	-	Jestem	z	nich	bardzo	dumna.
	 Zwieńczeniem	 pierwszego	 dnia	
imprezy	 było	 widowisko	 plenerowe	
„Giganci”	Teatru	A	z	Gliwic,	które	–	
choć	zapowiadane	jako	spektakl	dla	
widzów	dorosłych	–	nie	okazało	się	

być	aż	 tak	szokujące	 jak	się	niektó-
rzy	 spodziewali.	 Olbrzymie	 wraże-
nie	 robić	mogły	niesamowite	umie-
jętności	 akrobatyczne	 występują-

cych	w	nim	aktorów.	Spektakl	był	o	
limitach	 nałożonych	 kondycji	 czło-
wieka,	których	przekraczanie	(infla-
cja)	prowadzi	do	 tragedii.	W	wido-
wisku	wykorzystano	twórczo	projek-
cje	 multimedialne,	 techniki	 lalkar-
skie	(marionety),	techniki	fire–show,	
elementy	 tańca	 i	 ilustrację	 muzycz-
ną	 (specjalnie	na	potrzeby	 tego	wi-
dowiska	 powstał	 video-vocal	 Kata-
rzyny	Groniec).
	 W	sobotę	wystąpił	z	kolei	Maciej	
Turkowski	 z	 zespołem.	 Lider	 grupy	
od	 25	 lat	 zajmuje	 się	 piosenką	 po-
etycką	i	jest	instruktorem	siedleckie-
go	 Domu	 Kultury.	 Po	 koncercie	 na	
Skwerze	 Kisiela	 zagrał	 miejscowy	
teatr	 „Zgraja	 z	 Zielonej”,	 prezentu-
jąc	spektakl	„W	podróży”,	zaś	uko-
ronowaniem	 tegorocznej	 edycji	 Te-
atraliów	 było	 widowisko	 plenerowe	
„Pandora”	 w	 wykonaniu	 wrocław-
skiego	 Teatru	 Formy.	 Spektakl	 ten	
powstał	na	kanwie	dramatu	„Wariat	
i	 Zakonnica”	 Stanisława	 Ignacego	
Witkiewicza,	będąc	współczesną	wi-
zją	człowieka	uwięzionego	i	uwikła-
nego	w	słabości	ludzkiej	natury.	Nie-
pokojąco	poruszający	się	po	parkin-
gu	 przy	 ulicy	 Sierakowskiego	 akto-
rzy	 i	 odpowiednio	 dobrana	 muzy-
ka	sprawiły,	że	z	pewnością	nie	było	
to	 widowisko	 „lekkie,	 łatwe	 i	 przy-

jemne”,	 a	 raczej	 trudne	 w	 odbiorze	
i	skłaniające	do	refleksji.	

Udany eksperyment
	 Niedziela,	trzeci	i	zarazem	ostatni	
dzień	Teatraliów	poświęcony	był	w	ca-
łości	kulturze	i	tradycji	Indii.	Festiwal	
Indii	 zainaugurował	 zespół	 Bhajan,	
zapewniając	 odpowiednie	 muzyczne	
wprowadzenie	w		klimat	imprezy.	Od-
były	się,	między	innymi,	tańce	hindu-
skie,	pokazy	sztuki	walki	i	magii,	po-
kaz	 ćwiczeń	 jogi	 i	 teatr	 prezentujący	
fragment	Mahabharaty	–	Gita.
	 -	 W	 tym	 roku	 zdecydowaliśmy	
się	trochę	na	eksperyment,	proponu-
jąc	 publiczności	 sztukę	 nieco	 trud-
niejszą	 w	 odbiorze	 –	 podsumowuje	
tegoroczną	 edycję	 Anna	 Kolanow-
ska.	-	Popatrzeć	na	fajerwerki	i	bie-
gających	 na	 szczudłach	 ludzi	 może	
każdy,	natomiast	teatr	to	nie	są	hot-
dogi.	 Osobiście	 uważam,	 że	 sztuka	
powinna	 trochę	 boleć,	 a	 katharsis	
można	osiągnąć	przez	dramat,	a	nie	
komedię.	 Brakuje	 mi	 Teatraliów	 w	
parku.	Ja	wiem,	że	to	jest	dla	gminy	
bardzo	drogie,	ale	uważam,	że	park	
to	 jest	 właśnie	 ich	 miejsce.	 Uloko-
wanie	 sześciu	 grup	 teatralnych	 w	
potwornej	duchocie	i	upale	w	jednej	
sali	 i	 korytarzu	 w	 Przystanku	 Kul-
tura	 jest	 bardzo	 trudne	 organiza-
cyjnie.	Poza	 tym	uważam,	że	 rynek	
nie	ma	klimatu.	Dzisiaj	co	najmniej	
pięciu	rodziców	podeszło	do	mnie	z	
pytaniem	 jakim	 prawem	 wyłączyli-
śmy	 fontannę	 i	 gramy	 jakieś	 głupie	
spektakle,	jak	oni	tu	się	przyszli	wy-
kąpać.	Urzędzie	gminy!	Błagam,	nie	
róbcie	kolejnej	fontanny	na	Skwerze	
Kisiela,	bo	już	w	ogóle	nie	będziemy	
mieli	gdzie	grać.

Grzegorz Tylec

W tym roku zdecydowaliśmy się trochę na ekspery-
ment, proponując publiczności sztukę nieco trud-
niejszą w odbiorze

„

Anna Kolanowska
inicjatorka Piaseczyńskich Teatraliów Sobótkowych i reżyser teatralny”

Makabryczny wypadek czy samobójstwo?
PIASECZNO W środę, 26 czerwca na torach w Zalesiu Dolnym doszło do tragicznego 
wypadku. Młody, 23-letni mężczyzna zginał pod kołami pociągu
	 Nieoficjalnie	 dowiedzieliśmy	 się,	
że	 doszło	 do	 samobójstwa,	 ale	 jest	
jeszcze	za	wcześnie,	by	otrzymać	ofi-
cjalne	 potwierdzenie	 tej	 informa-
cji.	Tuż	po	wypadku	na	miejscu	pra-
cowała	policja	 i	prokuratura,	a	ruch	
pociągów	 odbywał	 się	 wahadłowo.	
Śledczy	ustalą	okoliczności	wypadku	
i	przesłuchają	świadków	zdarzenia.

AB
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Wójt czytał dzieciom
PRAŻMÓW Grzegorz Pruszczyk, Wójt Gminy Prażmów wziął udział 
w XII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Odwiedził ma-
luchy z Punktu Przedszkolnego Słoneczna Kraina w Nowym Praż-
mowie i przeczytał im „Przygody Guliwera”

 Dzieci ciepło przywitały niecodziennego gościa, który wzbudził ich 
ogromne zainteresowanie. Na początku spotkania maluchy chciały się 
przede wszystkim dowiedzieć czym właściwie zajmuje się wójt. Grze-
gorz Pruszczyk świetnie poradził sobie z odpowiedzią na trudne pyta-
nia. Gminę porównał do samochodu, a siebie do kierowcy. obrazowe 
wyjaśnienie przypadło dzieciom do gustu. Następnie wójt Prażmowa 
przeczytał dzieciom bajkę „Przygody Guliwera” według powieści Jona-
thana swifta „Podróże Guliwera” z 1726 roku. Dzieci nie tylko z zapartym 
tchem słuchały opowieści o podróżniku, lecz także aktywnie uczestni-
czyły w lekturze, zadając mnóstwo dodatkowych pytań i z zaintereso-
waniem oglądając ilustracje. w nagrodę za czytanie bajki wójt Pruszczyk 
usłyszał wierszyki, które przedszkolaki wyrecytowały specjalnie dla nie-
go. Po spotkaniu dzieci poszły na podwieczorek, a wójt musiał wrócić do 
swoich codziennych obowiązków, „za kierownicę urzędu gminy”.

gt/inf

Gminny Dzień Strażaka
PIASECZNO W niedzielę, 23 czerwca na terenie remizy strażackiej w Złotokłosie z oka-
zji Dnia Strażaka i 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie odbył się pik-
nik, w którym – oprócz strażaków – wzięli udział także przedstawiciele lokalnych 
władz i okoliczni mieszkańcy. Główną częścią obchodów było przyznanie odzna-
czeń dla najbardziej zasłużonych druhów
	 Oficjalne	 uroczystości	 rozpo-
częły	się	w	samo	południe	od	mszy	
świętej	polowej	odprawionej	przez	
proboszcza	 Parafii	 Matki	 Bo-
żej	 Łaskawej	 w	 Złotokłosie,	 księ-
dza	 Kacpra	 Kisielińskiego.	 Po	 jej	
zakończeniu	 na	 plac	 przed	 remi-
zą	 przemaszerował	 pododdział	 z	
pocztami	 sztandarowymi,	 składa-
jący	 się	 z	 jednostek	 z	 terenu	 gmi-
ny	 Piaseczno	 (Grochów,	 Bogatki,	
Piaseczno,	 Bobrowiec,	 Jazgarzew,	
Chojnów),	 a	 także	 jednostek	 za-
przyjaźnionych	z	OSP	Złotokłos	(z	
Mrokowa,	Kotoryc	i	Prac	Małych).	
Następnie	 dokonano	 ceremoniału	
podniesienia	 flagi	narodowej	przy	
jednoczesnym	 odegraniu	 hymnu	
narodowego	 przez	 Piaseczyńską	
Orkiestrę	Dętą.	
	 Kolejnym	 punktem	 programu	
uroczystości	 było	 zapoznanie	 się	
obecnych	 na	 placu	 z	 historią	 jed-
nostki	 OSP	 Złotokłos,	 po	 czym	
przystąpiono	 do	 wręczenia	 odzna-
czeń	 i	 udekorowania	 strażaków.	
Złote	medale	za	zasługi	dla	pożar-
nictwa	 otrzymali:	 Wiesław	 Słowik,	
Adam	Puto,	Bogdan	Frelich,	srebr-
ne	 medale:	 Janusz	 Włodarczyk,	
Adam	 Patus,	 a	 brązowy	 medale:	
Marcin	 Czarnecki,	 Tomasz	 Pierz-
chała	 i	 Tadeusz	 Ziętek.	 Wręczo-
no	 również	medale	 za	wysługę	 lat.	

Szczególne	 wyrazy	 uznania	 należą	
się	 Czesławowi	 Sikorskiemu,	 który	
otrzymał	medal	za	65-lecie	pracy	na	
rzecz	pożarnictwa.	Odznakami	ho-
norowymi	 wyróżnieni	 zostali	 rów-
nież	 druhowie	 Młodzieżowej	 Dru-
żyny	 Pożarniczej,	 otrzymując	 tak-
że	proporzec	dla	całej	drużyny.	Na	
zakończenie	części	oficjalnej	jedno-
stce	w	Złotokłosie	pięknego	 jubile-
uszu	gratulowali	w	przemówieniach	
okolicznościowych	 przedstawicie-
le	władz,	na	czele	z	wicepremierem	
Januszem	 Piechocińskim	 (przeka-
zał	 lis	 gratulacyjny),	 burmistrzem	
Piaseczna	 Zdzisławem	 Lisem	 i	 wi-

cestarostą	powiatu	piaseczyńskiego	
Markiem	Gielecińskim.
	 Po	 wyprowadzeniu	 sztanda-
rów	 rozpoczął	 się	 piknik.	 Organi-
zatorzy	przygotowali,	między	inny-
mi,	 scenę,	 na	 której	 wystąpiły	 Ze-
spół	 Ludowy	 Kłosowianki,	 młode,	
lokalne	 talenty	 muzyczne	 oraz	 ze-
społy	Out	of	Tune	i	Life	Club	Band.	
Wszyscy	chętni	mogli	również	posi-
lić	się	potrawami	z	grilla	i	grochów-
ką,	 a	 także	 pysznymi	 ciastami.	 W	
Złotokłosie	bawiono	się	hucznie	do	
późnych	godzin	nocnych.

Grzegorz Tylec
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Cieciszew kolebką uzdrowiska

	 Niedzielne	 obchody	 rozpoczę-
ła	uroczysta	msza,	którą	odprawili	
ks.	 Bogdan	 Przegaliński,	 dziekan	
dekanatu	 konstancińskiego	 oraz	
ks.	 Jacek	 Dzikowski,	 proboszcz	
parafii	 św.	 Zygmunta	 w	 Słomczy-
nie.	Po	nabożeństwie	na	odnowio-
nym	placu	w	centrum	Cieciszewa,	
przy	remizie	miejscowej	straży	po-
żarnej,	 odbyła	 się	 część	 oficjalna	
jubileuszowych	
obchodów.	 Za-
i naug urowa l i	
ją	 Małgorzata	
Biernacka,	 soł-
tys	 Cieciszewa	
oraz	 Zbigniew	
B ą c z k o w s k i ,	
przewodniczą-
cy	 społecznego	 komitetu,	 który	
powołano	 do	 organizacji	 uroczy-
stości.	W	jego	składzie	oprócz	już	
wymienionych	znaleźli	się	również	
Sylwester	 Kowalczyk,	 Wojciech	

Kowalczyk,	 Grażyna	 Zielonkie-
wicz,	 Wojciech	 Latoszek,	 Andrzej	
Stański	oraz	Hanna	Szulc.	

Wszystko zaczęło się w Cieciszewie
	 Gospodarze	 powitali	 wszyst-
kich	zebranych	i	podziękowali	za	or-
ganizację	 obchodów,	 upamiętnia-
jących	 lokację	 wsi	 sprzed	 650	 lat.	
-	Spotykamy	się	dzisiaj	w	szczegól-

nym	dniu,	który	
z	pewnością	na	
trwałe	 zapisze	
się	 na	 kartach	
nowej	 historii	
naszej	 gminy	
-	 mówił	 bur-
mistrz	 Kazi-

mierz	 Jańczuk,	
witając	 mieszkańców.	 	 -	 Cieciszew	
to	 jedna	 z	 najstarszych	 miejscowo-
ści	na	Mazowszu,	licząca	sobie	pra-
wie	osiem	wieków	historii.	Powstała	
kiedy	 nie	 było	 nie	 tylko	 Konstanci-

na	oraz	sąsiednich	miejscowości	jak	
Piaseczno	czy	Lesznowola,	lecz	tak-
że		Warszawy,	będąc	niezwykle	waż-
nym	grodem	na	szlaku	handlowym	
z	Czerska.	Pewnie	zwrócili	państwo	
uwagę,	 że	 powiedziałem	 o	 ośmiu	
wiekach,	 a	 przecież	 zebraliśmy	 się	
tu	z	okazji	650-lecia.	Gdzie	się	po-
działo	150	lat?	To	nie	jest	błąd,	po-
nieważ	gród	w	Cieciszewie	powstał	
znacznie	 wcześniej	 nim	 oficjalnie	
ulokowano	wieś	-	dodał	burmistrz.	
Wątpliwości	 rozwiał	 Paweł	 Komo-
sa,	lokalny	historyk,	pasjonujący	się	
m.in.	dziejami	gminy,	autor	książki	
„Osiem	wieków	Cieciszewa”,	wyda-
nej	 z	 okazji	 jubileuszu.	 Przybliżył	
on	mieszkańcom	nie	tylko	zamierz-
chłą,	 sięgającą	 połowy	 XIII	 wieku	
historię	 grodu	 w	 Cieciszewie,	 lecz	
także	 nieco	 późniejsze	 okoliczno-
ści,	w	jakich	powstała	wieś.	-	Gdy-
by	nie	 lokacja	Woli	Cieciszewskiej,	
historia	tego	terenu	mogłaby	poto-
czyć	się	zupełnie	inaczej.	Cieciszew	
jest	kolebką	naszej	gminy,	która	ma	
swój	 początek	 właśnie	 w	 Ciecisze-
wie	–	dodał	historyk.	

Pamięć jak skała
	 Następnie	 uroczystego	 odsło-
nięcia	 pamiątkowego	 głazu	 do-
konali	 najstarsi	 mieszkańcy	 Cie-
ciszewa	 -	 103-letnia	 Helena	 Cza-
sak	 i	 94-letni	 Henryk	 Bojańczyk.	
Po	 czym	 obelisk	 poświęcił	 ks.	 Ja-

cek	 Dzikowski.	 Warto	 dodać	 rów-
nież,	 że	 pod	 pomnikiem	 wkopa-
no	„kapsułę	 czasu”.	Sołtys	Małgo-
rzata	Biernacka	umieściła	pod	gła-
zem	metalową	tubę,	w	której	znala-
zły	się	m.in.		przetłumaczony	na	ję-
zyk	polski	akt	lokacji	wsi	Wola	Cie-
ciszewska	z	1363	roku,	 listę	miesz-
kańców	wsi	oraz	aktualne	wydania	
lokalnych	gazet.	
	 Urodziny	 wsi	 nie	 mogłyby	 się	
odbyć	bez	tradycyjnej	zabawy	–	po	
oficjalnej	części	obchodów	nad	po-
bliskim	 jeziorem	 (historyczne	 sta-
rorzecze	 Wisły)	 rozpoczął	 się	 pik-
nik	 rodzinny.	 Jego	 największą	
atrakcją	byli	średniowieczni	rycerze	
z	Bractwa	Rycerskiego	Kern,	którzy	
przypomnieli	publiczności	obyczaje	
sprzed	650	lat.

Osiem wieków historii
	 Z	 niezwykle	 interesującego	
opracowania	 historyka	 Pawła	 Ko-
mosy	 można	 się	 dowiedzieć,	 że	
pierwsze	 wzmianki	 na	 temat	 Cie-
ciszewa	 pochodzą	 z	 połowy	 XIII	
wieku.	 W	 Ciciszewie	 znajdował	
się	 gród	 strzegący	 ważnych	 szla-
ków	handlowych	i	przeprawy	przez	
Wisłę.	 Ziemie	 należały	 do	 Stani-
sława	 Pierzchały	 z	 Turowic,	 her-
bu	 „Roch”,	 który	 piastował	 ważne	
urzędy	 w	 ówczesnym,	 niezależnym	
księstwie	 czerskim.	 Historyk	 przy-
tacza	również	etymologię	nazwiska	

i	genezę	herbu	rodu.	„Roch”	nawią-
zuje	do	wieży	szachowej,	która	na-
tomiast	wywodzi	się	od	słoni	bojo-
wych,	których	używano	w	starożyt-
ności.	 Nazwisko	 zaś	 pochodzi	 od	
staropolskiego	 słowa	 oznaczające-
go	osobę	zapalczywą	i	porywczą.	

Sukces ma wielu ojców
	 Stanisław	z	Cieciszewa	25	czerw-
ca	 1363	 roku	 otrzymał	 od	 księcia	
Siemowita	oficjalną	 zgodę	na	 loka-
cję	 wsi	 na	 prawie	 niemieckim,	 któ-
ra	 powstała	 wokół	 grodu.	 Ponadto	
zgodnie	z	aktem	 lokacji	wieś	otrzy-
mała	 liczne	 przywileje	 i	 zwolnienie	
z	 opłat.	 Lokacja	 wsi	 zapoczątko-
wała	rozwój	gospodarczy	tych	ziem	
oraz	 powstanie	 kolejnych	 miejsco-
wości	dzisiejszej	gminy.	Zaś	potom-
kowie	Stanisława	władali	nimi	przez	
kolejne	wieki,	na	długo	przed	rodem	
Potulickich,	z	którym	wiąże	się	po-
wstanie	letniska.	Dotychczas	to	hra-
bia	 Witold	 Skórzewski,	 który	 pod	
koniec	 XIX	 wieku	 założył	 letnisko,	
był	 uważany	 za	 założyciela	 Kon-
stancina-Jeziorny.	 Tymczasem	 wła-
ściwym	protoplastą	gminy	 jest	Sta-
nisław	Pierzchała	z	Cieciszewa,	bez	
którego	z	pewnością	nie	byłoby	dzi-
siejszego	 uzdrowiska.	 A	 prawdziwą	
kolebką	gminy	nie	jest	Pałac	w	Obo-
rach	lecz	Cieciszew.

Grzegorz Traczyk

650 lat temu
25 czerwca powstał Cieciszew, jedna 

z najstarszych miejscowości 
na Mazowszu

Uroczystego odsłonięcia pamiątkowego głazu dokonali najstarsi mieszkańcy Cieciszewa 
- 103-letnia Helena Czasak i 94-letni Henryk Bojańczyk

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 23 czerwca Cieciszew, 
jedna z najstarszych wsi na Mazowszu, uroczyście ob-
chodził swoje 650-lecie. Przed wiekami, 25 czerwca 1363 
roku książę Siemowit zezwolił Stanisławowi z Ciecisze-
wa na lokację wsi o nazwie Wola Cieciszewska. Z oka-
zji wyjątkowej rocznicy na głównym placu miejscowości 
stanął pamiątkowy obelisk, który uroczyście odsłonięto w 
obecności mieszkańców gminy oraz przedstawicieli samo-
rządu Konstancina-Jeziorny
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Sukces Przedszkola Fantazja
Teatr   przedszkola Fantazja, laureat  Teatraliów  w Lesznowoli  i zdobywca 2 miejsca 
na Festiwalu Małych Form Teatralnych w Piasecznie otrzymał wyróżnienie  za spektakl 
„Dziesięcioro Murzyniątek”  na Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Rado-
miu, w którym biorą udział najlepsze teatry z województwa mazowieckiego

 aktorami teatru Fantazja są dzieci z  
Niepublicznego Przedszkola Fantazja 
w Łazach  w wieku od 4 do 6 lat. autor-
ką scenariusza, pomysłu reżyserskiego 
oraz scenografii i oprawy muzycznej 
jest anna kolanowska, prowadząca  w 
tym przedszkolu warsztaty teatralne. 
Na co dzień dzieci  przygotowywa-
ły  się do występu, bawiąc się w teatr  
pod  okiem swoich nauczycielek :ane-
ty Gali, Marleny Halamus i Pauliny tra-
czyk. 
Mali aktorzy musieli zmierzyć się z 
zupełnie nowa sytuacją: prawdziwy 
teatr, garderoby, aktorzy, wielka scena, 
ogromna widownia to wszystko onie-
śmielało, ale również bardzo ciekawiło 
dzieci. trzeba dodać, że „Murzyniątka” 
były najmłodszą grupą uczestniczącą 
w festiwalu. Finał Festiwalu odbywał 
się  na deskach teatru Powszechnego 

w Radomiu.. 
Po początkowym onieśmieleniu nie 
zostało śladu, kiedy dzieci  tanecznym 
krokiem w rytm afrykańskiej muzyki 
wyszły na scenę.                                       
Przedstawienie zostało brawurowo 
przyjęte przez publiczność i docenio-
ne przez jury MFta, które pracowało 
w znakomitym składzie: sławomira 

Łozińska, Paweł Burczyk i Leszek zduń. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych suk-
cesów !

Niepubliczne Przedszkole Fantazja 
- Piaseczno, ul. Staszica 12 

- Łazy,  ul. Łączności 2F       
www.fantazja.edu.pl                             

tel. 506-125-282

Wypadek 
w Zalesiu
PIASECZNO W niedzielę, 23 czerwca na skrzyżowaniu ulic 
Wiekowej Sosny i Pionierów w Zalesiu Górnym doszło 
do wypadku, w którym ranne zostały cztery osoby

 Do zdarzenia doszło po godz. 21. według wstępnych ustaleń policji, 
siedząca za kierownicą opla astry 30-letnia katarzyna k., jadąc ulicą wie-
kowej sosny, na skrzyżowaniu z ul. Pionierów nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu audi, kierowanemu przez 29-letnią ilonę H. audi jechało w kie-
runku przejazdu kolejowego. Doszło do zderzenia, w którym ranne zo-
stały kierująca audi i siedząca obok niej pasażerka oraz dwoje dzieci ja-
dących oplem. cała czwórka została przewieziona do szpitala. obydwie 
kobiety kierujące pojazdami, biorącymi udział w zdarzeniu, były trzeźwe. 

TW

P R o M o c J a

R e k L a M a
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Wielkie święto gminy
LESZNOWOLA W ubiegły weekend, 22 i 23 czerwca w ZS im. Noblistów Polskich w Lesz-
nowoli oraz na terenie zielonym przed urzędem gminy odbyło się szereg imprez w ra-
mach Dni Gminy Lesznowola. W sobotę mieszkańcy mogli wziąć udział w rywalizacji 
sportowej, zaś w niedzielę skorzystać z szerokiej oferty kulturalno-rozrywkowej
	 W	sobotę	o	godz.	9	na	stadionie	
przy	ZS	w	Lesznowoli	rozpoczęła	się	
jubileuszowa	 X	 Edycja	 Rozgrywek	
Piłki	 Nożnej	 o	 Puchar	 Wójta	 Gmi-
ny	Lesznowola,	zaś	na	hali	-	Turniej	
Piłki	 Siatkowej	 Młodziczek.	 Obok	
stadionu	ustawiono	miasteczko	oraz	
odbywały	 się	 gry	 sprawnościowe	 z	
nagrodami	 dla	 najmłodszych.	 Do	
turnieju	piłkarskiego	zgłosiło	się	sie-
dem	drużyn,	które	rywalizowały	sys-
temem	 „każdy	 z	 każdym”	 w	 dwóch	
grupach.	W	niedzielę	rano	rozegrano	
półfinały,	 a	 następnie	 finał.	 Turniej	
wygrało	Uderzenie	Mysiadło,	za	nim	
uplasował	 się	 Władysławów,	 a	 trze-
cie	 miejsce	 zajął	 Inter	 Zgorzała.	 W	
Turnieju	Piłki	Siatkowej	Młodziczek	
triumfował	 Luks	 „Set”	 Lesznowola,	
przed	MKS	Iskrą	Legionowo	i	UKS-
em	Polonez	Wyszków.	

Dużo atrakcji dla najmłodszych
	 W	 niedzielę	 w	 centralnym	 punk-
cie	znajdującego	się	naprzeciwko	gmi-
ny	skweru	stała	scena,	na	której	odby-
wały	się	występy	i	koncerty.	Dalej	roz-
stawiono	 mnóstwo	 stoisk	 z	 atrakcja-
mi,	 wśród	 których	 każdy	 mógł	 zna-
leźć	coś	dla	siebie.	Na	dorosłych	cze-
kały	kramy	z	 rękodziełem	(m.in.	wy-
stawiała	 się	 Pracownia	 Rzeczy	 Róż-
nych)	 i	 oryginalnymi	 drobiazgami,	
dzieci	przebierały	wśród	tysięcy	zaba-
wek,	hasały	na	dmuchanych	zjeżdżal-
niach	i	zamkach,	ujeżdżały	byka,	ma-
lowały	buźki,	brały	udział	w	konkur-
sach	plastycznych,	pływały	w	basenie	
miniaturowymi	parostatkami,	a	także	
brały	 udział	 w	 konkursach	 zręczno-

ściowych	 z	 atrakcyjnymi	 nagrodami.	
Na	placu	stanęła	także		karetka	Falc-
ka,	 obok	 której	 ratownicy	 medyczni	
wyjaśniali	 zasady	 udzielania	 pierw-
szej	 pomocy.	 W	 otoczonym	 kwiata-
mi	 namiocie	 Gminnej	 Biblioteki	 Pu-
blicznej	można	było	zrobić	sobie	zdję-
cie	 ze	 smokiem.	 Imprezę	 odwiedzili	
również	strażacy,	którzy	prezentowali	
swoje	piękne	samochody.	Pokazywali	
także	sprzęt	historyczny,	w	tym	ręczną	
pompę	 i	 wóz	 drabiniasty	 OSP	 Mro-
ków.	Oczywiście	atrakcji	było	o	wiele	
więcej,	a	o	wszystkich	wspomnieć	nie	
sposób.	 Wszyscy,	 którzy	 zgłodnieli,	
mogli	posilić	się	pysznymi	daniami	z	
grilla.	Tradycyjnie	były	też	lody,	wata	
cukrowa	i	popcorn.	

Bogata oprawa artystyczna
	 Podczas	 drugiego	 dnia	 imprezy	
zaplanowano	 także	 sporo	 wydarzeń	
kulturalnych.	 Rozpoczęło	 się	 z	 przy-
tupem	 od	 wjazdu	 2.	 Pułku	 Szwole-
żerów	 Rokitniańskich	 stacjonujących	

w	 Wólce	 Kosowskiej	 przy	 akompa-
niamencie	 Lesznowolskiej	 Orkiestry	
Symfonicznej.	W	ubiegłym	roku	orkie-
stra	zagrała	fragmenty	ścieżek	dźwię-
kowych	 ze	 znanych	 filmów,	 tym	 ra-
zem	grała	utwory	zespołu	Abba.	Spo-
ro	było	pokazów	artystycznych,	w	tym	
pokaz	wietnamskich	tańców	regional-
nych.	 Dużym	 zainteresowaniem	 cie-
szyły	się	także	pokazy	karate	oraz	wy-
stęp	 kulturysty,	 Kamila	 Majaka.	 Po	
południu	 na	 scenie	 pojawiły	 się	 zna-
ne	 i	 lubiane	 Domisie,	 które	 zaprosi-
ły	do	wspólnej	zabawy	wszystkie	dzie-
ci.	 Jednak	 niekwestionowaną	 gwiaz-
dą	wieczoru	była	w	tym	roku	Natalia	
Kukulska,	która	przyciągnęła	na	skwer	
przed	 gminą	 liczną	 rzeszę	 wielbicie-
li.	Po	koncercie	rozpoczęła	się	dysko-
teka	pod	gwiazdami,	która	zakończy-
ła	się	dopiero	około	godz.	23.	Trzeba	
przyznać,	że	Dni	Gminy	Lesznowola	
z	roku	na	rok	są	organizowane	z	coraz	
większym	rozmachem.	Już	nie	może-
my	doczekać	się	następnych.

Wśród dziesięciu 
najpiękniejszych
GÓRA KALWARIA Ogólnopolska fundacja Jedyna Taka organizuje I 
Wybory Miss Polski na Wózku. Wśród 72 kandydatek z całej Polski 
znalazły się dwie panie z powiatu piaseczyńskiego. Jedna z nich 
Sylwia Klusek z Góry Kalwarii w wyniku internetowego głosowa-
nia znalazła się wśród dziesięciu finalistek konkursu. Najpięk-
niejsza Polka na wózku zostanie wybrana 4 sierpnia podczas uro-
czystej gali w Ciechocinku
	 Fundacja	Jedyna	Taka	poprzez	orga-
nizację	I	Wyborów	Miss	Polski	chce	po-
kazać	piękne	kobiety,	poruszające	się	na	
wózku	 inwalidzkim	 jako	 kobiety	 aktyw-
ne,	spełniające	się	w	różnych	rolach	spo-
łecznych,	pełne	pasji,	sił	oraz	wytrwało-
ści	w	dążeniu	do	realizacji	własnych	ma-
rzeń.	 Kobiety,	 które	 radzą	 sobie	 z	 prze-
ciwnościami	losu,	a	każda	z	nich	jest	„Je-
dyna	Taka”.	
	 Pod	koniec	maja	zakończył	się	pierw-
szy	 etap	 konkursu,	 w	 którym	 internau-
ci	wybrali	dziesięć	finalistek,	spośród	72	
kandydatek	z	całej	Polski.	Wśród	najpiękniejszych	znalazła	się		Sylwia	
Klusek	z	Góry	Kalwarii,	która	otrzymała	aż	10669	głosów,	plasując	się	
na	 drugim	 miejscu.	 Finalistki	 wzięły	 już	 udział	 w	 warsztatach	 miss,	
które	odbyły	się	w	połowie	czerwca	w	Bydgoszczy.	Kandydatki	przy-
gotowywały	się	tam	do	uroczystej	gali,	korzystając	z	pomocy	kreato-
rów	wizerunku,	wizażystów,	fryzjerów	i	stylistów.	Gala	Finałowa	I	Wy-
borów	Miss	Polski	na	wózku	odbędzie	się	4	sierpnia.	O	zwycięstwie	w	
konkursie	zadecyduje	jury.	Gratulujemy	Sylwii	Klusek	sukcesu	i	trzy-
mamy	za	nią	kciuki,	by	reprezentantka	powiatu	piaseczyńskiego,	wró-
ciła	z	jednym	z	prestiżowych	tytułów.

Grzegorz Traczyk
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Sobotnie targi różności
w najbliższą sobotę, 29 czerwca w godz. 10-14 na piaseczyńskim targowisku 
przy ul. Jana Pawła ii 59 odbędą się pierwsze „sobotnie targi różności”. 
kolejne kiermasze będą organizowane w każdą ostatnią sobotę miesiąca. - 
każdy z nas ma na strychu czy w garażu mnóstwo rzeczy, których nie używa, 
ale które szkoda wyrzucić, bo są w dobrym stanie – mówi inicjator akcji, 
radny rady miejskiej w Piasecznie, Marek Marciniuk. - w ostatnią sobotę mie-
siąca będzie można je sprzedać, zamienić, albo kupić coś ciekawego od 
innych  mieszkańców. tego dnia sprzedający za wystawienie swojego stoiska 
w ramach „sobotnich targów różności” zapłacą jedynie symboliczną złotów-
kę. Poza tym myślę, że taki pchli targ będzie pełnił także dla mieszkańców 
funkcję integracyjną.

PIASECZNO

AB
Posledne Decebrove Dni i Teraz i Tu
 w piątek, 28 czerwca w Domu kultury w Piasecznie odbędzie się koncert 
zespołów Posledne Decebrove Dni (słowacja) i teraz i tu (konstancin-
Jeziorna). Początek o godzinie 19.30.                                                                           Tyl.

PIASECZNO

HOUSEPITAL w plenerze
 w sobotę, 29 czerwca na Placu Piłsudskiego w Piasecznie odbędzie się 
pierwszy festiwal muzyki house w Piasecznie. zagrają m.in.: Dj Martin Rosa, 
cast away, alexis, art. Nou, Paul R, slim. impreza rozpocznie się o godzinie 16 
i potrwa do godziny 22.                                                                                                     Tyl.

PIASECZNO

Rynek godzina 15
 w niedzielę, 30 czerwca w 
ramach akcji Rynek godzina 15 
odbędzie  s ię  spotk anie  z 
Fundacją „Nadzieja” i koncert 
zespołu Piast & Grapa Family.

Tyl.

PIASECZNO
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Zamiast Lekaro będzie Jarper

Śmieci „po nowemu” - już od 1 lipca!
Wielkim krokami zbliża się moment wejścia w życie nowelizacji Ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której samorządy 
przejmują odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie
 w Lesznowoli od 1 lipca  odbio-
rem odpadów zajmie się spółka Jar-
per. Przetarg co prawda wygrała fir-
ma Lekaro, jednak przedsiębiorstwo 
wycofało się z podpisania umowy z 
Gminą. w związku z tym Gmina zde-
cydowała o wyborze drugiej najko-
rzystniejszej oferty spośród ofert, 
które wypłynęły w odpowiedzi na 
ogłoszony przetarg. 
 Mimo problemów spowodowa-
nych nagłą decyzją firmy Lekaro, sa-
morząd dołożył wszelkich starań, by 
przejęcie obowiązków związanych z 
gospodarką odpadami przebiegło 
sprawnie i bez komplikacji. Umowa 
z firmą Jarper została podpisana 
już 26 czerwca, natomiast harmo-
nogram odbioru odpadów będzie 
dostępny od 29 czerwca. częstotli-
wość odbioru odpadów oraz spo-
sób ich segregacji określa gminny 
Regulamin utrzymania czystości i 
porządku w gminie. 
 aby prawidłowo wywiązać się 
z obowiązków wynikających z no-
welizacji ustawy, w gminie powstał 
Referat odpadów komunalnych, 
gdzie zatrudnione są cztery osoby. 
Pracownicy referatu przyjmują inte-
resantów w pokoju nr 1 w Urzędzie 
Gminy w Lesznowoli. Docelowo sie-
dziba referatu będzie mieściła się w 
Łazach, na ul. Przyszłości 8 - obok  

Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa 
komunalnego sp. z o.o. 
 By maksymalnie ułatwić miesz-
kańcom gminy segregowanie odpa-
dów, w początkowym okresie sys-
tem segregacji będzie uproszczony. 
Będzie opierał się na czterech gru-
pach odpadów i 4 pojemnikach:
•	 zielonym na opakowania szklane, 
•	 czerwonym na papier, plastik 

i metal, 

•	 czarnym na odpady zmieszane, 
•	 pojemniku brązowym na odpa-

dy zielone. 
 obowiązek pełnej segregacji 
przejmie firma odbierająca odpa-
dy. zgodnie z decyzją Rady Gmi-
ny, mieszkańcy są zobowiązani do 
zaopatrzenia się w pojemniki we 
własnym zakresie. Jednak z uwagi 
na nagłą zmianę firmy odbiera-
jącej odpady, podjęto decyzję, 

że mieszkańcy mogą kupować 
pojemniki w dowolnych kolo-
rach. Pojemniki muszą być prze-
znaczone na odpady komunalne,  
a worki wystarczająco mocne. 
 Przypomnijmy, że przyjęta przez 
lesznowolski samorząd metoda 
ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi opiera się 
na ilości zużytej wody. kryterium to 
zostało wybrane po wnikliwej ana-

lizie wszystkich możliwych metod 
jako optymalne dla uwarunkowań 
Gminy Lesznowola. ze względu na 
dużą liczbę osób nie zameldowa-
nych (ok. 7000) inne kryteria byłyby 
niesprawiedliwe.
 ostatecznie - po obniżkach za-
proponowanych przez samorząd 
- opłaty ponoszone przez Mieszkań-
ców Gminy będą się kształtowały 
następująco:
•	 3,20 zł za 1m3  zużytej wody  w 

przypadku zbiórki selektywnej
oraz
•	 5,80 zł za 1m3 zużytej wody w 

przypadku zbiórki nieselek-
tywnej 

to jednak nie koniec obniżek - w 
późniejszym terminie samorząd 
przewiduje możliwość wprowadze-
nia ulg dla rodzin liczących powyżej 
trojga dzieci, a także osób niepełno-
sprawnych oraz znajdujących  się w 
trudnej sytuacji materialnej.

UG Lesznowola
 

Szczegółowe informacje o nowym 
systemie segregacji i odbiorze od-
padów można uzyskać w Referacie 
Odpadów Komunalnych: tel.  (22) 
70-89-107, e-mail: rok@lesznowo-
la.pl oraz na stronie internetowej 
urzędu: www.lesznowola.pl

Szkło opakowaniowe - białe i kolorowe

Materiały opakowaniowe - papier, 
plastik i metal

Odpady zmieszane - mokre

Odpady zmieszane - mokre

Odpady zielone

SELEKTYWNE - 3,2 zł za 1 m3 NIESELEKTYWNE - 5,8 zł za 1 m3

Odpady zielone



Jaki piękny jubileusz
PIASECZNO W ubiegłą niedzielę odbyły się uroczystości związane ze 115. rocznicą powsta-
nia dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej oraz 15-leciem powstania Piaseczyńsko-Grójec-
kiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej. W obchodach wzięli udział m.in. wicepremier Ja-
nusz Piechociński i wicemarszałek województwa mazowieckiego, Krzysztof Strzałkowski

	 Część	oficjalna	uroczystości	od-
była	 się	 na	 peronie	 dworca	 kolejki	
wąskotorowej	w	Piasecznie,	na	któ-
rym	 zebrało	 się	 tego	 dnia	 kilkaset	
osób.	 Po	 podstawieniu	 platformy,	
zaproszonych	na	obchody	gości	po-
witał	 prezes	 	 Piaseczyńsko-Grójec-
kiego	 Towarzystwa	 Kolei	 Wąskoto-
rowej,	Jerzy	Walasek.
	 -	115	lat	to	szmat	czasu,	a	wyjeż-
dżająca	z	Piaseczna	kolejka	wąskoto-
rowa	 jest	 jednym	z	największych	za-
bytków	 Mazow-
sza	–	mówił	Jerzy	
Walasek.	 -	 Chy-
lę	czoła	przed	Ta-
deuszem	 Warszą	
i	 Jerzym	 Chmie-
lewskim,	 którzy	
tworzyli	nasze	to-
warzystwo.	To	ich	
zasługa,	że	kolejka	nadal	jeździ.
	 Zaraz	 potem	 Tadeusz	 War-
sza,	 pierwszy	 prezes	 towarzystwa,	
opowiedział	 o	 jego	 początkach.	 O	
tym,	jak	starano	się	ocalić	rozkrada-

ny	w	latach	90.	majątek	wąskotorów-
ki,	a	potem	własnymi	siłami	zaczęto	
remontować	szlak.	-	To	były	pionier-
skie	 czasy,	 w	 których	 wszystko	 od-
bywało	 się	 na	 zasadzie	 wolontaria-
tu	–	dodał	Tadeusz	Warsza.	

Pielęgnujmy 
pozostawione dziedzictwo
	 W	ciepłych,	podniosłych	słowach	
zwrócił	 się	 do	 członków	 towarzy-
stwa	 i	 zaproszonych	 gości	 wicepre-
mier	 Janusz	 Piechociński:	 -	 Cieszę	
się,	że	w	tak	licznym	gronie	chcemy	

wsiąść	do	tego	wcale	nie	byle	jakie-
go	 pociągu,	 który	 przez	 pokolenia	
woził	mieszkańców	 tej	 ziemi	–	mó-

wił.	-	Ale	pociąg	wąskotorowy	woził	
przede	wszystkim	przyjaźń,	pamięć,	
wzajemne	dobre	relacje,	tych,	którzy	
budowali	 naszą	 przeszłość	 z	 myślą	
o	następnych	pokoleniach.	To	wiel-
ka	 odpowiedzialność,	 aby	 tę	 pięk-
ną	tradycję	pielęgnować,	powtarzać	
i	 wzbogacać.	 Bo	 przecież	 idziemy	
przez	pokolenia,	zmieniają	się	loko-
motywy,	ale	nie	zmienia	się	mundur	
i	 misja	 kolejarza	 oraz	 radość	 pasa-
żera,	który	wsiada	do	tego	pociągu,	
aby	przeżyć	coś	na	nowo.	
	 Premier	 podziękował	 ludziom,	
którzy	 sprawili,	 że	 piękna	 historia	
wąskotorówki	 może	 mieć	 swój	 dal-
szy	ciąg.	Wspomniał	także	o	potrze-
bie	budowania	i	dbania	o	wspólnotę.	
-	Cieszę	się,	że	dziś	świętujemy	115-le-
cie	 tej	 starej	duchem,	ale	 jakże	mło-
dej	piaseczyńsko-grójeckiej	kolei	-	do-
dał.	 -	Na	tej	 rampie	możemy	powie-
dzieć	 z	 całą	 mocą:	 chcemy	 wsiadać	
do	 tego	 pociągu,	 chcemy	 jechać	 w	
lepszą	przyszłość,	pamiętając	o	tym,	
co	za	nami	i	o	tych,	którzy	przekazu-
ją	nam	swoje	dziedzictwo,	swoją	pra-
cę,	swoją	troskę	o	to,	co	wspólne.	Nie	
liczmy	godzin	 i	 lat,	 to	życie	mija	nie	
my,	siadajmy	do	tych	pociągów	z	my-
ślą	o	przeszłych	pokoleniach	i	dbajmy	
o	 to,	 aby	 następne	 pokolenia	 z	 tego	
wielkiego	 dziedzictwa	 mogły	 korzy-
stać	ku	wspólnemu	dobru.	

Piaseczno jak Opole Lubelskie?
	 Krzysztof	 Strzałkowski,	 wice-
marszałek	 województwa	 mazowiec-
kiego,	 zapewnił,	 że	 samorząd	 woje-
wództwa	 stara	 się	 kultywować	 tra-
dycje	 polskiego	 kolejnictwa.	 -	 Miło	
jeździć	 tymi	 rumuńskimi	 składami	
z	 rumuńskimi	 lokomotywami	 -	mó-
wił.	 -	Niedawno	byłem	na	bocznicy,	

gdzie	widziałem	spalone,	zniszczone	
przez	wandali	składy.	Cieszę	się,	że	tu	
w	Piasecznie	wysiłkiem	towarzystwa	
ta	 historia	 może	 się	 odwracać.	 Bar-
dzo	liczymy,	że	uda	się	wreszcie	sko-
munalizować	 teren	 kolejki,	 a	 gmina	
Piaseczno,	inne	gminy	i	towarzystwo	
będą	 mogły	 stać	 się	 gospodarzami	
szlaku	i	właściwie	kultywować	tę	tra-
dycję,	aplikując	o	środki	unijne.	Bar-
dzo	 liczymy	 na	 wsparcie	 pana	 pre-
miera	w	tym	zakresie.
	 Krzysztof	 Strzałkowski	 wyraził	
nadzieję,	 że	 kolejka	 jeżdżąca	w	po-
wiecie	 piaseczyńskim	 już	 niedłu-
go	 będzie	 przypominała	 tę	 wyjeż-
dżającą	z	Opola	Lubelskiego	(Nad-
wiślańska	 Kolejka	 Wąskotorowa),	
gdzie	trasa	wąskotorówki	ma	50	km,	
a	na	szlaku	rozsianych	jest	11	stacji.	
Następnie	 wicemarszałek	 przekazał	
na	ręce	prezesa	towarzystwa,	Jerze-
go	Walaska,	dyplom	uznania	za	kul-
tywowanie	tej	pięknej	tradycji.

Piaseczno chce majątku kolejki
	 -	Kolejka	jest	symbolem	Piasecz-
na,	których	nie	mamy	tu	zbyt	wielu	
–	mówił	wiceburmistrz	Daniel	Put-
kiewicz.	 -	 Jest	 częścią	 tożsamości,	
którą	 musimy	 mozolnie	 budować.	
To	 trudne	 w	 mieście,	 w	 którym	 w	
ostatnich	20	latach	liczba	mieszkań-
ców	się	podwoiła.	Dlatego	należy	się	
uznanie	tym,	którzy	w	porę	przypo-

mnieli	sobie	o	kolejce.	
	 Wiceburmistrz	 poinformował,	
że	tydzień	temu	odbyło	się	spotkanie	
koalicji	 samorządów,	 podczas	 któ-
rego	 padło	 zapewnienie,	 że	 w	 tym	
roku	 okaże	 się,	 kto	 przejmie	 mają-
tek	wąskotorówki.	Ubiegają	się	o	to	
koalicja	gmin	i	powiat	piaseczyński.	
-	 Gratuluję	 jubileuszu	 a	 wszystkim	
członkom	 towarzystwa	 i	 współpra-
cownikom	życzę	sukcesów	w	pracy,	
która	służy	zachowaniu	tego	zabyt-
kowego	szlaku	–	mówił	Dariusz	Ma-
larczyk,	 członek	 zarządu	 powiatu	
piaseczyńskiego.	Następnie	Krzysz-
tof	 Strzałkowski	 wręczył	 dyplomy	
uznania	 osobom,	 które	 przyczyniły	
się	do	tego,	że	kolejka	wąskotorowa	
nadal	 istnieje	 i	może	pełnić	funkcję	
turystyczną.	

Piknik w Runowie
	 Po	zakończeniu	części	oficjalnej	
uroczystości	wszyscy	goście	i	miesz-
kańcy	wsiedli	do	pociągu	i	pojecha-
li	w	kierunku	Runowa,	gdzie	zorga-
nizowano	wiele	atrakcji.	Był	piknik,	
ognisko,	konkurs	historyczny,	prze-
wozy	 lokomotywą	 spalinową	 i	 dre-
zynami,	 przejażdżki	 na	 kucykach,	
występy	zespołów	muzycznych.	Im-
preza	zakończyła	się	przed	godz.	20.

Tomasz Wojciuk

Zaproszonych na obchody rocznicowe gości powitał Jerzy 
Walasek (pierwszy z lewej), prezes Piaseczyńsko-Grójeckiego 
Towarzystwa Kolei Wąskotorowej

Chcemy wsiadać do tego pociągu, chcemy jechać w 
lepszą przyszłość, pamiętając o tym, co za nami i o 
tych, którzy przekazują nam swoje dziedzictwo

„

Janusz Piechociński
wicepremier”

Sortownia 
w płomieniach
GÓRA KALWARIA W piątek, 21 czerwca nad ranem wybuchł pożar w sortowni odpadków w 
Lininie. W akcji, która wraz z dogaszaniem trwała prawie całą dobę, uczestniczyło aż 19 
wozów strażackich i 72 strażaków. Podczas pożaru, który pochłonął ok. 250 m kw. hali 
z odpadkami, nikt nie ucierpiał. Przyczyny największego, tegorocznego pożaru w po-
wiecie piaseczyńskim ustali policja
	 Straż	pożarna	otrzymała	zgło-
szenie	 o	 godz.	 3.35	 nad	 ranem.	
Ogień	 i	 kłęby	 dymu	 nad	 sortow-
nią	 znajdującą	 się	 na	 terenie	 by-

łej	 jednostki	 wojskowej	 w	 Lini-
nie	 zauważyli	 wędkarze,	 którzy	
byli	 nad	 pobliskim	 stawem.	 Na	
miejsce	 niemal	 natychmiast	 do-

tarli	 strażacy	 OSP	 Góra	 Kalwa-
ria	oraz	wozy	z	Jednostki	Ratow-
niczo-Gaśniczej	Powiatowej	Pań-
stwowej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Pia-
secznie.	Kiedy	straż	pożarna	roz-
poczęła	 akcję,	 ogień	 ogarnął	 już	
znaczną	 część	 hali,	 w	 której	 były	
składowane	 plastikowe	 odpadki.	

Natychmiast	 do	 akcji	 dołączyły	
kolejne	jednostki.	W	sumie	w	po-
żarze	uczestniczyło	 ich	aż	19	–	6	
JRG	PSP	 (15	 strażaków)	oraz	13	
OSP	(57	strażaków).	
	 Akcję	utrudniały	nie	tylko	pło-
mienie	 oraz	 wysoka	 temperatu-
ra,	 lecz	 także	 kłęby	 duszącego	

dymu.	 Dlatego	 też	 strażacy	 mu-
sieli	pracować	w	aparatach	 tleno-
wych.	 Podczas	 pożaru	 zawalił	 się	
dach	stalowo-betonowej	hali,	któ-

ry	runął	na	płonące	śmieci.	-	To	
znacznie	utrudniło	akcję	–	przy-
znaje	 kpt.	 Łukasz	 Darmofalski	
z	PSP	w	Piasecznie.	-	Niezbęd-
na	 była	 pomoc	 właściciela	 sor-
towni,	 który	 koparko-ładowar-

ką	 usunął	 dach.	 A	 następnie	 wy-
wożone	i	rozgarniane	były	płonące	
śmieci,	 żeby	 można	 było	 je	 prze-
lać	wodą.	Opanowanie	pożaru	za-
jęło	ok.	1,5	godz.	Jednak	dogasza-
nie	tlących	się	tworzyw	sztucznych	
trwało	 ponad	 20	 godz.	 -	 dodaje	
strażak.	

	 Podczas	 pożaru,	 który	 ogarnął	
łącznie	 ok.	 250	 m	 kw.	 hali,	 nikt	 nie	
ucierpiał.	 Akcja	 trwała	 prawie	 24	 go-
dziny.	Na	miejsce	przyjechała	również	
policja,	 inspekcja	 ochrony	 środowiska	
oraz	 inspektor	nadzoru	budowlanego,	
który	 nakazał	 rozbiórkę	 spalonej	 czę-
ści	budynku.	-	Straż	pożarna	nie	usta-
liła	przyczyn	pożaru.	Okoliczności	do-
kładnie	 sprawdzi	 policja	 –	 mówi	 kpt.	
Darmofalski.	Nieoficjalnie	udało	nam	
się	dowiedzieć,	 że	odpadki	mogły	zo-
stać	podpalone.	To	już	trzeci	pożar	sor-
towni	śmieci	w	Lininie.	Surowce	wtór-
ne	paliły	się	już	na	terenie	byłej	jednost-
ki	wojskowej	w	2010	i	2008	roku.	

Grzegorz Traczyk

W piątek nad ranem spłonęła hala sortowni odpadków w
Lininie na terenie byłej jednostki wojskowej

23 godz. i 55 min
72 strażaków z 19 jednostek walczyło 

z żywiołem w Lininie
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Jarper zamiast Lekaro
LESZNOWOLA W środę po południu gmina Lesznowola podpisała umowę z firmą, która 
od poniedziałku ma odbierać śmieci od mieszkańców. Ku zaskoczeniu wszystkich nie 
było to Lekaro, które wygrało przetarg, tylko miejscowy Jarper

	 Umowa	 z	 Lekaro	 miała	 zostać	
podpisana	 w	 ubiegły	 poniedziałek.	
Samochód	firmy	z	Woli	Duckiej	stał	
nawet	przed	urzędem	gminy	w	ubie-
gły	 weekend	 podczas	 Dni	 Gminy	
Lesznowola,	a	przedstawiciele	firmy	
udzielali	informacji	o	pojemnikach.	

Jak nie wiadomo o co chodzi...
	 Lekaro	za	odbiór	śmieci	do	koń-
ca	roku	zaproponowało	niecałe	700	
tys.	 zł.	 Mimo,	 że	 była	 to	 najtańsza	
oferta,	umowy	nie	podpisano.	Gmi-
na	 informuje,	 że	 nie	 była	 to	 jej	 de-
cyzja.	-	Prawdopodobnie	wygrali	za	
dużo	przetargów,	ale	o	to	trzeba	już	
zapytać	 właściciela	 firmy.	 Z	 naszej	
strony	wszystko	odbywało	się	prawi-

dłowo	 –	 informuje	 Agnieszka	 Ada-
mus	z	gminnego	wydziału	promocji.	
-	Odstąpiliśmy	od	podpisania	umo-
wy	 (miało	 dojść	 do	 tego	 w	 ponie-
działek,	24	maja	–	przyp.	red.),	po-
nieważ	mielibyśmy	tylko	tydzień	na	
wdrożenie	 systemu,	 a	 to	 zbyt	 mało		
–	 mówi	 Leszek	 Zagórski,	 rzecznik	
prasowy	 Lekaro.	 -	 Gmina	 zwleka-
ła	 z	 ogłoszeniem	 wyników	 przetar-
gu.	 Poza	 tym	 pojawiły	 się	 rozbież-
ności	 między	 opisem	 przedmiotu	
zamówienia,	 a	 stanem	 faktycznym.	
Rozbieżności	 te	 były	 na	 naszą	 nie-
korzyść.	 Po	 prostu	 okazało	 się,	 że	
mamy	 odbierać	 śmieci	 z	 większej	
liczby	punktów.	

Jarper podpisał umowę
	 W	 tej	 sytuacji	 gmina	 zwróci-
ła	 się	 do	 firmy,	 która	 w	 przetar-
gu	 zaproponowała	 drugą	 co	 do	
wielkości	cenę.	Firmą	tą	 jest	Jar-
per	 (905	 tys.	 zł	 za	 odbiór	 śmieci	
do	końca	roku),	z	którym	umowę	
podpisano	 w	 środę	 po	 południu.	
Jarper	 jest	 w	 o	 tyle	 lepszej	 sytu-
acji,	że	nie	musi	poznawać	topo-
grafii	 terenu.	 Świetnie	 zna	 Lesz-
nowolę,	 ponieważ	 od	 20	 lat	 od-
biera	 śmieci	od	 jej	mieszkańców.	
Mimo	 to,	 cała	 sytuacja	 była	 dla	
niego	zaskakująca.	-	Nie	spodzie-
waliśmy	 się	 takiego	obrotu	 spra-
wy.	Musieliśmy	dokupić	pięć	no-
wych	 samochodów	 do	 odbioru	
nieczystości	 stałych	 i	 dodatko-
we	 pojemniki	 –	 mówi	 Jarosław	
Perzyna,	 właściciel	 firmy.	 Po-
zostaje	 mieć	 nadzieję,	 że	 zmia-
na	 firmy	 odbierającej	 śmieci	 w	
ostatniej	 chwili	 nie	 zaowocuje	 w	
gminie	 Lesznowola	 śmieciowym	
paraliżem.	Przekonamy	się	o	tym	
już	1	lipca.

TW

R e k L a M a

R e k L a M a

Piątka dla burmistrza
GÓRA KALWARIA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz 
Dariusz Zieliński otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 
2012 roku. Wszyscy radni ocenili pracę burmistrza pozytywnie

 Jeszcze przed sesją wszyscy radni zapoznali się ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym i informacją o 
stanie mienia gminy za 2012 rok. Podczas sesji gminna skarbnik ewa so-
biepanek odczytała tylko opinię Regionalnej izby obrachunkowej, doty-
czącą sprawozdania. sprawozdanie Rio zaopiniowała pozytywnie. we-
dług planu, dochody gminy w 2012 roku miały wynieść 69,8 mln zł, zaś wy-
datki – 80,3 mln zł. tymczasem zrealizowane dochody wyniosły 71 mln zł, 
czyli 101,8 proc. planu, zaś wydatki - 74,7 mln zł. Deficyt wyniósł 3,7 mln zł.	

Komisja rewizyjna na tak
 stanowisko komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia burmistrzowi 
absolutorium odczytał jej przewodniczący, andrzej Pietrzak. - komisja 
stwierdziła wykonanie wydatków i dochodów na wysokim poziomie – re-
ferował przewodniczący. - w związku z tym wykonanie budżetu za 2012 
rok komisja ocenia pozytywnie. wnioskuję o udzielenie burmistrzowi ab-
solutorium za 2012 rok. 

Zagłosowali jednogłośnie
 Po odczytaniu opinii Rio dotyczącej opinii komisji rewizyjnej (pozy-
tywna), odczytano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Góry kal-
warii za 2012 rok. zaraz potem radni jednogłośnie zagłosowali za uchwa-
łą o udzielenie absolutorium burmistrzowi. - wynik głosowania jest dla 
mnie bardzo budujący i daje mi energię do dalszej pracy – zwrócił się do 
radnych Dariusz zieliński. - Dziękuję za dobrą współpracę.

TW

Burmistrz Dariusz Zieliński (z lewej) podziękował radnym za 
dobrze układającą się współpracę
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	 Rywalizację	o	tegoroczne	Grand	
Prix	 Konstancina-Jeziorny	 w	 Teni-
sie	 Stołowym	 wśród	 najmłodszych	
zawodników	 wygrał	 Michał	 Obie-
dziński.	Drugi	był	Wojtek	Jasiński,	a	
trzecie	miejsce	w	tej	kategorii	wieko-
wej	zajął	 	Ernest	Zientarski.	Wśród	
juniorów	najlepszy	był	Adam	Sroka.	
Pozostałe	miejsca	na	podium	zajęli	
kolejno:	 Michał	 Obiedziński	 oraz	
Jakub	 Konecki.	 W	 kategorii	 senio-
rów	 wygrał	 Zenon	 Klimek,	 który	
uplasował	 się	 przed	 Krystianem	
Ratigowskim	i	Zbigniewem	Samora-
jem.	Z	pojedynków	w	kategorii	open	
zwycięsko	wyszedł	Jacek	Madej.	Na	
podium	 znaleźli	 się	 również	 Grze-
gorz	Pławski	i	Zenon	Klimek.
	
Najlepsi z najlepszych
	 Cykl	 zawodów	 zakończył	 turniej	
Top	12,	w	którym	zmierzyło	się	po	12	
najlepszych	 zawodników	 ze	 wszyst-
kich	 kategorii.	 Niedzielną	 rywaliza-
cję	 najlepszych	 z	 najlepszych	 w	 gro-
nie	 najmłodszych	 zawodników	 wy-
grał	Michał	Obiedziński,	drugie	miej-
sce	 wywalczył	 Wojtek	 Jasiński.	 Na	
najniższym	 stopniu	 podium	 stanął	
natomiast	Ernest	Zientarski.	Potycz-
ki	 juniorów	 zdominował	 tym	 razem	
Adam	 Sroka,	 zostawiając	 za	 sobą	
drugiego	 Michałą	 Obiedzińskiego	
(startował	w	obu	kategoriach)	i	trze-
ciego	Jakuba	Koneckiego.	W	Top	12	
w	kategorii	seniorów	najlepszy	okazał	
się	Zenon	Klimek.	Srebro	przypadło	
Krystianowi	 Ratigowskiemu,	 a	 brąz	

Zbigniewowi	Samorajowi.	W	najbar-
dziej	 prestiżowej	 kategorii	 open	 wy-
grał	 Jacek	 Madej,	 pokonując	 Grze-
gorza	Pławskiego.	Trzecią	 lokatę	za-
jął	natomiast	Zenon	Klimek.
	
Puchar, dyplomy i nagrody
	 Po	 ostatnich	 przed	 wakacja-
mi	 zawodach	 odbyła	 się	 uroczysta	
dekoracja	 najlepszych	 pingpongi-
stów.	 Puchary	 oraz	 dyplomy	 i	 na-

grody	wraz	z	Henrykiem	Pawlikiem,	
trenerem	 sekcji	 ping-ponga	 w	 kon-
stancińskim	 GOSiR-ze	 oraz	 głów-

nym	 organizatorem	 cyklu	 wręczał	
Marcin	 Matyjasiak,	 dyrektor	 GO-
SiR-u.	Warto	dodać,	że	konstanciń-
ska	sekcja	tenisa	stołowego	jest	nie-
zwykle	 prężna,	 ponieważ	 w	 zaję-
ciach	uczestniczy	wielu	utalentowa-
nych,	młodych	pingpongistów.	Dużą	
popularnością	przez	cały	rok	cieszy-
ły	się	także	rozgrywki	Grand	Prix	–	
wzięło	 w	 nich	 udział	 ok.	 180	 osób,	
które	 rywalizowały	 przez	 dziewięć	
miesięcy.	 Nagrody,	 wśród	 których	
był	 także	 sprzęt	 sportowy,	 ufundo-
wali	GOSiR	oraz	Dariusz	Zaręba.	
	 Konstancińscy	 sympatycy	 teni-
sa	 stołowego	 teraz	 mają	 wakacyj-
ną	 przerwę.	 Kolejna,	 szósta	 edycja	
Grand	 Prix	 ruszy	 we	 wrześniu	 i	 z	
pewnością	 rywalizacja	 będzie	 rów-
nie	emocjonująca,	a	zawodnicy	jesz-
cze	lepsi.

Wywalczyli Grand Prix
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 9 czerwca w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji od-
był się turniej pingpongowy Top 12, w którym wzięli udział najlepsi zawodnicy dzie-
więciu, comiesięcznych turniejów cyklu V Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Tenisie 
Stołowym. Po zawodach uroczyście podsumowano turniej, wręczając najlepszym za-
wodnikom puchary, dyplomy i nagrody

Najlepsi pingpongiści otrzymali gratulacje, puchary, dyplomy i na-
grody od Hanryka Pawlika, Marcina Matyjasiaka oraz od sponsora 
Dariusza Zaremby

180 zawodników wzięło 
udział w tegorocznym Grand 
Prix Konstancina-Jeziorny w 

Tenisie Stołowym

Świętojańska 
Noc Nowalijek
PIASECZNO Takiego szaleństwa nie było chyba jeszcze na piaseczyń-
skim rynku. W piątek, 14 czerwca bawili się wspólnie zarówno młodzi, 
jak i nieco starsi mieszkańcy Piaseczna. To już trzeci rok z rzędu No-
walijki udowodniły, że dzięki chęciom i społecznej inicjatywie można 
zmieniać lokalną rzeczywistość na lepsze

 kim są tajemnicze Nowalijki? ostatnio głośno się zrobiło w Piasecznie o 
grupie pań, która postanowiła wykorzystywać aktywnie swój wolny czas i 
jednocześnie świetnie się przy tym bawić. Nowalijki promują aktywnie Nor-
dic walking, wycieczki rowerowe i kajakarstwo, przy czym wiek nie jest dla 
nich bynajmniej żadną przeszkodą. 
- cieszymy  się, że znaleźliśmy naśladowców i coraz więcej osób tańczy na 
rynku w Piasecznie – mówi Małgorzata Miernecka, jedna z Nowalijek. - ta-
niec, istniejący od wieków, jest najlepszą formą poprawy jakości życia, odre-
agowywaniem stresów i problemów dnia codziennego. Przez cztery godziny 
dawaliśmy z siebie wszystko. Nie wszyscy odważyli się na wspólne tańczenie, 
ale mamy nadzieję, że ogromna liczba obserwatorów dołączy do nas za rok. 
 organizatorzy imprezy dziękują serdecznie instruktorom kamilowi Prze-
piórkowskiemu prowadzącemu klub iamdance, izie wieteskiej z klubu smecz, 
iwonie  z Body Factory, oli kani z klubu Green Up i ani siwickiej za rewela-
cyjny taniec brzucha. zumba, jak zwykle, zgromadziła tego wieczoru najwię-
cej osób. oprócz tego były salsa, afro, rock and roll, cha cha, samba i jive. ze 
względu na Świętojańską Noc Nowalijek, przedłużono pracę fontanny do go-
dziny 24 i punktualnie o północy zakończono imprezę. Na koniec niektórzy 
panowie odważyli się i zatańczyli jeszcze ze swymi partnerkami disco sambę.

Grzegorz Tylec

Zmiana na stanowisku 
sekretarza
GÓRA KALWARIA Od poniedziałku obowiązków sekretarza gminy 
nie będzie pełniła już Cecylia Pełka, która od 1 lipca przechodzi 
na emeryturę. Na jej miejsce burmistrz Dariusz Zieliński powołał 
Beatę Kisiel, dotychczasowego zastępcę kierownika Referatu Geo-
dezji i Gospodarki Gruntami

 o zmianie poinformowano podczas ostatniej sesji rady miejskiej. - 
Dziękujemy pani sekretarz za współpracę i liczymy na pomoc w nagłych 
wypadkach – zwrócił się do odchodzącej na emeryturę sekretarz prze-
wodniczący rady, zbigniew Bugno. - z Górą kalwarią łączy mnie silna 
więź uczuciowa – mówiła cecylia Pełka. - Dziękuję za współpracę, a panu 
burmistrzowi za słowa uznania. Niestety, przychodzi czas, że trzeba tro-
chę odpocząć. Jak odpocznę, mogę się jeszcze na coś przydać. 
 Burmistrz Dariusz zieliński poinformował, że na stanowisko sekreta-
rza gminy od 1 lipca powołał Beatę kisiel, zastępcę kierownika Referatu 
Geodezji i Gospodarki Gruntami. Podkreślał, że Beata kisiel posiada nie-
zbędne doświadczenie i kwalifikacje, ale poinformował też, że w związku 
z tą zmianą, zmieni się też nieco schemat organizacyjny urzędu. 

TW

Burmistrz Dariusz Zieliński podziękował Cecylii Pełce 
za wieloletnią współpracę

URODZENI W PIASECZNIE

Aleksandra 
3260g , 54cm, 19.06.2013 

Paulina Ajmocka
3460g , 57cm, 19.06.2013 

Aleksander Słupek
4000g, 56cm , 22.06.2013

Sandra Kłodzińska
3060g, 53cm , 18.06.2013

Franio Sąda
3760g, 55cm  , 17.06.2013

Patrycja Żuk
3880g, 52cm, 22.06.2013

Grzesio Krzemiński
4100g, 57 cm  , 18.06.2013

Oliwia Jodełka
3460g, 55 cm, 17.06.2013

Joanna Agata Dyjas
3320g, 52cm, 24.06.2013

Michał Aftyka
2420g, 49cm, 12.06.2013

Julia Wielgolewska
3540g, 54cm, 17.06.2013

Mateusz Kowalczyk
3900g, 56cm, 18.06.2013

Maja Gajewska 
3980g, 58cm, 21.06.2013

Mateusz Bladowski
3900g, 56cm, 10.06.2013

Marcelina Kolbusz
3220g, 50cm, 19.06.2013

Stanisław Szczepański
3160g, 57cm, 12.06.2013
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Ligowe ostatki
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – LKS CHLEBNIA 1:0 Wprawdzie przed niedzielnym, 
wieńczącym sezon ligowy 2012/2013 spotkaniem wiadomo już było, że Perła Złotokłos 
nie wywalczy sobie niestety prawa do gry w barażach o czwartą ligę, ale nie był to by-
najmniej typowy „mecz o pietruszkę”. Okazało się bowiem, że gospodarze do utrzy-
mania trzeciej, najlepszej w historii klubu lokaty w tabeli, potrzebują zwycięstwa w 
konfrontacji z solidną ekipą z Chlebni. Ostatecznie udało się ten cel zrealizować, choć 
mecz był niezwykle zacięty, a trzy punkty zostały zdobyte z najwyższym trudem

	 Niedzielne	 spotkanie	 na	 boisku	
w	Złotokłosie	rozpoczęło	się	od	lek-
kiej	przewagi	ze	strony	gospodarzy.	
Zespół	 z	 Chlebni	 znany	 jest	 w	 li-
dze	okręgowej	ze	swojej	mocno	de-
fensywnej	 taktyki,	 z	 nastawieniem	
na	 szybkie	 kontrataki.	 Nie	 inaczej	
było	 i	 tym	 razem.	 Goście	 w	 zasa-
dzie	od	pierwszego	gwizdka	sędzie-
go	zamurowali	się	na	własnej	poło-
wie,	 zapraszając	 tym	 samym	 piłka-
rzy	 Perły	 do	 konstruowania	 akcji.	
Pierwszą	groźną	sytuację	miejscowi	
stworzyli	sobie	w	12.	minucie,	kiedy	
to	Damian	Sioćko,	po	zagraniu	gło-
wą	Piotra	Kacperskiego,	uderzył	mi-
nimalnie	obok	bramki.	Trzy	minuty	
później	 szczęścia	 spróbował	 z	 kolei	
Grzegorz	 Gotchold,	 którego	 potęż-
ne	uderzenie	z	dystansu	poszybowa-
ło	ponad	poprzeczką.	W	17.	minucie	
wydawało	 się,	 że	 padnie	 pierwsza	
bramka	dla	Perły.	Po	dobrym	roze-
graniu	rzutu	wolnego	głową	uderzał	
Konrad	Lisiecki,	ale	piłka	poszybo-
wała	 znów	 minimalnie	 ponad	 po-
przeczką.	W	21.	minucie	cała	ławka	
gospodarzy	 wybuchnęła	 śmiechem,	
choć	 z	 pewnością	 nie	 do	 śmiechu	
było	bramkarzowi	gospodarzy	Paw-
łowi	 Reszce,	 który	 do	 tego	 stopnia	
skupił	się	asekuracji	dośrodkowanej	
z	 rzutu	 wolnego	 piłki,	 że	 –	 cofając	
się	–	trafił	głową	w	słupek	i	padł	na	
murawę.	 Na	 szczęście	 bramkarzo-
wi	Perły	nic	groźnego	się	nie	stało	i	
po	chwili	mógł	kontynuować	zawo-
dy.	 Przerwa	 w	 grze,	 którą	 piłkarze	

obu	ekip	wykorzystali	na	uzupełnie-
nie	płynów,	nie	zmieniła	obrazu	gry.	
W	23.	minucie	kibice	mogli	przecie-
rać	oczy	ze	zdumienia,	że	wciąż	nie	
padła	bramka.	Lisiecki	posłał	świet-
ną,	 prostopadłą	 piłkę	 w	 pole	 kar-
ne,	 a	 Kacperski	 zrobił	 –	 wydawało	
się	–	wszystko	co	trzeba	żeby	wypro-
wadzić	swój	zespół	na	prowadzenie.	
Świetnie	przyjął	 i	uderzył	piłkę,	ale	
ta	poleciała	wprost	na	 lewy	słupek,	
odbijając	się	od	niego	 i	 trafiając	do	
Artura	Wolskiego,	który	uderzył	sy-
tuacyjnie	z	pierwszej	i	niestety	moc-
no	niecelnie.	W	40.	minucie	spróbo-
wał	 jeszcze	 z	 dystansu	 Kacperski,	
ale	 piłka	 raz	 jeszcze	 minęła	 bram-
kę	gości.	W	pierwszej	połowie	LKS	
Chlebnia	nie	 stworzyła	 sobie	w	za-
sadzie	żadnej	dogodnej	okazji	bram-
kowej	i	tylko	sporemu	szczęściu	mo-
gła	zawdzięczać	to,	że	w	tym	meczu	
nie	przygrywała.
	 Po	 zmianie	 stron	 to	 jednak	 go-
ście	 mogli	 zaskoczyć	 Perłę.	 W	 50.	
minucie,	po	 szybkim	kontrataku,	w	
idealnej	 sytuacji	 znalazł	 się	 w	 polu	
karnym	Marcin	Fornalik.	Napastnik	
LKS	 poślizgnął	 się	 jednak	 w	 stoją-
cej	pod	bramką	kałuży	i	tym	samym	
nadal	było	0:0.	Sytuacja	ta	sprawiła	
jednak,	 że	mecz	 się	wyrównał.	Go-
ście	 coraz	 odważniej	 wyprowadza-
li	groźne	kontry,	a	Perła	nie	bardzo	
mogła	znaleźć	sposób	na	przełama-
nie	 twardej	defensywy	gości.	Piłka-
rze	ze	Złotokłosu	największe	zagro-
żenie	stwarzali	po	stałych	fragmen-

tach	 gry,	 ale	 wciąż	 brakowało	 tej	
jednej,	 przysłowiowej	 „kropki	 nad	
i”.	 Dopiero	 końcówka	 meczu	 przy-
niosła	 naprawdę	 duże	 emocje.	 W	
86.	 minucie	 faulowany	 w	 polu	 kar-
nym	 był	 Grzegorz	 Gotchold,	 a	 sę-
dzia	 bez	 wahania	 wskazał	 na	 jede-
nasty	metr.	Do	 rzutu	karnego	pod-
szedł	Grzegorz	Perzyna,	który	pew-
nym	uderzeniem	w	prawy	róg	oszu-
kał	bramkarza	i	zdobył	wreszcie	wy-
marzonego	gola	dla	Perły.	
	 Kto	jednak	myślał,	że	jest	już	po	
zawodach,	ten	był	w	błędzie.	Chleb-
nia	nie	zamierzała	się	bowiem	pod-
dawać	i	–	nie	mając	już	nic	do	stra-
cenia	–	ruszyła	ostro	do	przodu.	W	
89.	 minucie	 znakomitym	 refleksem	
popisał	się	w	bramce	Reszka,	który	
zdołał	 z	 najwyższym	 trudem	 odbić	
potężny	strzał	zza	pola	karnego,	ra-
tując	 najpewniej	 swój	 zespół	 przed	
utratą	 trzeciego	 miejsca	 w	 tabeli.	
Chwilę	 później	 napastnik	 Chlebni	
uderzył	 obok	 bramki,	 a	 w	 doliczo-
nym	 czasie	 gry	 Reszka	 interwenio-
wał	 zdecydowanie	 w	 polu	 karnym	
i	 goście	 głośno	 domagali	 się	 rzu-
tu	karnego.	Arbiter	pozostał	 jednak	
niewzruszony,	 co	 rozsierdziło	 pił-
karza	 Chlebni	 Michała	 Michałow-
skiego,	który	za	krytykę	jego	decyzji	
otrzymał	 jeszcze	 czerwoną	 kartkę.	
Tuż	po	jej	pokazaniu	sędzia	gwizd-
nął	po	raz	ostatni	i	tym	samym	trzy	
punkty	zostały	ostatecznie	w	Złoto-
kłosie.

Grzegorz Tylec

- to był ciężki mecz. Po przegraniu walki o baraże trudno było nam się 
na takie spotkanie zmobilizować, ale chłopcy konsekwentnie zagrali do 
końca. chlebnia to niewdzięczny przeciwnik. Jest to drużyna, która za-
wsze gra bardzo defensywnie i szuka swojej jedynej szansy w meczu. w 
końcówce nasze błędy mogły się zemścić, ale najważniejsze, że wygrali-
śmy i myślimy już o przyszłym sezonie. Jak na razie trzecie miejsce w ta-
beli Perły jest naszym najlepszym wynikiem w historii, ale podchodzi-
my do niego z dystansem. Jesteśmy nieco innym klubem niż wszystkie 
w okolicy i w 90 procentach bazujemy na swoich wychowankach. w cią-

gu ostatnich pięciu lat, odkąd jestem tu trenerem, pięciu piłkarzy do nas przyszło. Priory-
tetem jest dla nas systematyczna praca z młodzieżą i wprowadzanie jej do seniorskiej pił-
ki, a największą naszą siłą jest stabilizacja.

Krystian Kopeck 
trener LKS Perła Złotokłos

IV liga grupa południowa

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 30 - 22-23 czerwca
Perła złotokłos 1-0 Lks chlebnia  
Naprzód stare Babice 
2-4 Ryś Laski  
ks teresin 3-3 Milan Milanówek  
Ursus ii warszawa 0-4 
Przyszłość włochy (warszawa)
skra konstancin obory 0-4 ożarowianka 
ożarów Mazowiecki
Świt warszawa 4-6 ks Raszyn
orkan sochaczew 0-3 Laura chylice (wo)
kosa konstancin (konstancin-Jeziorna) 
8-3 GLks Nadarzyn

Tabela ligi okręgowej warszawskiej
1.  ożarowianka ożarów Mazowiecki 
  30 84  99-21
2.  Przyszłość włochy  30 67  96-34
3.  Perła złotokłos 30 62  62-28

4.  ks Raszyn 30 60  71-45
5.  skra konstancin obory 30 50  68-54
6.  GLks Nadarzyn 30 45  50-48
7.  Milan Milanówek 30 41  69-46
8.  ks teresin 30 40  52-53
9.  Lks chlebnia 30 40  38-44
10.  Laura chylice 30 40  41-46
11.  Świt warszawa 30 36  51-60
12.  Ursus ii warszawa 30 36  47-69
13.  kosa konstancin  30 31  46-80
14.  Ryś Laski 30 29  47-80
15.  Naprzód stare Babice 30 17  28-91
16.  orkan sochaczew 30 8  17-83

A klasa – grupa II
Tabela drugiej grupy warszawskiej A klasy
1.  Vulcan wólka Mlądzka 26 64  92-22
2.  korona Góra kalwaria 26 60  76-44
3.  Bór Regut 26 50  62-33
4.  Promnik Łaskarzew 26 43  51-42
5.  Victoria ii sulejówek 26 39  61-51
6.  wisła Dziecinów 26 37  48-59
7.  sokół celestynów 26 36  54-56
8.  Józefovia ii Józefów 26 35  51-57
9.  snajper sośninka 26 32  52-60
10.  advit wiązowna 26 31  53-52
11.  start ii otwock 26 30  47-61
12.  ks Puznówka 1996 26 24  36-81
13.  wisła Maciejowice 26 22  54-94
14.  Burza Pilawa 26 20  52-77

A klasa – grupa III
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 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
Tabela trzeciej grupy warszawskiej B klasy
1.  Fc Lesznowola 22 56  98-17
2.  Przyszłość ii włochy 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:
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

Awans: RKS Mirków, Jedność Żabieniec 
(dzięki prawdopodobnej fuzji RKS Mirków 
i Skry Konstancin), Korona Góra Kalwaria 
- liga okręgowa, FC Lesznowola (A klasa)
Spadek: Kosa Konstancin (A klasa), Orzeł 
Baniocha (B klasa) 

Od IV ligi do B klasy wyniki naszych zespołów seniorskich Historyczne medale zapaśniczek
ZAPASY Zawodniczki sekcji zapaśniczej Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go Piątka wywalczyły pierwsze medale podczas ogólnopolskiej imprezy

 w powstałej niespełna rok temu sekcji trenuje kilkanaście dziewcząt. Po sze-
ściu miesiącach regularnych ćwiczeń pięć zawodniczek zaprezentowało się pod-
czas ogólnopolskiego turnieju w zapasach kadetów i Młodzików, rozgrywanych 
w wierzbicy pod Radomiem. - to był historycznym, bo ich pierwszy występ w ży-
ciu i od razu z medalami - podkreśla Bogdan zieliński z Uks-u Piątka Piaseczno. 
 Podopieczne Marty Śliwińskiej, wielokrotnej mistrzyni Polski w zapasach, 
wywalczyły jedno srebro i dwa brązowe medale. w kategorii do 62 kg druga 
była Patrycja Małek, a na ostatnim stopniu podium stanęły Patrycja Nowak 
(kat. do 57 kg) oraz agnieszka kowalska (kat. do 52 kg). 
 Dobrze spisali się także chłopcy. kolejny złoty medal zdobył wojciech kań-
ski (kat. do 58 kg), złoto wywlaczył także Julian Górski (kat. do 85 kg). Drugie 
miejsce zajął Łukasz Rokicki (kat. do 100 kg), również srebro przypadło młode-
mu Michałowi Rokickiemu (kat. do 38 kg). Ponadto brąz przypadł Michałowi 
kańskiemu, który startował w kat. do 76 kg.
 - w ogólnej klasyfikacji klubów także znaleźliśmy się na podium - infor-
muje Bogdan zieliński. - więcej punktów zdobyły tylko zespoły Ptc Pabianice 
oraz orlika waierzbica. obecnie większość zawodników i zawodniczek będzie 
miało odpoczynek, ale troje zakwalifikowało się do ogólnopolskiej olimpiady 
Młodzieży która odbędzie się w lipcu. 

aż
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DAM PRACĘ

Handlowiec do sprzedaży samochodów 
ciężarowych z prawem jazdy kat. C+E, 
Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444

Ślusarz - spawacz Łazy k. Magdalenki, 
tel. 608 58 58 57

Pracownik do magazynu spożywczego z 
terenu Piaseczna, z prawem jazdy kat. C. 
Dzwonić w godzinach 14 - 16, tel. 501 719 625

Przyjmę do pracy kierowcę emeryta/renci-
stę, na samochód ciężarowy, uprawnienia 
HDS, Konstancin, od zaraz tel. 22 756 44 82

Zatrudnię dobrą gospodynię domową do 
lepienia pierożków 602 727 322

Operatora Maszyn(pras)zatrudnię - Janki 
k.W-wy. Tel. 22 730 59 50 / 
mail: pruszkow@startpeople.pl 

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, infor-
macje na miejscu, Piskórka, ul. Główna 54

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

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, 
tel. 602 637 732

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

ZATRUDNIĘ MECHANIKA POJAZDÓW CIĘ-
ŻAROWYCH Z DOŚWIADCZENIEM, OKOLI-
CE GRÓJCA, KONTAKT, tel. 504 003 491-

Zatrudnię samodzielną brygadę brukarzy, 
tel. 601 114 307

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

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

Firma w Tarczynie zatrudni kierowców z kat. 
C, kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 
8 - 12 pod nr tel. 600 404 293

Firma produkcyjna z Głoskowa k. Piaseczna 
zatrudni pracowników na etat, kobiety i męż-
czyzn. Praca w systemie zmianowym. 
tel. 22 757 84 05

Firma produkcyjna w Warszawie zatrudni kierowni-
ków montażu, e-mail: kierownik_montazu@wp.pl

Cukiernika do piekarni w Piasecznie, specjali-
stę od tortów, tel. 22 735 25 28, e-mail: 
piekarniawzorowa@gmail.com

Zatrudnię fryzjerkę w Piasecznie, tel. 697 097 959

Poszukuję konserwatora do pieca Galmet  
tel. 501 159 251 

Praca przy zbiorze borówki amerykańskiej w 
Prażmowie, lipiec-sierpień, tel. 600 662 650

Studentki i uczennice do kawiarni w Złotokłosie, 
tel. 506 106 288

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do 
serwisu sprzątającego na obiekcie handlo-
wym Auchan w Piasecznie. Tel. 22 751 98 63 , 
508 133 359 , 500 401 494

Do ochrony z ok. Piaseczna, z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, tel. 22 736 16 61

Duża firma zatrudni od zaraz sumienne osoby 
do sprzątania w szpitalu w Konstancinie-Je-
ziornie przy ul. Wierzejewskiego 12. Wymaga-
na jest książeczka Sanepidu. Praca w syste-
mie zmianowym, 12 godzin, co drugi dzień. 
Tel. 510 014 318 lub 510 015 471.

Uczennicę do salonu fryzjerskiego, na 3 letnią 
naukę zawodu, Konstancin, tel. 501 333 956

Murarzy, w brygadzie lub pojedynczo, po-
mocników, bez nałogów, budowa domów jed-
norodzinnych, od lipca, tel. 785 999 733

Magazyniera z doświadczeniem do składu 
budowlanego, w Starej Iwicznej z uprawnie-
niami na wózki widłowe, tel. 609 669 899

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

Mechanika samochodowego, Piaseczno, 
tel. 602 74 84 14

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

Kierownika robót elektrycznych tel. 882 898 693

Elektryka tel. 882 898 693

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

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

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

Potrzebny pracownik do pomocy przy trans-
porcie mebli, tel. 502 341 862, Złotokłos 

Potrzebne pakowaczki od zaraz, tel. 22 757 82 63

Kierowca kat. C lub CE ze znajomością War-
szawy i okolic tel. 693 280 600

Pracownik fizyczny do segregacji odpadów. 
Tel. 693 280 600

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

Zatrudnię nauczycielkę do przedszkola i opie-
kunkę do żłobka w Piasecznie. Tel.506 12 52 82 
 
Praca w ochronie w Magdalence. Tel.  512 
479 186 

SZUKAM PRACY

Pomoc kuchenna, tel. 515 753 616

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

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien 
tel. 787 160 481

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

Sprzątanie tel. 505 837 002

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 511 559 624

Kierowca kat.B tel. 694 532 210

Handlowiec tel. 694 532 210 

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

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

SPRZEDAM

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

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

Krzewy ozdobne za pół ceny tel. 784 943 137

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

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

Bloczki,stropy Terriva, tanio! Tel. 515 150 433

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

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

Siano, Wilcza Góra, tel. 505 44 19 76

Barak na budowę, 1200 zł, tel. 502 278 765

Drzwi garażowe segmentowe, 280 x 280cm, ko-
sze do sklepów 70 x 50 x 30cm, tel. 728 758 738

Betoniarkę 250 l, siłowa, tel. 601 62 08 86

Ciśnieniowy ekspres do kawy, rożen elek-
tryczny, bemar, tel. 608 734 832

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

Sztachety ogrodzeniowe producent, 
tel 504 477  302

Tuje duże, tel. 880 479 679

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 kominkowe, tel. 607 133 222

Pustaki, tel. 501 757 450

KUPIĘ

Antyki kupimy za gotówkę, Piaseczno – Zale-
sie Dolne, ul. Pod Bateriami 9, tel. 697 477 620

Siodło wojskowe, szablę, mundur kawaleryj-
ski, tel. 505 664 412

Pocztówki PRL i starsze, tel. 692 77 95 65

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

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ

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

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Skup samochodów, tel. 792 118 666

Każdy samochód, tel. 519 455 452

Każde auto tel. 789 432 021

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

Każdy Zadbany, tel. 604 157 703

Auto Skup samochodów droższych, 
tel. 694 54 72 04

Starsze japońskie, tel. 668 171 639

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

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Mercedes 1999r., automat, skóra, pełna elek-
tronika, tel. 696 498 102

Przyczepa Autosan, 4,5T. Stan: Bardzo do-
bry, zarejestrowana, tel. 513 037 713

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Atrakcyjna działka budowlana 1240 m kw. 
media, Dobiesz k. Piaseczna, tel. 661 885 525

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

Pilnie- atrakcyjne w centrum Piaseczna 65 
m kw., parter na osiedlu strzeżonym z ga-
rażem podziemnym i piwnicą, 320 tys. zł,  
tel. 602 506 405

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

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

Bezpośrednio 1140 m kw., Prażmów, asfalt, 
media, spokojna okolica, ostatnie 2 działki, 
tel. 502 232 559

Działka 1000 m kw. Konstancin Czarnów, 
tel. 601 271 052, 601 38 34 60

Lub wynajmę 2-pokojowe w Piasecznie, 
tel. 508 739 993

Działkę budowlaną, Koryta k. Prażmowa, 
1100 m kw.,  tel. 600 662 650

Działki 2x1256m kw, Prażmów tel. 606 920 791

Domek z działką (55/2100 m kw.) w Złoto-
kłosie, wszystkie media, w rozliczeniu chęt-
nie dużą kawalerkę w Warszawie, 390 tys. zł, 
tel. 606 375 622

Bezpośrednio działkę 5700 m kw., pod zabu-
dowę wielorodzinną, tel. 662 708 990

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

Dom w Powsinie  tel. 608 613 962

Nowe mieszkania 78 i 88 m kw., z garażem, 
Grójec, ul.. Maratońska, tel. 601 595 086

2 – pokojowe, 51,5 m kw., Piaseczno, 
tel. 511 559 624

Działkę Ustanów, blisko PKP, świetna inwe-
stycja, tel. 601 892 543

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

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

Budowlana, uzbrojona, 814 m kw., Warka, 
tel. 515 172 500

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

Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095

Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

40 m kw, parter, Nad Perełką, Piaseczno,
tel. 500 624 727

Działka 4000 m kw., 50 min od W-wy, media, 
20 zł/m kw., tel. 608 486 889

Sprzedam mieszkanie Pruszków 39 m kw., 
2 pokoje dobra cena, tel. 695 708 978

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

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

Sprzedam dom 200/ 750 m kw. w Warce, 
tel. 519 155 738

48 m.kw, Konstancin-Jeziorna. Tel. 662 096 761

Kawalerka.Piaseczno.23 m kw. 140 tys. zł, 
tel. 505 913 666

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

Mieszkanie trzypokojowe w Górze Kalwarii 
tel. 783 688 415

 Budynek 100 m kw. Do wynajęcia na maga-
zyn, 2 km od Piaseczna, tel. 512 979 270

Lokal usługowy 50 m kw, Piaseczno ul. Pu-
ławska/róg Raszyńskiej tel. 509 733 335

Wynajmę mały domek całoroczny , okolice 
Bobrowca tel. 601 807 302 

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

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

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

Pawilon 30 m kw. Bazarek Piaseczno, 
tel. 609 209 181

Pokój, Piaseczno tel. 694 851 008

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

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

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

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

Pawilon na bazarku, tel. 511 182 258

Mieszkanie 34 m kw. umeblowane Piaseczno, 
tel. 660 310 80

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

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

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

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

DEKARSKO BLACHARSKIE, TEL. 507 595 394

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

REMONTY, TEL. 535 372 608

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

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

Tanie usługi hydrauliczne, tel. 694 509 322

Rębak do gałęzi - wynajem i usługi, 
tel. 516 471 501

Brukarstwo, tel. 508 732 895

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

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

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

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Brukarstwo. Tel. 517 477 531

Budowy rozbudowy remonty, tel. 667 993 337

Naprawa Pralki Lodówki Zmywarki 
Kuchnie, tel. 511 204 952 

Usługi: pielęgnacja zieleni, motopompa, 
piła spalinowa, tel. 603 134 373

Glazura, malowanie, wykończenia, 
www.remdom.com.pl, tel.  798 828 783

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Budowa domów, rozbudowy, elewacje 
tel.  501 386 629

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

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

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

Studnie, tel. 508 84 16 16

Hydrauliczne, gazowe, modernizacje ko-
tłowni tel. 691 983 917 

Ciesielstwo, więźby dachowe, wiaty, alta-
ny, tarasy, tel. 665 072 562

Docieplenie budynków. Remonty, 
tel. 603 722 837

Budowa domów. Usługi budowlane, 
tel. 694 401 711

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

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

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

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Transport i przeprowadzki, tel. 531 566 124

Hydraulik, tel. 600 650 139

Profesjonalne biuro rachunkowe, tel. 507 402 353

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

Remonty, wykończenia, tel. 535 872 455

Remonty, tel. 882 579 808

www.dachy-ebos.pl

Koszenie trawy, tel. 660 752 248

Wycinka drzew, tel. 661 79 50 98

Elewacje, dachy, tel. 601 200 388

Wykaszanie zarośli, koszenie trawy, 
tel. 519 87 48 91

Moskitiery, tel. 504 250 151

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, łazienki, 
kompleksowo, hydraulika, elektryka, 
tel. 509 069 238

Zakładanie ogrodów, profesjonalnie 
i kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

Dachy, docieplenia, okna PCV, tel. 22 757 84 09, 
606 920 798

Koszenie trawników + wywóz, tel. 609 606 273

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

Meble na wymiar tel. 535 810 825

Regeneracja Trawników, tel. 511 126 841

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

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

Budowy domów tel. 798 836 860 

Pranie kompleksowo, tel. 668 101 920

Krycie dachów papą termozgrzewalną 
tel. 601 229 860

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Glazurnictwo, malowanie, remonty, 
tel. 501 513 740

Malowanie dachów i elewacji tel. 602 873 419

Auto gaz, tel. 504 273 376

Dachy, z materiałem tel. 518 313 627

Tynki, wylewki agregatem, tel. 509 685 125

Porządkowanie terenów, tel. 605 094 400

Malarskie tel. 696 120 208

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Hydraulika, domy jednorodzinne, 
tel. 692 857 639

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

Brukarstwo. Tel. 696 437 501

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

Ogrodzenia,docieplenia,malowanie dachów, 
tel. 505 564 064

Udziele pożyczki pod zastaw samochodu, 
tel. 604 778 543

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

Tynki, tel. 518 488 335

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Geodeta, tel. 503 554 214

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

Profesjonalne opryski na komary, 
tel. 696 039 978

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

Elewacje tanio, parapety w cenie, 
tel. 791 987 915

Koszenie trawy, tel. 660 752 248

Pożyczki pod zastaw, tel.  503 554 214

Koszenie Trawników-Wykaszanie Zarośli, 
tel. 603 315 531

Budowa domów, nadbudowy, remonty, ada-
ptacje, nadzór, projekty, tel. 501 129 679

Naprawa pralek, tel. 602 322 951, 503 598 382

Elewacje, tel. 882 579 808

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 dokumentów 
samochodowych, tel. 508 289 089

ZDROWIE I URODA

Ginekolog zabiegi, tel. 535 512 411

Masaż, tel. 504 825 005

Terapia pijawką lekarską, tel. 602 671 758

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.

NAUKA

Matematyka, fizyka, tel. 602 29 05 95

Matematyka, tel. 785 493 923

ZWIERZĘTA

Kocięta egzotyczne  z rodowodem, 
tel. 506 958 514

Śliczne Yorki sprzedam, tel. 604 090 427

Oddam kotka. Tel. 22 757 47 68

Kucyk szetland 10 lat, 1500 zł, tel. 798 69 90 01

KOMUNIKAT

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

Nowy portal informacyjny o Piasecznie poszu-
kuje do współpracy lokalnych dziennikarzy, 
ambitnych studentów i osób obeznanych z lo-
kalnymi tematami. E-mail: piaseczno4u@op.pl

KIEROWCA  KAT.C, PIASECZNO, 
TEL. 605 414 216

Zatrudnię wychowawcę w przedszkolu w Ka-
mionce, CV proszę wysyłać  na maila 
info@akademiapoziomkowa.pl

Zatrudnimy osobę do prowadzenia sklepu mo-
nopolowego w Pruszkowie, tel. 600 818 300, 
e-mail: rekrutacja@antalek.eu

Likwidatorzy Handlowej Spółdzielni Pracy 
„SCH” W Piasecznie zawiadamiają, że de-
cyzją uchwał WZCz Spółdzielnia została po-
stawiona w stan likwidacji. Wzywa się wie-
rzycieli do zgłaszania roszczeń w terminie 
trzymiesięcznym od daty ukazania się nini-
jeszego ogłoszenia.Lukwidatorzy: Mirosław 
Budyta, Kazimierz Zalewski

Jednopokojowe w Piasecznie, tel. 884 883 410

85 zł/tydz.,  tel. 502 222 555

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

Matematyka, poprawki, tel. 602 690 229

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

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

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

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

Kupię każde auto, uczciwie zapłacę 
tel. 506 199 149

Skup aut:wszystkie marki do 4 tys., 
tel. 609 001 824

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

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

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

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

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

Wyprzedaż przeróżności (np: wyposażenie 
domu, RTV,  książki, dekoracje, obrazy itp.) 
tel. 784 943 137

Siatka ocynkowana tel. 22 72 75 575

Sprzedam działkę 13km od Piaseczna na no-
woczesnym „Osiedlu Prażmów”, trzy miej-
sca inwestycji, 30 różnych działek, dojazd 
asfaltem, woda, prąd, NAJTAŃSZA W CA-
ŁEJ GMINIE, tel. 502 232 559 bezpośrednio

Najatrakcyjniejsza działka budowlana w Ło-
siu 1 500 m kw położona na skraju Rezer-
watu Przyrody w obszarze zabudowy jed-
norodzinnej, media w ulicy tel. 602 278 889

Pół bliźniaka w Górze Kalwarii tel. 22 72 74 330

Sprzedam ogrody dzialkowe 850m. 
Piskórka tel. 602 489 649

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

Działka budowlana przy ul. Głównej w Woli Praż-
mowskiej, media, ogrodzona, tel. 606 41 42 53

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

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
reklama@kurierpoludniowy.pl

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

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

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

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

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

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

Niania dla Twojego Dziecka - dziecioopie-
ka.pl, tel. 739 000 326

Elektryk – Instalacje, tel. 602 805 997

Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861 

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

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

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

Tynki, tel. 513 008 131

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

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, TEL. 501 231 791

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

Tynki maszynowe profesjonalnie, 
tel. 608 444 405

Remont – łazienki, kompleksowo, 
tel. 881 61 71 46



4 nr 23 (489)/2013AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

Druga Wolpreza 
z przytupem
W czwartek, 20 czerwca, w parku miejskim przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie od-
była się Wolpreza - koncert plenerowy promujący idee wolontariatu. Gwiazdą impre-
zy był zespół Luxtorpeda, na którego występ zjechali fani z całej Polski

	 Była	 to	 już	 druga	 edycja	 Wol-
prezy,	 promowanej	 jako	 festiwal	
wszystkich	 wolontariuszy.	 Organi-
zatorami	imprezy	byli	Stowarzysze-
nie	Dobra	Wola	oraz	starostwo	po-
wiatowe.	

Wysoki poziom artystyczny
	 W	 ubiegłym	 roku	 w	 Piasecz-
nie	 gościły	 Kapela	 Góralska,	 52	
Dębiec,	 Chór	 Myśli	 JP	 II	 i	 zespół	
Scream.	Tym	razem	oprócz	52	Dę-
biec	 zagrali	 Out	 of	 Tune,	 Mimo	
Woli,	 Hades	 i	 gwiazda	 wieczo-
ru	–	Luxtorpeda.	Wolpreza	 rozpo-
częła	się	około	godz.	16.	Jej	oficjal-
nego	 otwarcia	 dokonali	 Jacek	 Za-
lewski,	 prezes	 Stowarzyszenia	 Do-
bra	Wola	i	Lidia	Ułanowska	z	Ma-
zowieckiego	Centrum	Polityki	Spo-
łecznej.	Powiat	piaseczyński	 repre-
zentował	radny	Piotr	Kandyba,	zaś	
gminę	 Piaseczno	 –	 wiceburmistrz	
Daniel	 Putkiewicz.	 Z	 każdym	 ko-
lejnym	 koncertem	 do	 parku	 ścią-
gało	coraz	więcej	ludzi.	Wśród	nich	
byli	 nie	 tylko	 młodzi	 wolontariu-
sze	 i	 sympatycy	 wolontariatu,	 ale	
także	 rodziny	 z	 dziećmi.	 Najwięk-
sze	 szaleństwo	 ogarnęło	 widownię	
podczas	 energetycznego,	 rockowe-
go	koncertu	Luxtorpedy.	

Wręczono Anioły Dobrej Woli
	 Podczas	 Wolprezy	 w	 szczegól-
ny	 sposób	 doce-
niono	 osoby	 za-
angażowane	 w	
pomaganie	 in-
nym.	 Jako	 pierw-
szy	 Anioł	 Dobrej	
Woli	odebrał	rad-
ny	powiatowy	Piotr	Kandyba,	któ-
ry	 zaraz	 po	 wyborach	 zadzwonił	
do	Stowarzyszenia,	pytając	w	czym	
może	 pomóc.	 Od	 tamtej	 pory	 bie-
rze	 czynny	 udział	 w	 przygotowy-

wanych	 przez	 Dobrą	 Wolę	 wyda-
rzeniach.	-	Takich	ludzi	jak	Piotrek	
warto	nagradzać	,	ale	też	warto	po	
prostu	znać	–	mówił,	wręczając	sta-
tuetkę	 Jacek	 Zalewski.	 -	 Wiem,	 że	
są	tu	wolontariusze	z	różnych	gmin,	
razem	spotykamy	się	podczas	 róż-
nego	 rodzaju	akcji	 i	 za	 to	 serdecz-
nie	 dziękuję	 –	 zwrócił	 się	 do	 wi-
downi	Piotr	Kandyba.	Oprócz	nie-
go	statuetki	odebrali	jeszcze	podko-
misarz	Marek	Kruszewski,	komen-
dant	 komisariatu	 policji	 w	 Tarczy-
nie,	 który	 jest	 wolontariuszem	 od	
3	 lat	 i	 który	podczas	Wolprezy	za-
praszał	 wszystkich	 do	 wolontaria-

tu	 oraz	 dwaj	 stra-
żacy	 –	 Jan	 Ra-
dos	 (zmarł	 kilka	
miesięcy	 temu,	 w	
jego	 imieniu	 sta-
tuetkę	 odebra-
ła	 żona)	 i	 Mie-

czysław	 Walczak.	 Ukoronowaniem	
części	 oficjalnej	 był,	 podobnie	 jak	
przed	 rokiem,	występ	Erwina,	 jed-
nego	z	podopiecznych	stowarzysze-
nia,	który	wykonał	jego	nieoficjalny	

hymn	 –	 piosenkę	 „Dziwny	 jest	 ten	
świat”	Czesława	Niemena.	

Wydarzenia towarzyszące
	 Oprócz	 występów	 scenicznych,	
w	 trakcie	 imprezy	 odbywały	 się	
również	 liczne	 wydarzenia	 towa-
rzyszące.	Kto	zgłodniał,	mógł	sko-
rzystać	 z	 oferty	 stoiska	 gastrono-
micznego,	 posilając	 się	 karkówką	
czy	pyszną	kiełbaską	z	grilla	(w	su-
mie	wydano	około	800	porcji).	Do	
każdej	 kiełbaski	 był	 darmowy	 na-
pój,	 zapewniony	 przez	 firmę	 Pep-
si.	Zbierano	także	pieniądze	do	pu-
szek.	Udało	się	uzbierać	452,60	zł,	
środki	te	zostaną	przekazane	na	te-
goroczne	 półkolonie.	 W	 imprezie	
wzięło	 udział	 kilkuset	 wolontariu-
szy,	wśród	których	była	 także	gru-
pa	bezdomnych	z	ośrodka	w	Ursu-
sie,	 która	 dzielnie	 wspomagała	 or-
ganizatorów,	 pilnując	 sceny.	 -	 Im-
preza	 udała	 się	 znakomicie	 –	 mó-
wił	po	zakończeniu	Wolprezy,	Jacek	
Zalewski.	 -	 Już	 planujemy	 kolejną.	
Zapraszamy	wszystkich	za	rok.

W miejskim parku zagrały 
gwiazdy polskiej sceny mu-

zycznej, m.in. zespół 
Luxtorpeda

Hades z Radomia pokazał na czym polega ostre rockowe granie

Tomasz Wojciuk

Postawmy Beatę na nogi
W najbliższą niedzielę, 30 czerwca w Parku Zdrojowym w 
Konstancinie-Jeziornie odbędzie się Charytatywny Piknik Rodzinny 
z udziałem gwiazd, które wystąpią dla sparaliżowanej Beaty 
Jałochy, fizjoterapeutki z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. Na 
konstancińskiej scenie można będzie zobaczyć m.in. Tomasza Stańko, 
Kayah, Marcina Wyrostka, Edytę Górniak, Rafała Brzozowskiego i 
Natalię Lesz. Piknik zacznie się o godz. 12 i potrwa do godz. 18

 Beata Jałocha jest fizjoterapeutką i instruktorką fitness w Centrum Kom-
pleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie. W połowie maja uległa tra-
gicznemu wypadkowi. Kiedy w Warszawie szła do jednego ze swoich pacjen-
tów, nagle spadł na nią samobójca, który skoczył z siódmego piętra. Męż-
czyzna zginął na miejscu, a kobieta cudem przeżyła. Jednak doznała licznych 
obrażeń. Ma złamany kręgosłup i przerwany rdzeń kręgowy - jest sparaliżo-
wana. W ciągu kilku sekund jej dotychczasowy świat legł w gruzach. 28-let-
nia kobieta, której sensem życia jest aktywność fizyczna, nagle straciła to, co 
kochała. Na co dzień Beata Jałocha motywowała swoich pacjentów do wal-
ki o zdrowie i pomagała odzyskać im sprawność oraz stanąć na nogi po cięż-
kich wypadkach i chorobach. Teraz sama musi podjąć wyzwanie, by odzyskać 
zdrowie. Wkrótce czeka ją poważna operacja i długa rehabilitacja, co wiąże się 
z ogromnymi kosztami. 
 Beata Jałocha potrzebuje pomocy ludzi dobrej woli. Specjalnie dla niej 
największe gwiazdy nie tylko estrady, lecz także telewizji i filmu zgodziły się 
wystąpić podczas jedynego w swoim rodzaju koncertu, który w niedzielę, 30 
czerwca o godz. 12 rozpocznie się w konstancińskim Parku Zdrojowym. Pie-
niądze zebrane podczas pikniku pomogą pani Beacie podjąć walkę o powrót 
do zdrowia. Dlatego warto niedzielne popołudnie spędzić w Konstancinie-
Jeziornie. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich ludzi dobrej woli mnó-
stwo atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. Tomasz Stańko, Kayah z Marcinem Wy-
rostkiem, Edyta Górniak, Rafał Brzozowski, Natalia Lesz, Kasia Rodowicz, So-
nia Bohosiewicz, Filip Siejka, Ferid, Tomasz Stockinger, Juliusz Kamil, Marcin 
Nowakowski, Dorota Osińska i zespół Sentido del Tango. Odbędą sie również 
pokazy tańca w wykonaniu tancerzy ze studia Agustina Egurroli, zajęcia fit-
ness, nordic walking, gimnastyka dla seniorów, gry i zabawy dla dzieci - dmu-
chana zjeżdżalnia, tor przeszkód i wspólne czytanie bajek m.in. przez znaną 
aktorkę Marię Winiarską. Nie zabraknie również aukcji, podczas których bę-
dzie można wylicytować nie tylko unikatowe przedmioty, lecz także bilety na 
koncerty i spotkania ze sławnymi postaciami. Całą imprezę poprowadzą zna-
ni prezenterzy telewizyjni Krzysztof Ziemiec i Marzena Rogalska. 
 Beata Jałocha całe swoje życie poświęciła pomocy potrzebującym, teraz 
ona potrzebuje naszego wsparcia. Postawmy Beatę na nogi!

Grzegorz Traczyk

R E K L A M A

Beata Jałocha, re-
habilitantka CKR w 
Konstancinie-Jezior-
nie jest sparaliżowa-
na, po tym jak z siód-
mego piętra spadł 
na nią samobójca. W 
niedzielę odbędzie 
się koncert charyta-
tywny, podczas któ-
rego będą zbierane 
pieniądze na jej le-
czenie i rehabilitację


