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POWIAT W niedzielę, 25 maja odbyły się wybo-
ry do Parlamentu Europejskiego. W powiecie 
piaseczyńskim, jak w całym kraju, wybory 
wygrał Komitet Wyborczy Platformy Oby-
watelskiej, uzyskując 41,59 proc. głosów. Na 
drugim miejscu uplasował się Komitet 
Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości 
z wynikiem 27,08 proc. W wyborach 
wzięło udział 30,81 proc. 
z ponad 127,2 tys. 
mieszkańców 
uprawnionych 
do głosowania

W oczekiwaniu 
na rekord
PIASECZNO W sobotę i niedzielę, na boiskach ZSP w Łazach odby-
ła się próba bicia rekordu Guinnessa pod względem liczby ułożo-
nych nakrętek od butelek. Z nakrętek powstała ogromna mozai-
ka „Nasz świat wartości”. Czy doszło do pobicia rekordu, okaże się 
za kilka tygodni, kiedy to specjalna komisja przeanalizuje doku-
mentację przesłaną przez organizatorów imprezy
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KRONIKA POLICYJNA

Kontrolują autokary
 W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, policjanci przeprowa-
dzają kompleksowe kontrole autokarów. Każdego dnia można podjechać 
autokarem na parking przed KPP w Piasecznie przy ul. Kościelnej 3, gdzie 
zostanie sprawdzony stan techniczny pojazdu oraz trzeźwość kierowcy. Więcej 
informacji o akcji można uzyskać pod nr tel. (22) 60-45-204 od poniedziałku 
do piątku w godz. 8 -16 lub całodobowo u oficera dyżurnego (22) 60-45-213.

POWIAT

 W środę, 11 czerwca w godz. 8-16 na terenie byłej jednostki wojskowej w 
Górze Kalwarii, odbędzie się organizowany przez policjantów egzamin na 
kartę rowerową dla dzieci i młodzieży. Szkoły zainteresowane przeprowadze-
niem egzaminu praktycznego na kartę rowerową do 6 czerwca mogą składać 
zgłoszenia w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Piasecznie przy 
ul. Kościelnej 3. Zgłoszenia powinny zawierać listę uczestników sporządzoną 
w dwóch egzemplarzach oraz pismo z informacją o ocenach z zadań teore-
tycznych, podpisane przez dyrekcję szkoły. 

Egzamin na kartę rowerową

Poszukiwany zatrzymany

Wrócił na miejsce przestępstwa

 Kilka dni temu policjanci zatrzymali 35-letniego Tomasza G. Mężczyzna był poszukiwa-
ny listem gończym, wydanym przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. W momencie zatrzy-
mania, nie krył swego zaskoczenia. 35-latek został umieszczony w areszcie śledczym. 

 Dwa miesiące temu 56-letni obywatel Bułgarii ukradł w centrum handlowym 
w Wólce Kosowskiej karton z marynarkami warty około 3200 zł. Po jakimś czasie 
złodziej wrócił na miejsce przestępstwa, miał jednak pecha, ponieważ został roz-
poznany przez personel sklepu. Mężczyzna trafił w ręce ochrony, a następnie 
policjantów. Teraz odpowie za kradzież, grozi mu do 5 lat więzienia. 

PIASECZNO

LESZNOWOLA

Jechał skradzioną damką
 W rejonie ulicy Pileckiego policjanci zauważyli mężczyznę, jadącego na białym 
damskim rowerze. 26-letni Dominik D. na pytanie, skąd ma jednoślad, odpowie-
dział, że kupił go od spotkanej przed chwilą osoby. Wkrótce jednak okazało się, że 
„damka” została skradziona z bloku przy ul. Gawota, na miejscu udało się zabez-
pieczyć ślady przestępstwa i odszukać właścicielkę roweru. Funkcjonariusze 
odkryli, że Dominik D. ma związek także z innymi kradzieżami rowerów na terenie 
dzielnicy. Mężczyzna usłyszał pięć zarzutów, do których się przyznał. O jego dal-
szym losie zdecyduje sąd. 

Złapani na gorącym uczynku

Na podwójnym gazie

Na spacer z narkotykami

Pijany w Czachówku

 Na policję zadzwonił świadek, który przyłapał dwóch mężczyzn na kradzieży 
metalowych elementów. Wkrótce funkcjonariusze zatrzymali Roberta N. i 
Mirosława N., przy których znaleziono kombinerki i śrubokręt. 36-latek i jego 
40-letni wspólnik byli już notowani za podobne przestępstwa. Policjanci ustalili, że 
Mirosław N. może mieć również związek z kradzieżą stalowych elementów z ulicy 
Kłobuckiej, gdzie straty oszacowano na ponad 16 tys. złotych. Mężczyźni usłyszeli 
zarzuty uszkodzenia mienia i kradzieży. Może grozić im do 5 lat więzienia.

 W ubiegłą niedzielę około godz. 20 na ulicy Mostowej w Czersku policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej niepewnie jadącego fiata. Siedzący za kie-
rownicą pojazdu Grzegorz B. był pijany, miał w organizmie ponad 3 promile 
alkoholu. Za swoje bezmyślne zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem, 
grozi mu do 2 lat więzienia.

 W Parku Zdrojowym policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 
Mikołaja W., który miał przy sobie działkę marihuany. Kolejną porcję narkotyku 
funkcjonariusze znaleźli w domu mężczyzny. Mikołaj W. odpowie za posiada-
nie środków odurzających za co grozi do 3 lat więzienia.

 W poniedziałek rano, w Czachówku policjanci z drogówki zatrzymali jadą-
cego volkswagenem mężczyznę podejrzewając, że może on znajdować się 
pod wpływem alkoholu. I rzeczywiście, okazało się, że 58-letni Czesław Z. ma 
go w organizmie 1,3 promila. Mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeź-
wości. Oprócz utraty prawa jazdy grozi mu do 2 lat więzienia.

URSYNÓW

GÓRA KALWARIA 

KONSTANCIN-JEZIORNA

PRAŻMÓW

Damski bokser w rękach policji
PIASECZNO W ciągu ostatnich kilku miesięcy, w rejonie wiaduktu kolejowego nad ulicą 
 Puławską czterokrotnie dochodziło do ataków na kobiety. Kilka dni temu policji udało 
się zatrzymać degenerata, który brutalnie bił swoje ofiary
 W ciągu ostatnich sześciu mie-
sięcy do napadów na kobiety do-
chodziło w okolicach wiaduktu czte-
rokrotnie. Dwa ostatnie wydarzy-
ły się dzień po dniu, 15 i 16 maja. 
Napastnik atakował zawsze wcze-
snym przedpołudniem. Napadnięte 
kobiety otrzymywały uderzenie pię-
ścią w twarz. Cios był silny, kobiety 
wychodziły ze „spotkania” z bruta-
lem mocno poturbowane. Zaraz po 
wyprowadzeniu uderzenia bandyta 
uciekał, nie zabierając swoim ofia-
rom rzeczy osobistych.

Policjanci zaczęli działać
 - Powiadomiliśmy już o spra-
wie wydział kryminalny i drogów-
kę, obejmiemy ten rejon baczną ob-
serwacją – mówił przed tygodniem 
st. asp. Maciej Blachliński, rzecznik 
KPP w Piasecznie.
 I rzeczywiście, minęło zaledwie kil-
ka dni a bandyta już był w rękach funk-
cjonariuszy. - Zaowocowała żmudna 
praca operacyjna – komentuje sukces 
swoich kolegów asp. Blachliński. 

Rozpoznały go ofiary
 Podejrzany o dokonywanie 
napadów na kobiety brutal to 
32-letni Marcin S., który został 
już rozpoznany przez poszkodo-
wane. Mężczyzna usłyszał cztery 

zarzuty uszkodzenie ciała, za co 
grozi do 2 lat więzienia. Decyzją 
prokuratury S. został objęty do-
zorem policyjnym.

TW

W ciągu ostatnich miesięcy pod wiaduktem na ul. Puławskiej 
doszło do czterech brutalnych napadów na kobiety. 
Sprawca został już zatrzymany przez policję

R E K L A M A
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Wilanowska ofiarą 
niekompetencji urzędników?
PIASECZNO W sobotę i niedzielę, podczas zawodów triathlonowych na Górkach Szymona, 
odbył się protest mieszkańców ulicy Wilanowskiej w Zalesiu Dolnym, którzy już od 6 lat 
czekają na remont swojej drogi. Mieszkańcy wywiesili ogromny transparent, zarzucając 
gminnym urzędnikom niekompetencję
 Sprawa remontu ul. Wilanowskiej 
ma długą i burzliwą historię. W maju 
2009 roku gmina zleciła wykonanie 
projektu ulicy firmie Euromosty. W 
grudniu 2010 roku firma poinformo-
wała gminę, że nie jest w stanie wy-
wiązać się z umowy. Zobowiązania 

projektowe przejął podwykonawca 
- Biuro Projektów Rem Projekt Mar-
cina Łukasiewicza. Jednocześnie już 
w 2009 roku rozpoczęły się konsul-
tacje społeczne, dotyczące planowa-
nego przebiegu drogi i jej kształtu. 
Mieszkańcy mieli wiele uwag, prawie 
wszystkie zostały uwzględnione w 
projekcie. Ulica Wilanowska, od uli-
cy Dworskiej do Alei Pokoju ma mieć 
6 m szerokości, zaś od Alei Pokoju, 
do ulicy Granicznej – 5 m. Po obu jej 
stronach zostaną wybudowane ciągi 
pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m 
każdy. Wykonana z kostki brukowej 
droga ma mieć kanalizację deszczo-

wą (przy ul. Sosnowej ma zostać 
zbudowana przepompownia) oraz 
progi spowalniające ustawione co 
100 metrów. 

Są pieniądze, jest wykonawca
 W maju ubiegłego roku, kiedy nie 
zostało jeszcze wydane pozwolenie 
na realizację inwestycji, mieszkań-
cy ul. Wilanowskiej zaprosili nas na 
swoją drogę. Położona niżej niż są-
siednie ciągi ulica tonęła w błocie. 
Mieszkańcy skarżyli się, że nie tylko 
nie mogą swobodnie przedostać się 
do autobusu, sklepu czy szkoły ale 
- co gorsza – w głębokich kałużach 
grzęzną im samochody. Kilka dni 
później starostwo wydało pozwole-
nie na budowę, a w drugiej połowie 
sierpnia gmina wyłoniła w przetargu 
wykonawcę inwestycji – firmę Fal-
Bruk. Niestety, kiedy na początku 
września Fal-Bruk miał wchodzić 
na plac budowy, okazało się, że w 
związku z protestami części miesz-
kańców i błędami merytorycznymi 
w sporządzonej przez gminę doku-
mentacji wojewoda uchylił wydaną 
przez starostwo zgodę na realizację 
inwestycji i przekazał sprawę do po-
nownego rozpatrzenia.

W oczekiwaniu na ZRID
 W grudniu ubiegłego roku w gmi-
nie odbyło się spotkanie, podczas 
którego raz jeszcze rozmawiano o 
planowanej inwestycji. - Nie mów-
my już o projekcie, który został prze-
cież wykonany, tylko o tym dlacze-
go, mimo rozstrzygniętego przetar-
gu, ta droga nie jest jeszcze budowa-
na – zwrócił uwagę Piotr Siudek, je-
den z mieszkańców. Okazało się, że 
powodem uchylenia zgody na reali-
zację inwestycji był błąd w mapach. 
Błąd miał zostać skorygowany. - Jak 
już to zrobimy, wystąpimy do staro-
stwa o ponowne pozwolenie na bu-
dowę – zapowiadała Teresa Mazanek 
z wydziału inwestycji. 

Budowę wstrzymuje stara piwnica
 Piotr Siudek i Jerzy Kontkie-
wicz, którzy od lat zabiegają o 
przebudowę ulicy Wilanowskiej, 
podejrzewali, że wstrzymanie bu-
dowy było spowodowane protesta-
mi kilku mieszkańców, którzy, w 
związku z inwestycją, będą musieli 
przesunąć swoje ogrodzenia. - Je-
steśmy przekonani, że wiosną 2014 
roku będziemy mogli zacząć budo-
wę – przekonywała w grudniu Te-

resa Mazanek. Remont Wilanow-
skiej jednak nie ruszył. Dlaczego? 
- Okazało się, że w przygotowanej 
wcześniej opinii środowiskowej nie 
została uwzględniona stara piwni-
ca, w której mogą mieszkać rzadkie 
zwierzęta, np. nietoperze – mówi 
Piotr Siudek. - Gmina zleciła więc 
kolejną ekspertyzę. Uzupełniona do-
kumentacja trafiła już do starostwa, 
które ponownie na wydać zgodę na 
realizację inwestycji. Choć wicesta-
rosta Marek Gieleciński twierdzi, że 
to dla niego sprawa priorytetowa, 
nie wiadomo, kiedy doczekamy się 
upragnionego ZRID-u.

Zaprotestowali przeciwko niekom-
petencji urzędników
 Piotr Siudek podkreśla, że czeka-
jących na remont drogi ludzi drażnią 
mające polityczny kontekst przepy-
chanki między gminą i starostwem 
oraz niekompetencja urzędników, 

popełniających błędy w dokumenta-
cji. I właśnie przeciwko temu zapro-
testowali w ubiegłą niedzielę. - Jest 
gotowy projekt, został rozstrzygnięty 
przetarg na wykonawcę, są w końcu 
pieniądze. Dlaczego nie możemy zre-
alizować tej inwestycji? - dopytywali 
burmistrza sfrustrowani ludzie. 
 Jak się okazało, ich wściekłość 
wzbudziły także przygotowania do 
odbywających się w ubiegły weekend 
na Górkach Szymona zawodów. - Ta-
kiego ruchu, jak w czwartek 22 maja, 
na ulicy Wilanowskiej nie było nigdy  
– mówi Piotr Siudek. - Gminne służ-
by najpierw osuszyły trzy kałuże, po-
tem wyrównano drogę, nawieziono 
żwir, a na końcu utwardzono wszyst-
ko walcem. Nasza droga jeszcze nie 
była tak równa. Niestety wszystko 
zmieniło się po pierwszym deszczu i 
dzisiaj znów toniemy w błocie...

Tomasz Wojciuk

Od 6 lat  
mieszkańcy ul. Wilanowskiej 

czekają na remont 
swojej drogi
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 To niecodzienne wydarzenie, w 
której udział wzięły dzieci ze wszyst-
kich czterech grup, miało wyjątkową 
oprawę artystyczną. Oryginalne sce-
nariusze okraszone zostały piękny-
mi piosenkami i licznymi układami 
choreograficznymi, a całości dopeł-
niała barwna, kwiatowa dekoracja 
oraz stroje. 
 Pierwsze na scenie pojawiły się 
maluszki, które to wcieliły się w role 

kwiatuszków dzielnie recytując wier-
sze oraz śpiewając piosenki o kwia-
tach. Zaprezentowały również kwia-
towy taniec. Następnie średniaki, 
czyli czterolatki zagrały spektakl pt. 
„Królewna Śnieżka” w wersji dość 
kabaretowej i zdecydowanie nowo-
czesnej. Dzieci mocno wczuły się w 
role, zaś publiczność momentami 
„pękała ze śmiechu”. Po średniakach 
na scenie pojawiła się Grupa Mozar-

ta czyli 5-latki A, z przedstawieniem 
pt. Familiada. I jak to w prawdziwej 
Familiadzie, były 2 drużyny, tym ra-
zem Sportsmenki oraz Sporsmeni, a 
program poprowadził Karol Stars-
burger (Krzyś Gieleta) oraz Grażyna 
Torbicka (Julia Ogórek). Fundato-
rem nagród w programie była oczy-
wiście Nutka S.A.! Akademia zakoń-
czyła się kulinarnym sukcesem, bo-
wiem grupa 5-latków B, czyli Muzy-

kantów, zaprezentowała spektakl pt. 
„Kuchenne Rewolucje”. Mali kucha-
rze i kuchareczki zagrali gościom na 
talerzach, tarkach, sztućcach i innych 
sprzętach kuchennych. Mnóstwo 
braw zebrała piosenka pt. „Raperska 
wątróbka”, ale prawdziwym hitem 
okazał się taniec z wałkami (dziew-
czynki) i gazetami (chłopcy). Na za-
kończenie wszystkie dzieci wspól-
nie zaśpiewały piosenkę pt. „Mama 

moja” do muzyki zespołu Abba.
 Po części artystycznej głos zabrała 
pani Wójt Gminy Lesznowola Maria 
Jolanta Batycka-Wąsik, która przez 
cały czas z zachwytem oglądała wy-
stępy przedszkolaków. Pani Wójt po-
dziękowała małym artystom za tak 
wspaniały występ oraz pogratulowa-
ła  nauczycielom i wszystkim pracow-
nikom Przedszkola Nutka. 

We wtorek, 27 maja do sali widowiskowej domu parafialnego przy kościele p. w. Św. 
Anny w Piasecznie, przybyli rodzice oraz wychowankowie Niepublicznego Przedszko-
la NUTKA  ze Starej Iwicznej, aby wspólnie świętować Dzień Mamy i Taty

Fot. Dariusz Grabowski
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Dom dziennej opieki dla 
osób dorosłych w Zalesiu Dolnym
 9 czerwca 2014 roku rusza dom 
dziennej opieki dla osób dorosłych 
w Zalesiu Dolnym. Dom powstał z 
myślą o osobach, które wymaga-
ją opieki lub nie chcą pozostawać 
same w domu, a także o tych, które 
na co dzień zajmują się np. swoimi 
starszymi rodzicami

 Dom będzie otwarty od po-
niedziałku do piątku w normal-
nych godzinach pracy, podobnie 
jak przedszkola lub żłobki. Będzie 
również możliwość zaopiekowania 
się osobami na dłuższy okres – np. 
podczas wakacji.

 Do dyspozycji uczestników będzie 
ogród znajdujący się w cichym oto-
czeniu. Osoby po wylewie lub uda-
rze będą mogły skorzystać z pomocy 
logopedycznej, rehabilitacyjnej, zajęć 
usprawniających myślenie, zajęć ru-
chowych i pamięciowych.

 Dom założyła rodzina, która 
sama, przez długi czas zajmowała się 
osobą straszą. Nie mogła wtedy zna-
leźć w tej okolicy domu dziennego po-

bytu bądź miejsca, w którym można 
by ją pozostawić pod opieką na cały 
dzień lub kilka dni i wyjechać choćby 
na krótkie wakacje. Rodzina podkre-
śla, że zależy jej na godnym i serdecz-
nym traktowaniu podopiecznych i za-
dba o kameralną i domową atmosferę.

 Dzienny pobyt, jest też zdecy-
dowanie mniej kosztowny niż dom 
opieki całodobowej.

 Wszystkie osoby zainteresowa-
ne zaproszone są w poniedziałek 

9   czerwca na dzień otwarty. Tego 
dnia będzie można bezpłatnie pozo-
stawić wymagającego opieki od rana 
do godz. 17:00. Pozwoli to sprawdzić, 
czy taka forma i to konkretne miejsce 
będą odpowiednie.

W celu zarejestrowania na ten bez-
płatny dzień otwarty, a  także uzy-
skania szczegółowych informacji, 

należy zadzwonić pod 
nr tel. 605 576 406.

P R O M O C J A

Gimnazjum 
do remontu
PIASECZNO W mającym 10 lat Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Pawła II w Piasecznie od jakiegoś czasu widać pojawia-
jące się na ścianach rysy i pęknięcia, świadczące o tym, 
że budynek intensywnie pracuje. Jak się dowiedzieliśmy, 
w najbliższym czasie szkoła ma zostać wyremontowana. 
Zakres prac zostanie określony po przeprowadzeniu sto-
sownych ekspertyz

 - W Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II trwają przygotowania do remontu – 
informuje Krzysztof Kasprzycki, asystent burmistrza. Powód? Na ścianach od-
danego 10 lat temu do użytku budynku od jakiegoś czasu widać pojawiające 
się pęknięcia. Rysy można zobaczyć zwłaszcza na  ścianach działowych w po-
mieszczeniach kuchni oraz zaplecza, usytuowanych w południowo-zachodnim 
skrzydle szkoły. - Z przeprowadzonej ekspertyzy wynika, że budynek może 
nadal być użytkowany, jednakże wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac 
remontowych w celu zatrzymania postępujących pęknięć – dodaje Kasprzycki. 
Zakres i rodzaj prac remontowych ma zostać  ustalony po otrzymaniu niezbęd-
nej ekspertyzy z badań geotechnicznych, które rozpoczęły się w ubiegły po-
niedziałek i potrwają około dwóch tygodni. - Choć pierwsze pęknięcia pojawiły 
się kilka lat temu, to ja o sprawie dowiedziałem się od dyrekcji szkoły całkiem 
niedawno – komentuje Zdzisław Lis, burmistrz Piaseczna. - Natychmiast podję-
liśmy kroki zmierzające do oceny sytuacji i zapobieżeniu dalszym pęknięciom.

 TW



Harcerze z 21DH 
z Uwielin na Monte Cassino 
Harcerki i harcerze z 21 Drużyny Harcerskiej w Uwielinach wzięli udział w Wyprawie na Monte Cassino 
„Uniamo Le Generazioni- Łączymy Pokolenia”. Słysząc słowa  Monte Cassino, serce bije mocniej, a wspo-
minając walczących tam żołnierzy myślimy tylko jedno- bohaterowie. Wyjazd do Włoch na obchody 70. 
rocznicy bitwy o Monte  Cassino był dla nas harcerzy niezapomnianym przeżyciem, spotkaniem z historią, 
oddaniem hołdu bohaterom oraz możliwością przeniesienia się w czasie

 Wszystko zaczęło się 14 maja, razem 
z resztą reprezentacji Chorągwi Sto-
łecznej ruszyliśmy w drogę na południe 
Europy. Na samym początku wędrówka 
po Wenecji, mieście gondoli, kanałów, 
wąskich pięknych urokliwych uliczek. 
Prawie po dwóch dniach podróży do-
tarliśmy do celu. Pierwszym punktem 
było zwiedzenie Muzeum Historycz-
nego Bitwy o Monte Cassino, potem 
udział w Rajdzie Honker nawiązującym 
do walk żołnierzy z 2.  Korpusu Polskie-

go. Zadania jakie na nas czekały to m.in. 
transport amunicji i rannych, przedo-
stanie się przez pole minowe czy strze-
lanie do celu z moździerzy. Następnego 
dnia swoje wrota otworzył przed nami 
klasztor opactwa benedyktyńskiego, w 
którym czekaliśmy na spotkanie z kom-
batantami uczestniczącymi w bitwie 
oraz premierem Donaldem Tuskiem. Po 
zakończeniu oficjalnego spotkania był 
czas na dalsze rozmowy z kombatan-
tami, które chwytały za  serce. Mieliśmy 

również przyjemność poznać i poroz-
mawiać z córką gen.  Andersa, Panią 
Anną Marią Anders. Ale to nie koniec 
dnia, przed nami kilkugodzinna próba 
przed niedzielą uroczystością. 18 maja- 
niedziela, pobudka 3 rano i cała 1500 
reprezentacja harcerzy rusza na cmen-
tarz na Monte Cassiono by wziąć udział 
w uroczystych obchodach 70. rocznicy, 
pełnić honorową wartę przy grobach 
poległych żołnierzy. W czasie uroczysto-
ści serca nasze były przepełnione dumą, 
że to właśnie my mogliśmy tam być i 
reprezentować nasz kraj. Wieczorem 
wspólne rozmowy z harcerzami z całej 
Polski i skautami Włoskimi. Wśród har-
cerzy czas płynie szybko, czas powrotu 
do domu. W drodze powrotnej Watykan 
w którym wszyscy harcerze modlili się w 
czasie mszy świętej w Bazylice św. Pio-
tra w intencji organizacji harcerskich i 
żołnierzy z 2. Korpusu. Po zakończeniu 
mszy biskup polowy Wojska Polskiego 
Józef Guzdek wraz z harcerzami prze-
szedł i modlił się przy robie Jana Pawła 
II. Po kręgu pożegnalnym czekało na 
nas zwiedzanie Rzymu i Wiednia. Wy-
prawa ta była dla nas niezapomnianym 
przeżyciem i marzymy o kolejnej. 

                Z harcerskim pozdrowieniem 
               CZUWAJ! 
               Harcerki i harcerze z 21 DH

Fot. Tomczak.
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www.kurierpoludniowy.pl

Czytaj 
on-line!

Jesteśmy również na: 
www.facebook.com/

kurierpoludniowy



Wystawa o wyborach ’89
Materiały wyborcze oraz plakaty zachęcające do  głosowania na kandydatów 
„ Solidarności” w wyborach w 1989 roku można zobaczyć w holu Gminnego 
 Ośrodka Kultury przy ul. J. Stępkowskiego 17

Burmistrz Tarczyna, koło Wędkarskie „Sum” oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Tarczynie zapraszają dzieci i młodzież na zawody węd-
karskie z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się 1 czerwca na sta-
wie w Jeziorzanach. Zbiórka i powitanie uczestników o godz. 6.30.  
Zapisy będą przyjmowane na miejscu zawodów. Na zwycięzców 
 zawodów czekają cenne nagrody.

 Ekspozycja jest inicjatywą p. 
Andrzeja Pleskota, działacza „Soli-
darności” podziemnej, założyciela 
Komitetu Obywatelskiego w Grójcu, 
organizatora wolnych wyborów w 
1989 roku. Do ciekawostek pokaza-
nych na wystawie należy odręcznie 
sporządzony komunikat o powsta-
niu Komitetu Obywatelskiego w 
Grójcu. Oto jego treść:
 „Dnia 18.V.1989 r. z inicjatywy 
Zbigniewa Bujaka, Macieja Igna-
towskiego, Andrzeja Pleskota oraz 
„Międzyszkolnego Komitetu NSZZ 
„Solidarność” powstał Komitet 
Obywatelski „Solidarność” Ziemia 
Grójecka z siedzibą w Grójcu. Zada-
niem Komitetu jest reprezentowanie 
niezależnych środowisk społecznych 
działających w naszym regionie, 
przedstawianie programów i opinii w 
dziedzinie społecznej, gospodarczej, 
oświaty, zdrowia, kultury i ochrony 
środowiska. Postanawiamy też dać 
pełne poparcie Komitetowi Obywa-
telskiemu „Solidarność” przy Lechu 

Wałęsie oraz sami czynnie włączyć się 
do kampanii wyborczej. Działalność 
naszą prowadzić będziemy do czasu 
powstania innych organizacji spo-
łeczno-politycznych zdolnych prze-
jąć zadania Komitetu lub w którym 
uznamy, że społeczeństwo odzyskało 
własną podmiotowość w państwie.”

 Dzisiaj, po 25 latach od tam-
tych wydarzeń, postrzeganie 
zmian wiąże się z oceną sytuacji 
osobistej.  Ci, którzy zyskali na 
transformacji, oceniają przeobra-
żenia, jakie nastąpiły w Polsce w 
ostatnim dwudziestopięcioleciu, 
wyraźnie lepiej niż osoby, które na 
tych przemianach straciły.
 Niezależnie od oceny przemian, 
jakie nastąpiły po 89. roku  należy 
się szacunek i uznanie dla osób, 
które w tamtym okresie dążyły 
(narażając często własne zdrowie, 
a nawet życie) do zmian ustrojo-
wych w Polsce.

Alfred Kohn
Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Tarczynie

P R O M O C J A
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KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek, 27 maja w Hugonówce odbyła się III Gala Samorządu Terytorialnego, 
podczas której wręczono konstancińskie dęby – statuetki dla „Wolontariuszy Roku”. Burmistrz nagrodził 
również urzędników. Obchody święta samorządu uświetnił występ znanego oboisty Tytusa Wojnowicza 
oraz kwartetu smyczkowego Filharmonii Narodowej w Warszawie

 
 Dzień Samorządu  Terytorialnego 
w całym kraju jest obchodzony 27 
maja, kiedy to w 1990 roku odbyły 
się pierwsze wybory samorządowe. 
Konstancińscy urzędnicy, samorzą-
dowcy i społecznicy uroczyście ob-
chodzą  to święto od trzech lat. Gala 
po raz pierwszy odbyła się w Hugo-
nówce, wcześniej organizowano ją w 
Pałacu w Oborach. 
 

Społecznicy roku
 Kandydatów do tytułu „Wolon-
tariusz roku gminy Konstancin-Je-
ziorna” mogli zgłaszać mieszkańcy 
i organizacje społeczne. Wpłynęło 
sześć wniosków, spośród których ka-
pituła konkursowa pod przewodnic-
twem wiceburmistrza Ryszarda Ma-

chałka wybrała trzy osoby. Podczas 
gali burmistrz Kazimierz Jańczuk i 
Andrzej Cieślawski, przewodniczą-
cy rady miejskiej wręczyli statuetki 
trzem laureatom. Konstancińskie 
dęby otrzymali Aneta Asendy, na-
uczycielka religii w Zespole Szkół nr 
3 w Konstancinie-Jeziornie, Cezary 
Żegliński, autor m.in. wielkoforma-
towej wystawy o historii Czarnowa 
z okazji 155. rocznicy powstania 
miejscowości oraz Tomasz Nowicki, 
inicjator  powołania Młodzieżowej 
Rady Miejskiej i uruchomienia bez-
obsługowej wypożyczalni rowerów. 
Wszyscy laureaci, dziękując za wy-
różnienie podkreślali, że bez współ-
pracy z wieloma mieszkańcami, 
różnymi lokalnymi organizacjami 
i grupami, a także samorządowca-
mi, nie mogliby odnosić sukcesów w 
pracy społecznej.
 Warto dodać, że w ubiegłych 

latach statuetkami nagrodzono już 
Czesławę Gasik, Małgorzatę Za-
rzycką, Hannę Budnicką, Wojcie-
cha Guszkowskiego, Małgorzatę 
Szandułę, Andrzeja Szczygielskiego, 
Grażynę Leśniak i Andrzeja Stań-
skiego z Fundacji Szerokie Wody 
oraz Koło Seniora Wsi Nadwiślań-
skich Czernidła-Gassy-Łeg, którego 
członkowie tworzą zespół ludowy 
„Łurzycanki”. 
 
Wzorowi urzędnicy
 Z okazji Dnia Samorządu Tery-
torialnego wyróżniono również pra-
cowników konstancińskiego urzędu 
i jednostek podległych. Listy gra-
tulacyjne i kwiaty odebrali: Edyta 
Markiewicz-Brzozowska - dyrektor 
Konstancińskiego Domu Kultu-
ry, Edward Skarżyński - dyrektor 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
Janusz Kołodziejczak - zastępca 
kierownika wydziału inwestycji i re-
montów, Magdalena Gołębiowska - 
kierownik wydziału oświaty, kultury 
i zdrowia, Piotr Bartoszewski - kie-
rownik wydziału gospodarki nie-
ruchomościami, Bożena Pindelska 
- zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego, Mariola Pietras z biura 
rady miejskiej oraz za wieloletnią 
pracę Irena Rokicka - podinspektor 
wydziału finansowego konstanciń-
skiego magistratu. 
 Obchody święta samorządu 
uświetnił występ znanego oboisty 
Tytusa Wojnowicza oraz kwartetu 
smyczkowego Filharmonii Narodo-
wej w Warszawie.

Grzegorz Traczyk

Wręczono 
konstancińskie dęby

W tym roku tytuł „Wolontariusza Roku” przyznano (od prawej) 
 Cezaremu Żeglińskiemu,  Anecie Asendy i Tomaszowi Nowickiemu

R E K L A M A

Rowerowe patrole
KONSTANCIN-JEZIORNA W piątek, 23 maja strażnicy rozpo-
częli patrolowanie miasta na rowerach.  Funkcjonariusze 
na jednośladach będą pilnowali bezpieczeństwa m.in. 
w Parku Zdrojowym, na ścieżce zdrowia i w  innych rejo-
nach niedostępnych dla samochodów

 Rowerowe patrole ruszyły w miasto w ubiegłym tygodniu. Strażnicy miej-
scy na jednośladach będą patrolowali je przez cały letni sezon. Można ich spo-
tkać przede wszystkim w ścisłym centrum Konstancina-Jeziorny, ale będą peł-
nili służbę również w innych rejonach gminy. Funkcjonariusze-rowerzyści będą 
objeżdżać m.in. okolice Parku Zdrojowego, oczka wodnego na Grapie, ścieżki 
zdrowia, a także tereny w pobliżu boisk, skwerów, alei spacerowych i placów 
zabaw czyli wszędzie tam, gdzie mieliby utrudniony dojazd samochodem. 
Strażnicy miejscy będą zwracać szczególną uwagę na przestępstwa i wykro-
czenia popełniane przez osoby m.in. spożywające alkohol w miejscach niedo-
zwolonych, zaśmiecające oraz zakłócające ład i porządek publiczny. - Łącząc 
przyjemne z pożytecznym, strażnicy dbają jednocześnie o swoją kondycję oraz 
o bezpieczeństwo naszych mieszkańców - mówi Janusz Wiaterek, komendant 
konstancińskiej straży miejskiej. - Atutem takich patroli jest szybkość, mobil-
ność oraz ekologia - dodaje komendant. Straż miejska na razie ma do dyspozycji 
tylko dwa rowery górskie, przystosowane zarówno do jazdy po mieście, jak i po 
trudniejszym terenie, ale komendant zapowiada zakup nowych. Janusz Wiate-
rek jeszcze w tym roku ma zamiar wystąpić do samorządu gminy o przyznanie 
środków na zakup kolejnych dwóch jednośladów. 

 Grzegorz Traczyk

Strażnicy miejscy na rowerach patrolują m.in. okolice Parku 
Zdrojowego, oczka wodnego, ścieżki zdrowia, a także tereny 
w pobliżu boisk, skwerków, alei spacerowych i placów zabaw

27 maja 1990 roku w Polsce 
odbyły się pierwsze wybory 

samorządowe



Po krainie Jeziorki
 Powiat piaseczyński jest ideal-
nym miejscem do rowerowej rekre-
acji. Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Zlewni Rzeki Jeziorki, zrzesza-
jące przedstawicieli wszystkich nad-
rzecznych samorządów, wytyczyło 
szlak „Krainy rzeki Jeziorki”. Ponad 
80-kilometrowa główna trasa rowe-
rowa, biegnie od Grójca do ujścia rze-
ki do Wisły w Obórkach (gmina Kon-
stancin-Jeziorna). Z główną trasą łą-
czą się dodatkowe ścieżki, które łącz-
nie mają ok. 400 kilometrów. Szlak, 
prowadzący przez najciekawsze i naj-
ładniejsze miejsca, został szczegóło-
wo oznakowany, by rowerzyści nie tyl-
ko nie zabłądzili, lecz także nie omi-
nęli żadnego ważnego zabytku, miej-

sca pamięci, pięknego krajobrazu 
czy pomnika przyrody. Oznaczony 
na czerwono szlak główny Krainy Je-
ziorki biegnie, zgodnie z nurtem rze-
ki, od miejscowości Osuchów (gmi-

na Mszczonów) przez gminy Pniewy, 
Grójec, Prażmów, Tarczyn, Piasecz-
no i Konstancin-Jeziorna, aż do ujścia 
na Wiśle. Jeziorka jest również ideal-
nym miejscem dla kajakarzy – spływy 
są organizowane zarówno w Konstan-
cinie-Jeziornie, jak i w Piasecznie na 
Górkach Szymona.

Mazury w Piasecznie
 Na Górkach Szymona w Zale-
siu Dolnym znajduje się staw oto-
czony wydmami, porośniętymi so-
snowym lasem. To malowniczy te-
ren rekreacyjny przyciągający pla-
żowiczów, którzy mogą się tu po-
opalać, pograć w siatkówkę na pia-
sku czy nawet ochłodzić w wodzie, 
czy też urządzić grilla lub ognisko. 

W tym roku piaseczyński samorząd 
rozpoczął rewitalizację Górek Szy-
mona, na których już powstały m.in. 
nowe alejki, ławki i kosze na śmieci. 
Równie atrakcyjnym terenem rekre-

acyjnym, który również przypomina 
mazurskie krajobrazy, są pobliskie 
Żabieniec i Zalesie Górne. 
 Największym obiektem turystycz-
nym Chojnowskiego Parku Krajobra-
zowego są „Zimne Doły” - idealne 
miejsce na rodzinny weekend. Znaj-
dują się tam nie tylko wiaty pikniko-
we, miejsca na ogniska i grille, lecz 
także plac zabaw oraz ścieżki space-
rowe i rowerowe, a także „małpi gaj” 
dla amatorów wspinaczki. Niedaleko, 
w Zalesiu Górnym przy ul. Wczaso-
wej znajduje się Ośrodek Wisła, zlo-
kalizowany nad stawami.  Można w 
nim nie tylko wypocząć nad wodą, 
korzystając ze sztucznej piaszczystej 
plaży lub z barów czy odkrytego ba-
senu, lecz także z licznych wodnych 
atrakcji. Nowi dzierżawcy ośrodka 
na ten sezon przygotowali m.in. wy-
pożyczalnie sprzętu wodnego, „mał-
pi gaj”, plac zabaw dla dzieci  z dmu-
chanymi zjeżdżalniami i trampolina-
mi oraz wyciąg do wakeboardingu  
(sport wodny, polegający na płynię-
ciu na powierzchni wody na specjal-
nej desce, trzymając się liny ciągnię-
tej przez silnik elektryczny). Z toru 
mogą korzystać zarówno doświad-
czeni sportowcy, jak i nowicjusze, któ-
rzy pod okiem instruktorów, z zacho-
waniem wszystkich wymogów bez-
pieczeństwa, będą mogli spróbować 
swoich sił na desce.

Parki i ogrody
 Warto również odwiedzić Kon-
stancin-Jeziornę – można pospace-
rować lub pojeździć rowerem szla-
kiem zabytków albo zatrzymać się 
w Parku Zdrojowym, w którym w 
każdy weekend lata będą odbywa-
ły się koncerty, seanse filmowe oraz 
inne atrakcje. Czas można spędzić 
również w pobliskim Parku Kultury 
w Powsinie przy ul. Opieńki. Są tu 

zarówno miejsca do biernego, jak i 
czynnego wypoczynku – basen, plac 
zabaw, „małpi gaj”, wypożyczal-
nia sprzętu sportowego, bary, musz-
la koncertowa, boiska do siatkówki, 
piłki nożnej, koszykówki, badmin-
tona czy korty do tenisa ziemnego i 
stoły pingpongowe. Park sąsiaduje z 
Lasem Kabackim, w którym jest sieć 
szlaków pieszych i rowerowych. Na-
tomiast przy ul. Prawdziwka znajdu-
je się Ogród Botaniczny PAN, gdzie 
spacerując, można podziwiać impo-
nującą, egzotyczną roślinność z ca-
łego globu.

Odkryj szerokie wody Wisły
 Coraz więcej zaczyna się dziać 
również nad Wisłą, głównie za spra-
wą działalności Fundacji Szerokie 
Wody. Organizator Flis Festiwalu 
realizuje również projekt „Odkryj 
Rzekę Wisłę - Discover Wisła River”. 
Są to rejsy na tradycyjnych drewnia-
nych łodziach, odbywające się na 
terenie Warszawy oraz sąsiednich 
miejscowości (Konstancin-Jeziorna, 
Góra Kalwaria i Modlin). W trakcie 
wycieczek można poznać unikalną 
kulturę Urzecza - muzykę, zwyczaje, 
a na jednej z plaż, załoganci mogą 
również posmakować tradycyjnych 
regionalnych dań.

Zamek i ciuchcia
 Obowiązkowym punktem programu 
wakacyjnych wycieczek po powiecie pia-
seczyńskim powinien być Zamek Książąt 
Mazowieckich w Czersku. Ruiny twierdzy, 
która powstała na przełomie XIII i XIV 
wieku można zwiedzać, poznając ich nie-
zwykłą historię i wdrapując się na wieże, 
z których rozpościera się niesamowity wi-
dok na dolinę Wisły. Na zamku, w którym 
w XVI wieku mieszkała królowa Bona, 
można także przenocować, by poczuć się 
jak prawdziwy rycerz lub dworzanin.
 Do najciekawszych turystycznych 
atrakcji Piaseczna z pewnością można 
zaliczyć również  Piaseczyńsko-Gró-
jecką Kolej Wąskotorową. Zabytkowa 
ciuchcia kursuje w weekendy na trasie 
łączącej Piaseczno z Tarczynem, z po-
stojem na piknik w Runowie. W kow-
bojskim miasteczku zazwyczaj jest czas 
na ognisko i zabawy rekreacyjne.

Grzegorz Traczyk
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Wakacje w powiecie piaseczyńskim
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje i sezon urlopowy. Dla wszystkich, którzy chcie-
liby miło i aktywnie spędzić czas w najbliższej okolicy, mamy kilka interesujących pro-
pozycji. Okazuje się, że nie trzeba wyjeżdżać na Mazury czy nad morze, by spędzić 
czas nad wodą, ponieważ na terenie powiatu piaseczyńskiego znajduje się wiele uro-
kliwych miejsc, idealnych do wypoczynku. Nie brakuje również ścieżek rowerowych, 
leśnych szlaków i interesujących zabytków

Kraina Jeziorki obfituje w atrakcyjne szlaki rowerowe, a jednym 
z najciekawszych miejsc na wycieczkę jest zamek w Czersku

W Ośrodku Wisła można skorzystać z wielu wodnych atrakcji, 
m.in. z wyciągu do wakeboardingu
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Weekendowe wycieczki po Polsce
Za kilka tygodni wakacje. Przed nami ciepłe, letnie weekendy, sprzyjające wypadom 
za miasto. Proponujemy kilka znajdujących się blisko Warszawy miejsc, które na pew-
no warto odwiedzić ze względu na walory krajobrazowe czy bogatą historię
 Jednym z takich miejsc jest Ża-
lazowa Wola, gdzie 1 marca 1810 
roku przyszedł na świat Fryderyk 
Chopin. Jest to stacja końcowa wie-
lu wycieczek, zarówno polskich, jak 
i zagranicznych. Miejscowość znaj-
duje się około 7 km od Sochacze-
wa i 54 km na zachód od Warszawy. 
Można zwiedzać tam dom, w któ-
rym urodził się kompozytor i ota-
czający go park, który powstał w la-
tach 1932-39 i jest jednym z najcie-
kawszych przedsięwzięć tego typu w 
dwudziestoleciu międzywojennym. 
Gruntowną modernizację komplek-
su przeprowadzono kilka lat temu,  
z okazji dwusetnej rocznicy urodzin 
Chopina. Wtedy to w parku posa-
dzono kilka tysięcy nowych roślin, 
ułożono pod ziemią 120 km rur na-
wadniających i 30 km kabli elek-
trycznych, umożliwiających oświe-
tlenie parku po zachodzie słoń-
ca. Poprawiono także nagłośnienie 
tak, aby muzyka Chopina dociera-
ła do każdego punktu parku. War-
to pamiętać, że od maja do końca 
września w Żelazowej Woli trwa se-
zon koncertów chopinowskich. Od 1 
kwietnia do 30 września kompleks 
otwarty jest codziennie w godz. 9-19 
(ostatni zwiedzający są wpuszczani 
o godz. 18.30). W poniedziałki nie-
czynny jest Dom Urodzenia Fry-
deryka Chopina, za to czynny jest 
park. Bilet wstępu do parku i mu-
zeum kosztuje 23 zł, zaś ulgowy – 14 
zł. Bilety rodzinne (do 6 osób) do-
stępne są w cenie 64 zł.

Czarnolas, Puszcza Kozienicka
i skansen bojowy w Mniszewie
 Inny weekendowy wypad moż-
na zrobić na południowy wschód od 
Warszawy, kierując się przez Górę 
Kalwarię i Wilgę (trasa: Warszawa-
Kozienice) do Magnuszewa. To wła-
śnie tam znajduje się skansen mili-
tarny 1. Armii Wojska Polskiego w 
Mniszewie. Na przełomie sierpnia 
i września 1944 roku na przyczół-
ku warecko-magnuszewskim toczy-
ły się ciężkie walki. W celu ich upa-
miętnienia, w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku, w zmiecio-
nej praktycznie z powierzchni zie-
mi miejscowości Mniszew, utworzo-
no Skansen Bojowy 1. Armii Woj-
ska Polskiego. Atrakcją dla zwie-
dzających są tu okopy oraz stary 
sprzęt wojskowy, który jest stopnio-
wo poddawany renowacji. Co cieka-
we, skansen wkrótce czeka rozbudo-
wa. Wartość inwestycji wyniesie 1,15 
mln zł, z czego 0,5 mln zł stanowić 
będzie dotacja unijna. Na terenie 
skansenu ma powstać Centrum Kul-
tury i Tradycji Historycznej. W jego 

ramach zostanie wybudowany nowy 
pawilon wystawienniczo-handlowo-
usługowy, wkomponowany w istnie-
jącą skarpę. Oznakowane i zago-
spodarowane zostaną szlaki – ślady 
miejsc pamięci narodowej. Powsta-
nie punkt obsługi turystów, gdzie na 
wszystkich zainteresowanych czekać 
będą, wydane w ramach projektu, 
materiały promocyjne, mapy, prze-
wodniki oraz programy zwiedzania. 
Skansen zyska także nową stronę in-
ternetową. Obecnie bilet wstępu do 
skansenu kosztuje 5 zł i 3 zł ulgowy.
 Kilkanaście kilometrów dalej na 
południowy-zachód jest Puszcza 
Kozienicka, która ma powierzchnię 
około 30 tys. ha. Znajdują się tam 
m.in. liczne trasy rowerowe oraz re-
zerwaty przyrody z kilkusetletnimi 
drzewostanami. Jedną z atrakcji cze-
kających na turystów w rejonie Pusz-
czy Kozienickiej jest muzeum Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie. 
W sezonie letnim (od maja do koń-
ca sierpnia) muzeum jest czynne od 
wtorku do piątku w godz. 8-16, zaś w 
sobotę i niedzielę w godz. 10-18. Bi-
let normalny z przewodnikiem kosz-
tuje 12 zł, ulgowy – 10 zł.

Dom Pracy Twórczej 
w Radziejowicach i termy 
w Mszczonowie
 Jadąc drogą krajową nr 8 przez 
Janki, Nadarzyn i Osowiec doje-
dziemy do niewielkich Radziejowic. 
To właśnie tutaj znajduje się pałac, 
który gościł wiele znanych osobi-
stości. Bywali w nim m.in. Zygmunt 
III Waza, Jan III Sobieski, prymas 
Michał Radziejowski, Henryk Sien-
kiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, czy 
mieszkający w pobliskiej Kuklówce 
malarz Józef Chełmoński. Po woj-
nie zespół pałacowy z otaczającym 
go parkiem gruntownie wyremon-

towano, a od 1965 roku zaczął on 
pełnić funkcję domu pracy twórczej 
dla twórców kultury. Dziś w pałacu 
znajduje się także galeria dzieł Cheł-
mońskiego, która jest udostępniana 
zwiedzającym. Ekspozycja otwarta 
jest w dni powszednie w godz. 10-15, 
zaś w dni świąteczne w godz. 10-17. 
Bilet normalny: 10 zł, ulgowy – 7 zł. 
Ale dzieła wielkiego malarza są nie 
jedyną atrakcją kompleksu. W lecie 
można przejść się po pięknym par-
ku, odwiedzić pobliski kościółek lub 
zjeść w pałacu obiad. Można zatrzy-
mać się tu także na noc.
 Jedynie kilkanaście kilometrów 
dalej na południe znajduje się atrak-
cja wodna – zespół term w Mszczo-
nowie. W skład kompleksu wcho-
dzą dwa baseny całoroczne o głębo-
kości od 120 cm do 130 cm, w któ-
rych woda ma temperaturę 32-34 
stopni C. W sezonie letnim (od maja 
do września) czynny jest także ba-
sen rekreacyjny ze zjeżdżalniami i 
licznymi funkcjami relaksacyjny-
mi, a od czerwca do sierpnia – ba-
sen sportowy z sześcioma słupkami 
startowymi. Dzieci mogą natomiast 
korzystać z brodzika. Kompleks oto-
czony jest trawiastą plażą na której 
można się opalać. W pobliżu jest 
też fontanna, plac zabaw i boiska do 
siatkówki plażowej.
 Bilet wstępu w weekendy (na 2 h) 
kosztuje 28 zł, zaś ulgowy – 19.

Tomasz Wojciuk

Lato w mieście 
z ciuchcią

 Zabytkowa Piaseczyńska Kolej 
Wąskotorowa zaprasza wszystkie 
dzieci wraz z  rodzicami, na „Lato 
w Mieście z Ciuchcią”, pociąg wy-
ruszać będzie w każdy piątek lipca i 
sierpnia z ul. Sienkiewicza 14 ze sta-
cji Piaseczno Miasto Wąskotorowe. 
Zaczynamy już od 4 lipca. 
 Proponujemy ciekawą formę 
spędzenia wolnego czasu w ple-
nerze - zagospodarowane siedlisko 
turystyczne w Runowie. 

W GODZ. 10:00 -15:00 W PROGRAMIE: PRZEJAZD KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ, 

PIKINIK W RUNOWIE (ognisko), SPACER PO LESIE, GRY I ZABAWY DLA DZIECI
REZERWACJA POD NR.TELEFONU: 

22 756-76-38, +48 607 155 188 
e-mail: turystyka@kolejka-piaseczno.pl

www.kolejka-piaseczno.pl

P R O M O C J A
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www.kurierpoludniowy.pl

Czytaj 
on-line!

Jesteśmy również na: 
www.facebook.com/

kurierpoludniowy

R E K L A M A

Aksamitna skóra
Ostatnie kilka tygodni przed wakacjami warto pomyśleć 
o przygotowaniu skóry do słonecznych dni
Skóra jak aksamit
 By zadbać o skórę, proponujemy zacząć od czyszczenia. Jego rodzaj dobie-
ramy w zależności od stanu cery. - W przypadku bardziej zanieczyszczonej skó-
ry polecam czyszczenia manualne – mówi Agniszka Majda, kosmetyczka z piase-
czyńskiego Salonu Urody By You.  - Zabieg rozpoczynamy od rozpulchnienia  skó-
ry za pomocą specjalnej maski i wapozonu, który wytwarza parę wodną. Następ-
nie kosmetyczka usuwa zanieczyszczenia i dezynfekuje skórę prądami d àrsna-
wala. Na zakończenie zabiegu kładziemy maskę. Najczęściej łagodzącą, która jed-
nocześnie nawilża i wycisza skórę. - W salonie najczęściej stosujemy maski algo-
we z dodatkiem aloesu lub koziego mleka.  Przy skórze trądzikowej proponujemy 
maskę włoskiej firmy  Bioline normalizującą wydzielanie sebum, regulującą lśnie-
nie i przeciwdziałającą powstawaniu stanów zapalnych. Zabieg kończy nałożenie 
kremu odpowiedniego do typu skóry - dodaje kosmetyczka. 
 Dla mniej zanieczyszczonej skóry proponujemy mikrodermabrazję lub pe-
eling kawitacyjny. Mikrodermabrazja polega na ścieraniu kolejnych warstw na-
skórka przez precyzyjnie kontrolowany strumień mikrokryształy. - W naszym sa-
lonie stosujemy mikrodermabrazję diamentową. Jest to metoda bezpyłowa, po-
lecana dla skóry delikatnej, wrażliwej, alergicznej - poleca Małgorzata Borucka, 
kosmetyczka z Salonu Urody Be You. - Peeling kawitacyjny, to innowacyjna me-
toda wykorzystująca moc ultradźwięków. Dzięki nim komórki zaczynają drgać i 
skóra oczyszcza się, ponieważ wspominane reakcje są dla niej naturalne. Proces 
ten jest zupełnie bezbolesny. Dzięki peelingowi kawitacyjnemu usuwamy nie 
tylko zrogowaciały naskórek, ale również toksyny.
 Po zabiegach skóra pozbawiona jest martwego naskórka, dzięki czemu zawarte 
w kosmetykach substancje odżywcze łatwiej się wchłaniają. Dlatego po mikroder-
mabrazji i peelingu kawitacyjnym proponujemy nałożenie maski lub masaż z am-
pułką czy kremem. Oczyszczona skóra nabiera blasku, świeżego, zdrowego wyglą-
du, ładnego kolorytu i jest przygotowana na przyjęcie dawki wakacyjnego słońca.

Jędrne ciało
 Podczas wakacyjnych wyjazdów zrzucamy z siebie ciuszki i wkładamy 
kostiumy kąpielowe, dlatego warto pomyśleć nie tylko o skórze twarzy. To, 
od czego należy zacząć przy przygotowaniu ciała na słońce, to peeling ca-
łego ciała. Usuniemy dzięki temu martwy naskórek, poprawimy mikrokrąże-
nie i wygląd skóry.  Warto również zasięgnąć informacji w profesjonalnych sa-
lonach urody, jaką proponują ofertę zabiegów na ciało. Istnieją zabiegi wy-
szczuplające, drenujące czy  modelujące sylwetkę.  - W naszym salonie pro-
ponujemy zabiegi renomowanej firmy Bioline - poleca Małgorzata Borucka, 
kosmetyczka z Salonu Urody Be You. - Świetnie ujędrnia, redukuje cellulit  i 
wyszczupla masaż bańką chińską.                                                                                inf



Szpital rozwija skrzydło
POWIAT W maju zakończyła się rozbudowa przychodni działającej przy Szpitalu św. Anny w 
Piasecznie przy ul. Mickiewicza, w której powstało 10 gabinetów lekarskich oraz kaplica. 
Wiosną rozpoczęła się również budowa nowego skrzydła szpitala, dzięki czemu placówka 
będzie mogła przyjąć więcej pacjentów. Rozbudowa potrwa do końca roku

 Rozbudowa przyszpitalnej przy-
chodni zaczęła się pod koniec ubie-
głego roku i kosztowała ok. 2 mln 
złotych. W parterowym budynku 
powstało piętro, w którym mieści 
się kaplica oraz 10 gabinetów le-
karskich, w tym m.in. nowa  po-
radnia medycyny estetycznej, po-
radnia medycyny pracy oraz nowa 
powierzchnia dla poradni rehabi-
litacyjnej. Obecnie w przyszpital-
nej przychodni działa 20 poradni 
specjalistycznych, przyjmujących 
pacjentów zarówno bezpłatnie, jak 
i prywatnie.

 Z pewnością poprawił się kom-
fort leczenia pacjentów, ale póki co 
nie zmniejszyły się kolejki do spe-
cjalistów, przyjmujących bezpłatnie 
w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Pomimo 
trzyletnich starań dyrekcji szpitala, 
Mazowiecki NFZ nie przyznał kon-
traktu na poradnie: ginekologicz-
ną i chirurgiczną, niezbędnych do 
prowadzenia kompleksowej opieki 
nad pacjentami szpitala, w którym 
znajduje się również oddział gineko-
logiczno-położniczy i chirurgiczny. 
- Dyrekcja nadal będzie zabiegać o 
przyznanie kontraktu NFZ na nowe 
poradnie oraz zwiększanie kontrak-
tów w działających, aby zmniejszyć 
kolejki i zwiększyć dostęp do spe-
cjalistów – zapewnia Ewa Pogo-
dzińska, rzecznik prasowa Szpitala 
św. Anny w Piasecznie. - Mamy 
nadzieję, że w związku z zapowie-
dziami ministerstwa zdrowia, że 

przy oddziałach powinny działać 
odpowiednie poradnie, takie finan-
sowanie zostanie zapewnione. 
 Przebudowa przychodni była 
pierwszym etapem rozbudowy 
piaseczyńskiej placówki. Kolejny 
zaczął się wiosną i zakłada budowę 
nowego skrzydła szpitala. Nowy 
budynek powstaje na części par-
kingu, który znajduje się po stronie 
Al. Kalin. Przygotowując się do 
inwestycji, szpital w ubiegłym roku 
zbudował nowy parking, który 
powstał na terenie sąsiadującej ze 
szpitalem kamienicy komunalnej. 
Placówka powiększy się o  jedną 
trzecią, dzięki czemu w szpitalu po-
prawi się komfort leczenia i przy-
będzie ok. 40 miejsc dla pacjentów 
wymagających hospitalizacji na 
oddziałach. Powierzchnia nowego 
skrzydła szpitala wyniesie 2 tys. 
m kw. - Do nowej części szpitala 
ma zostać przeniesiony oddział 

internistyczny – mówi Ewa Pogo-
dzińska. - Zamierzamy również 
rozbudować oddział chirurgiczny i 
położniczo-ginekologiczny, w tym 
m. in. uruchomić nowy blok po-
rodowy – dodaje. Rozbudowa ma 
potrwać do końca roku. 
 W przyszłości szpital planuje 
także remont najstarszej części, w 
której docelowo, zgodnie z daleko-
siężnymi planami, znajdzie się pe-
diatria oraz część administracyjna.

Grzegorz Traczyk
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2 tys. m kw.  
powierzchni będzie miała budowana 

obecnie nowa część szpitala

POWIAT W dniach 23-24 maja w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie zor-
ganizowana została druga edycja dni miłośników nowinek technicz-
nych, czyli II Piaseczyńskie Dni Techniki. Podobnie jak w ubiegłym 
roku, impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem

 Podstawowym celem Piaseczyńskich Dni Techniki jest promowanie kształce-
nia technicznego. Atrakcje dostępne podczas imprezy były bardzo zróżnicowane. 
Odbyły się wykłady  i zajęcia, a szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty lego. Młodzi uczestnicy  odważyli się także wziąć udział w warsztatach 
lutowania. Uczniowie zespołu szkół chętnie zdradzali zwiedzającym  swoje pasje 
elektroniczne, informatyczne i samochodowe. Na miejscu obecna była też straż po-
żarna, oferując zabawę w pianie i możliwość zobaczenia widoku z  podnośnika.
 Prawdziwym hitem imprezy była jednak prezentacja drukarki 3D, choć istniało 
ryzyko, że nie będzie można przekonać się na własne oczy co potrafi to urządzenie. 
 - W ostatniej chwili wycofał się jeden ze sponsorów, ale sytuację uratował 
starosta Jan Dąbek, za co mu serdecznie dziękujemy – mówi Elżbieta Malinow-
ska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie. - Chciałabym podkreślić olbrzymią 
pracę uczniów i nauczycieli oraz wsparcie ze strony szeregu firm prywatnych, 
które pomogły nam na wiele różnych sposobów. Cieszy mnie, że wzrasta zainte-
resowanie pracodawców naszymi uczniami. Choć jest zapotrzebowanie, brakuje 
niestety chętnych do nauki i to nie tylko u nas, ale w zasadzie wszędzie. Tech-
nik-elektronik ma trudny i wymagający program nauczania, ale po takiej szkole, 
nierzadko łatwiej niż po studiach, można liczyć później na dobrą pracę. Gorąco 
zachęcam więc do kształcenia technicznego młodych ludzi, którzy mają pasję. 
Kolejne Dni Techniki w Piasecznie już za rok.

Grzegorz Tylec

Powiatowe Dni Techniki

Od strony Al. Kalin powstaje nowe skrzydło
 Szpitala św. Anny w Piasecznie

R E K L A M A
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W najbliższą niedzielę, 1 czerwca w 
Piasecznie punkt kulminacyjny akcji 
NEFROTEST - badania przesiewowe 
nerek dla zarejestrowanych wcze-
śniej osób w Centrum Dializ Frese-
nius. Czy problem chorób związa-
nych z tymi narządami jest poważny?

 Na co dzień nie mówi się często 
o chorobach nerek, a to bardzo istot-
na sprawa. Tym bardziej, że schorze-
nia te mogą rozwijać się skrycie przez 
wiele lat. Pacjenci nie odczuwają żad-
nych objawów, by zaraz po diagnozie 
trafić na stację dializ z chorobą w za-
awansowanym stadium. Jedyne wyj-
ścia to wtedy dializa lub przeszczep. 
Szacuje się, że problemy z nerkami  
w Polsce ma około 10-12 % doro-
słych. To daje  nawet cztery miliony 
osób. 

Czy niedzielne badania to jedyna 
okazja by za darmo zbadać nerki?

 Badania  w Centrum Dializ Fre-
senius to ważna, ale nie jedyna część 
akcji. W powiecie piaseczyńskim i na 
Ursynowie do lekarzy rodzinnych, 
aptek i parafii trafiło 5000 bezpłat-
nych dla pacjentów skierowań na ba-
dania krwi i moczu. Upoważniają 

osoby powyżej 50. roku życia do zba-
dania poziomu kreatyniny we krwi 
oraz wyliczenia eGFR czyli szacun-
kowego współczynnika filtracji kłę-
buszkowej. Brzmi skomplikowanie, 
ale dla lekarza to bardzo pomocny 
wskaźnik. Można też, na podstawie 
tego samego skierowania, wykonać 
darmowe ogólne badanie moczu.

Jakie objawy, oprócz nieprawidło-
wych wyników badań, powinny nas 
szczególnie zaniepokoić i skłonić 
do przebadania się?

 Niestety, tak jak powiedzia-
łem wcześniej, choroby nerek mogą 
przez wiele lat przebiegać bezobja-
wowo. Zaniepokoić  mogą między 
innymi: osłabienie, niedokrwistość, 
nadciśnienie tętnicze, brak apetytu, 
obrzęki ciała czy szybkie męczenie 
się. Oczywiście, wszelkie zaburzenia 
związane z oddawaniem moczu. Je-
śli musimy korzystać z toalety około 
dziesięciu razy w ciągu dnia, powin-
niśmy zdecydowanie udać się na ba-
dania. Robiąc je regularnie, raz do 
roku, mamy dużą szansę na wykry-
cie choroby nawet w pierwszym sta-
dium, dzięki czemu możliwe jest jej 
całkowite wyleczenie. 

Kogo najczęściej dotyczą schorze-
nia nerek?
 Kampania NEFROTEST, w 
której przebadamy za darmo pa-
cjentów  w powiecie piaseczyńskim  
i warszawskiej dzielnicy Ursynów 
jest skierowana do osób po 50. roku 
życia, ponieważ nasze nerki „zuży-
wają” się z wiekiem i jest to czas, w 
którym tym bardziej należy zwró-
cić uwagę na badania profilaktycz-
ne. Schorzenie nerek może jednak 
dotknąć każdego - najczęściej oso-
by chore na cukrzycę, serce i nadci-
śnienie oraz te, które zmagają się z 
nadwagą. 

Czy możemy zminimalizować ryzy-
ko zachorowania? 
 Zdecydowanie tak. Warto pro-
wadzić zdrowy tryb życia. Stoso-
wać dietę opartą o dobre jakościowo  
i zdrowe produkty. Jeść lekkostraw-
ne posiłki, niezbyt tłuste i w miarę 
możliwości unikać smażonych po-
traw. Ważna jest także dieta nisko-
solna. Odrzucenie  nałogów (papie-
rosy czy nadmierne picie alkoho-
lu) również sprzyja  nerkom. Dosyć 
istotne są też nienadużywanie środ-
ków przeciwbólowych i  dokładne le-
czenie infekcji.

Choroby nerek – cicha epidemia naszych czasów
NEFROTEST w Piasecznie szansą na wczesne wykrycie chorób układu moczowego
„Choroby układu moczowego wykryte na czas mogą być całkowicie uleczalne. Jednak wciąż zdarzają się pa-
cjenci z tak zniszczonymi nerkami, że ratujemy ich życie dializami zaraz po rozpoznaniu”- mówi dr Bartosz 
Cebulski, Dyrektor Centrum Dializ Fresenius w Piasecznie.

P R O M O C J A

R E K L A M A

Wybraliśmy 
eurodeputowanych
POWIAT W niedzielę, 25 maja odbyły się wybory do Parlamentu Europej-
skiego. W powiecie piaseczyńskim, jak i w całym kraju, wybory wygrał 
Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, uzyskując 41,59 proc. gło-
sów. Na drugim miejscu uplasował się Komitet Wyborczy Prawa i Spra-
wiedliwości z wynikiem 27,08 proc. W wyborach wzięło udział 30,81 
proc. z ponad 127,2 tys. mieszkańców uprawnionych do głosowania

 Trzecie miejsce w powiecie zajął Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Le-
wicy Demokratycznej-Unia Pracy (6,46 proc.), a czwarte - Komitet Wyborczy 
Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikkego (6,31 proc.). W odróżnieniu od wy-
ników ogólnokrajowych na piątym miejscu w powiecie uplasował się Koali-
cyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch (5,51 proc.). Natomiast wynik 
poniżej progu wyborczego uzyskał szósty w powiecie piaseczyńskim Komitet 
Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (4,63 proc.). 
 W wyborach wzięło udział 30,81 proc. z ponad 127,2 tys. mieszkańców 
uprawnionych do głosowania. Frekwencja w naszym powiecie była więc 
znacznie wyższa niż w całym kraju, gdzie wyniosła tylko 23,82 proc. Spośród 
gmin powiatu najbardziej zdyscyplinowani okazali się mieszkańcy Lesznowo-
li, w której do urn poszło 35,79 proc. uprawnionych do głosowania. Drugie 
miejsce pod tym względem z nieco słabszym wynikiem odnotowała gmina 
Piaseczno – 34,68 proc. W Konstancinie-Jeziornie frekwencja wyniosła 33,49 
proc. W pozostałych gminach frekwencja była niższa niż w kraju – Prażmów 
(21,48 proc.), Góra Kalwaria (21,46 proc.) i Tarczyn (21,27 proc.). 
 Spośród kilkudziesięciu kandydatów, startujących w wyborach, siedmiu 
jest mieszkańcami naszego powiatu. Z tego grona mandat do europarlamen-

tu uzyskał tylko były poseł i marszałek 
sejmu Marek Jurek (KW PiS), mieszka-
jący w Wólce Kozodawskiej, który w 
całym okręgu otrzymał 66,5 tys. gło-
sów, z czego 4 209 w powiecie piase-
czyńskim. Adam Fila (Solidarna Pol-
ska) z Jeziórka (gmina Prażmów) w ca-

łym okręgu zebrał 214 głosów, radny powiatowy Wojciech Ołdakowski (PiS) 
– 3890, poseł Artur Dębski (Europa Plus Twój Ruch) z Józefosławia – 1019, ak-
tor i satyryk Tadeusz Ross (PO) z Józefosławia - 4 220, były piłkarz, a obec-
nie trener i poseł Roman Kosecki (PO) z Konstancina-Jeziorny - 4 963. O man-
dat do Parlamentu Europejskiego ubiegał się również były burmistrz Piasecz-
na, obecnie radny powiatowy Józef Zalewski (PSL). W całym okręgu dostał 1 
477 głosów, z czego aż 1024 od mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. Nato-
miast w samym Piasecznie jego kandydaturę do europarlamentu poparło 732 
mieszkańców.
 Cały okołowarszawski okręg wyborczy w Parlamencie Europejskim będą re-
prezentować: Danuta Hubner (PO), Zdzisław Krasnodębski (PiS), Michał Marusik 
(Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke), Michał Boni (PO) i Marek Jurek (PiS).    

Grzegorz Traczyk

39 192  
mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 

wzięło udział w wyborach
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Garmin Iron Triathlon
PIASECZNO W ubiegły weekend na rewitalizowanych Górkach Szymona odbyły się 
 zawody Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2014. Organizowana po raz pierwszy  impreza 
okazała się prawdziwym hitem, przyciągając do Zalesia prawie pół tysiąca zawodni-
ków z całego kraju i tłumy kibiców

 Tak naprawdę zawody rozpoczęły 
się już w sobotę, a na Górkach Szy-
mona, na różnych dystansach, rywa-
lizowały dzieci. Jednak prawdziwe 
oblężenie Zalesie Dolne przeżywało 
w niedzielę. Impreza rozpoczęła się u 
podnóża piaszczystych wydm, gdzie 
wszystkich obecnych powitał bur-
mistrz Piaseczna Zdzisław Lis. Na-
stępnie rozpoczęły się przygotowania 
do startu, a prawie 500 zawodników 
zanurzyło się w odmęcie zalesiań-
skich stawów.  

Widowiskowe pływanie
 Triathloniści, wśród których było 

także 39 mieszkańców Piaseczna, 
ustawili się między dwoma białymi 
bojami. Na sygnał startera prawie 
tysiąc rąk w jednej sekundzie zanu-
rzyło się w wodzie. Widok był nie-
samowity, zwłaszcza, że tego dnia 
świeciło słońce, w którym mieniły się 
krople wody. Zawodnicy półtora raza 
okrążyli staw, pokonując przy okazji 
płytki bród, a następnie przepłynęli 
pod mostkiem, kierując się do strefy 
zmian. Cały czas byli głośno dopin-
gowani przez liczną rzeszę kibiców. 
Pierwszy z wody wyszedł Maciej 
Bodnar, któremu przepłynięcie 950 
m zajęło niecałe 12 min. 

Szybki skok na rower
 Drugą konkurencją niedzielne-
go triathlonu była jazda na rowerze. 
Strefa zmian została zlokalizowana 
na dochodzącym do stawu odcinku 
Alei Brzóz. Najlepsi zawodnicy w 

strefie zmian przebywali około półto-
rej minuty. W tym czasie brali rower 
ze stojaka, zakładali buty, kask i przy 
aplauzie kibiców stojących w rejonie 
ulicy Głogowej, ruszali na trasę. A ta 
wiodła najpierw wąskimi, ale utwar-
dzonymi uliczkami Zalesia Dolnego 
(tu zawodnicy mogli wykazać się 
techniką jazdy), a potem szeroką wy-
asfaltowaną, ciągnącą się wśród pól 
i lasów drogą łączącą Piaseczno z 
Jaroszową Wolą w gminie Prażmów. 
Tam zawodnicy robili pętlę i z po-
wrotem jechali w kierunku Zalesia. 
Trasa miała w sumie 45 km długości, 
a najlepsi triathloniści pokonywali ją 
w 66-67 minut. 

Biegiem po Zalesiu
 Ostatnią konkurencją triathlonu 
był bieg na dystansie 10,55 km. Tra-
sa wiodła uliczkami Zalesia Dolne-
go: Osikową, Piękną i Wilanowską, 

okrążała także jeden ze stawów. 
Zawodnicy mieli do przebiegnięcia 
cztery pętle (także po piasku), koń-
cząc rywalizację w tym miejscu, w 
którym kilka godzin wcześniej ją 
zaczęli. Najlepszym pokonanie trasy 
zajęło około 40 min. W sumie tria-
thlon ukończyło 447 zawodników, a 
najlepsi docierali do mety po 2 godzi-
nach. Pierwsze miejsce zajął Mikołaj 
Luft z Warszawy, drugi był Kacper 
Adam z Częstochowy, zaś trzeci – 
Maciej Bodnar z Bornego Sulino-
wa. Wśród pań triumfowała Paulina 
Kotfica z Polic, drugie miejsce zaję-
ła Małgorzata Szczerbińska z Mal-
borka, a trzecie – Hanna Matysiak 
ze Strzyżewic. Triathlon ukończyła 
także reprezentantka piaseczyń-
skiego magistratu, wiceburmistrz 
Honorata Kalicińska, która z cza-
sem 3 godz. 41 min zajęła 34. miej-
sce wśród pań. Chcieliśmy zapytać 
panią burmistrz o wrażenia z trasy, 
ale niestety nie chciała z nami na 
ten temat rozmawiać.

Impreza na piątkę z plusem
 Trzeba przyznać, że zorganizo-
wany po raz pierwszy Garmin Iron 
Triathlon Piaseczno 2014 był świetną 
promocją nie tylko rewitalizowanych 
właśnie Górek Szymona, ale także 
całej gminy. Dobrze, że zdecydowa-
no się na ofertę firmy Labo Sport, 
która zaproponowała imprezę cy-
kliczną, profesjonalnie przygotowa-
ną, z udziałem gwiazd (w triathlonie 
startowali m.in. Maciej Dowbor i 
Robert Rozmus), a wśród kibiców 
znalazła się m.in. Joanna Koroniew-
ska. - Gmina była współorganiza-
torem imprezy, w sumie kosztowało 
to nas 30 tys. zł – mówi Katarzyna 
Kondraciuk z GOSiR-u. Można po-
wiedzieć, że wraz z odbywającym 
się tydzień wcześniej Merida MTB 
Marathonem są to w tej chwili dwie 
najbardziej atrakcyjne i widowiskowe 
imprezy sportowe na terenie powiatu 
piaseczyńskiego.

Tomasz Wojciuk 

447 zawodników  
ukończyło piaseczyński 
Garmin Iron Triathlon

O G Ł O S Z E N I A

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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Rada za elektrownią
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rada miejska zgodziła się na przesunięcie 
granicy strefy A ochrony uzdrowiskowej, która ma umożliwić budowę małej elektrow-
ni wodnej na jazie spiętrzającym poziom Jeziorki przy ul. Warszawskiej. Użytkownik 
terenu, spółka Marina Konstancin oprócz elektrowni chce zbudować również przystań 
dla łódek, która mogłaby stać się atrakcją turystyczną

 Marina Konstancin jest użyt-
kownikiem terenów, na których 
znajduje się m.in. jaz spiętrzający 
wodę w Jeziornie, kanał biegnący 
wzdłuż Alei Wojska Polskiego oraz 
zbiornik retencyjny przy dawnej fa-
bryce papieru w Mirkowie. Spół-
ka postanowiła zagospodarować te 
atrakcyjne tereny w centrum miasta. 
Między jazem, a CH Stara Papier-
nia, przy tzw. odnodze Jana, będą-
cej częścią kanału, spółka planuje 
zrobić niewielką przystań dla łódek 
i kajaków. Natomiast przy jazie spię-
trzającym rzekę w Jeziornie chciała-
by zbudować małą elektrownię wod-
ną o mocy 55 kw. Przeszkodą oka-
zały się jednak przepisy, które unie-
możliwiają budowę elektrowni wod-
nych w strefie A ochrony uzdrowi-
skowej. 

Za a nawet przeciw
 Dlatego też spółka wystąpiła do 
samorządu z wnioskiem o przesu-
nięcie granic (o kilkadziesiąt me-
trów), tak by wspomniany teren zna-
lazł się w strefie B, w której zgodnie 
z przepisami można zlokalizować 
elektrownię wodną. Wniosek wy-
wołał kontrowersje i kilkumiesięcz-
ne spory. Sporządzono ekspertyzy 
prawne i dyskutowano nad wnio-
skiem podczas kilku spotkań ko-
misji. Samorządowcy przyznali, że 
pomysł jest niezwykle atrakcyjny, a 
wzorcowa, ekologiczna elektrownia 
mogłaby stać się wizytówką uzdro-
wiska. Jednak większość z nich z 
burmistrzem Kazimierzem Jańczu-
kiem na czele obawiała się, że prze-
sunięcie granic stref ochrony uzdro-
wiskowej może być niebezpiecznym 
precedensem. - Będę konsekwentnie 
przeciwny – podczas ostatniej se-
sji mówił Andrzej Cieślawski, prze-
wodniczący rady miejskiej. - Cel 
uważam za wartościowy, ale zmiany 
stref są dość ryzykowne w kontekście 
innych terenów gminy. To może być 
niebezpieczny sygnał dla wszystkich 
przeciwników uzdrowiska i zwo-
lenników ograniczenia stref ochro-

ny – dodał przewodniczący. Jednak 
po kilku miesiącach licznych dys-
kusji większość rady przekonała się 
do pomysłu. - Uważam, że ta inwe-
stycja może pozytywnie zmienić tę 
część naszego miasta – mówił Ma-
rek Skowroński, przewodniczący ko-
misji uzdrowiskowej, który  podczas 
ostatniej sesji przyznał, że zmienił 

zdanie w tej sprawie. - To szansa, 
żeby zmienić okolice jazu i zagospo-
darować je także przez gminę, która 
powinna zbudować ścieżkę rowerową 
biegnącą do Parku Zdrojowego – do-
dał Marek Skowroński. Ostatecznie 
podczas głosowania 14 radnych opo-
wiedziało się za przesunięciem gra-
nic stref, dwóch było przeciw, a trzech 
wstrzymało się od głosu. 

Marina i elektrownia 
atrakcjami uzdrowiska
 - W Polsce są 22 elektrownie 
wodne, ale żadna nie znajduje się 

w centrum miasta, a w uzdrowi-
sku dodatkowo mogłaby być atrak-
cją turystyczną  – mówił radny To-
masz Zymer, który przygotował pro-
jekt uchwały. - Dzięki budowie elek-
trowni i przystani jest szansa, żeby 
Jeziorka, jak kiedyś, służyła miesz-
kańcom i turystom. Mam nadzieję, 
że to się uda, bo rzeka ma ogrom-
ny potencjał – dodał radny. Decyzja 
rady jeszcze nie przesądza o możli-
wości budowy – inicjuje jedynie pro-
cedurę, która może być dość długo-
trwała. Rada miejska zobowiąza-
ła burmistrza do opracowania no-
wego operatu uzdrowiskowego. Na-
stępnie dokument musi zostać za-
akceptowany przez ministra zdro-
wia, a potem rada powinna uchwa-
lić nowy, zmieniony statut uzdrowi-
ska. - Jeżeli gmina przesunie strefę o 
kilkadziesiąt metrów, umożliwiając 
powstanie małej elektrowni wodnej, 
zobowiązuję się do budowy niewiel-
kiej mariny na tzw. odnodze Jana  
– podczas sesji mówił Jacek Rowiń-
ski, prezes spółki Marina Konstan-
cin. - Mamy już wstępny projekt, 
wycenę inwestycji oraz środki finan-
sowe na jej realizację – dodał prezes 
spółki. 

Grzegorz Traczyk

Przy ul. Warszawskiej naprzeciwko Starej Papierni, przy 
„odnodze Jana” ma powstać mała przystań dla łódek i kajaków

14 radnych   
opowiedziało się za przesunięciem stref 
ochrony uzdrowiskowej, które umożliwi 

budowę małej elektrowni wodnej 
przy jazie w Jeziornie

 

Piaseczyńska Piątka 
PIASECZNO

 W sobotę, 31 maja na stadionie 
miejskim w Piasecznie odbędzie 
się II Piaseczyńska Piątka – impreza 
biegowa organizowana przez Sto-
warzyszenie Kondycja. Bieg głów-
ny na dystansie 5 kilometrów, któ-
ry zostanie poprzedzony biegiem 
krasnali (200 metrów) i biegiem 
rodzinnym (1 kilometr), wystartu-
je o godzinie 18. Po zakończeniu 
wszystkich biegów zaplanowane 
są dekoracja zwycięzców i loso-
wanie nagród wśród wszystkich 
uczestników.

Tyl.

Dzień Dziecka z Ośrodkiem Wisła
PIASECZNO W Ośrodku Wisła w Zalesiu Górnym, 1 czerwca w godzinach 
11-17 odbędą się obchody Dnia Dziecka. Na ten dzień przygotowano 
moc atrakcji, nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale i dla dorosłych
 W bogatym programie przewidziano m.in. punkt edukacji przyrodniczej 
oraz gier i zabaw prowadzony przez harcerzy ze Szczepu Watra z Zalesia Gór-
nego, miasteczko rowerowe przygotowane przez załogę Posterunku Policji w 
Zalesiu Górnym, prezentację codziennej służby straży pożarnej.  Szkółka łucz-
nicza prowadzona przez KS Hubertus z Zalesia Górnego pozwoli dzieciom 
spróbować swoich sił w tej dyscypilnie sportu. Ponadto zaplanowano zaba-
wy i gry plenerowe, takie jak: poszukiwanie skarbów (dla zwycięzcy atrakcyj-
na nagroda), konkurs w budowaniu szałasów, zajęcia z zumby, zajęcia rucho-
we, malowanie buziek, warsztaty plastyczno-malarskie, zawody w rzucaniu 
kaczek do wody, wyścigi rowerów wodnych (z nagrodami), oraz wielkie bańki 
mydlane. Do dyspozycji gości dostępne będą stałe atrakcje Ośrodka Wisła.

AB

Lokalnie na rynku Wieczór z Czesławą
Ochman-Rułkowską W piątek, 30 maja na Placu Pił-

sudskiego w Piasecznie wystąpią 
lokalni artyści: Sławomir Kosiński, 
Weronika Urawska, Witold Mikołaj-
czuk, Paweł Adamus, Leszek Lubań-
ski. Koncert poprowadzi Grzegorz 
Rowiński. Początek o godzinie 19.

 We wtorek, 3 czerwca w Domu 
Kultury w Piasecznie odbędzie się 
wieczór autorski Czesławy Ochman-
Rułkowskiej. Początek o godzinie 18.

Tyl.

PIASECZNO PIASECZNO



LESZNOWOLA - Przedsiębiorcy uhonorowani  
z okazji 25-lecia transformacji ustrojowej
23 maja br. w Hotelu Książę Józef Poniatowski w Łazach spotkali się przedstawiciele 
środowiska gospodarczego Gminy Lesznowola. Gościem honorowym wydarzenia był 
Wicepremier Rządu, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
 W liczącej ponad 21 tysięcy miesz-
kańców gminie wiejskiej jaką jest Lesz-
nowola funkcjonuje aż ponad 5 tys.  firm. 
Nic więc dziwnego, że w okrągłą rocz-
nicę polskiej transformacji ustrojowej, 
Samorząd Gminy postanowił w sposób 
szczególny wyróżnić przedsiębiorców.  
Wśród zaproszonych na uroczystość 
przedsiębiorców znaleźli się reprezen-
tanci wszystkich działających na tym 
terenie branż - przedstawiciele zarówno 
największych w gminie firm, jak i niedu-
żych firm rodzinnych, gospodarstw pro-
dukcyjnych, czy spółek medycznych.  Jak 

podkreśliła podczas uroczystości Wójt 
Maria Jolanta Batycka-Wąsik, każda z 
zaproszonych firm ma swój udział w kre-
owaniu i budowaniu dynamiki rozwoju 
Gminy Lesznowola. Honorowym go-
ściem wydarzenia był Wicepremier Rzą-
du, Minister Gospodarki Janusz Piecho-
ciński, który wręczył przedsiębiorcom 
Listy Gratulacyjne. Wójt Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik wręczała wydany specjal-
nie na tę okazję przez Samorząd Gminy 
medal okolicznościowy. W spotkaniu 
wzięli udział również przedstawiciele 
kluczowych organizacji zrzeszających 

środowisko biznesu - Europejski Klubu 
Biznesu Polska, Mazowieckie Zrze-
szenie Handlu Przemysłu i Usług oraz 
działający lokalnie Mazowiecki Związek 
Pracodawców w Gminie Lesznowola.  
 Oprawę artystyczną wydarzenia 
zapewnił zespół Warsaw Dixielan-
ders,  który zaserwował zebranym 
standardy jazzowe rodem z Nowego 
Orleanu. Po części oficjalnej i arty-
stycznej zaproszeni gości mieli oka-
zję w kuluarach podzielić się swoimi 
refleksjami  z Ministrem Gospodarki 
panem Januszem Piechocińskim.

EKO-CUDA w Urzędzie Gminy
Jeszcze do 3 czerwca w 
lesznowolskim Urzędzie 
 Gminy  można zobaczyć 
wystawę prac plastycznych, 
które  powstały w ramach 
międzyprzedszkolnego 
konkursu „Eko -Cuda, czyli 
recykling oczami dziecka”.
 O tym, co małe rączki potrafią 
wyczarować z tektury, nakrętek, 
plastikowych butelek i innych surow-
ców wtórnych, można się przekonać 
odwiedzając lesznowolski Urząd 
Gminy. Na pierwszym piętrze pre-
zentowane są  prace, które powstały 
w ramach Konkursu „Eko - Cuda, 
czyli recykling oczami dziecka”. 
 Inicjatorem i organizatorem  
konkursu  było Gminne Przedszkole 
w Mysiadle, a wzięły w nim  udział 
dzieci ze wszystkich gminnych 
przedszkoli oraz dwóch oddziałów  
przedszkolnych  ze Szkoły Podsta-
wowej w  Lesznowoli.  Konkurs zor-
ganizowano w  trzech kategoriach 
wiekowych - dla   3 , 4 i 5 – latków.  
Jego celem było przede wszystkim 
wykształcenie u dzieci  postaw pro-
ekologicznych oraz rozwijanie ich 
wrażliwości estetycznej i doskona-
lenie umiejętności pracy w grupie. 

Dzieci poradziły sobie znakomicie. 
Wszystkie prace są pomysłowe i 
bardzo ładnie wykonane, więc  Jury 
zdecydowało o przyznaniu wyłącz-
nie pierwszych miejsc. 
 Zapraszamy od oglądania tych  
pięknych, proekologicznych  dzieł, a 
ich twórcom oraz nauczycielom wy-
chowania przedszkolnego serdecz-
nie gratulujemy!

Agnieszka Adamus
UG Lesznowola

Wchodzących do Urzędu wita 
okazały, tekturowy piesek 

Wójt i Samorząd Gminy 
Lesznowola zapraszają
na  Święto Gminy. 
W tym roku ten 
największy w gminie 
festyn odbędzie się 
w najbliższą sobotę
- 31 maja. 

 Duża scena zostanie usta-
wiona na błoniach przed Urzę-
dem Gminy w Lesznowoli, gdzie 
impreza zacznie się o godzinie 
15.00. Z uwagi na przypadający 
w niedzielę Dzień Dziecka, szcze-
gólnie dużo atrakcji przygotowa-
no dla najmłodszych - m.in. ze-
spół Arka Noego, który wystąpi 
o godz. 16.00. Będzie też wesołe 
miasteczko, strefa gier sprawno-
ściowych z nagrodami, klaun i 
szczudlarze, a nawet małpka ka-
pucynka czubata Kiki. Miłośnicy 
zwierząt, którzy nie mają jesz-
cze czworonożnego przyjaciela, 
będą mieli okazję adoptować 
bezdomnego psa lub kota.  Wszy-
scy chętni mogąi wziąć udział w 
warsztatach tworzenia biżute-
rii artystycznej i ceramiki, a w 
Białym Miasteczku medycznym 
będzie można wykonać nawet 
badanie USG. Już tradycyjnie 
organizatorzy zapraszają miesz-
kańców na Konkurs Wiedzy o 
Gminie - z cennymi nagrodami. 
Rozmaite niespodzianki przygo-
towali także sponsorzy. Festyn 
zakończy się koncertem gwiazdy 
wieczoru - zespołu FEEL.
 W tym roku organizatorzy 
zmienili formułę festynu – za-
miast dwóch dni - sportowego i 
artystycznego odbędzie się jed-
nodniowe Święto Gminy, co nie 
oznacza, że zabraknie emocji 
sportowych. Wprost przeciwnie – 
zaczną się już od samego rana!
 Na stadionie sportowym w 
Lesznowoli przy ul. Szkolnej 6 zo-
staną rozegrane „Mini Mistrzo-
stwa Świata ALNOR CUP 2014”. 
O puchar będą walczyły drużyny z 
rocznika 2003/2004, a w barwach, 
którego kraju wystąpią zadecydu-
je losowanie. Zmagania piłkarskie 
rozpoczną się o 8.30 i zakończą 
się ok. godz. 16.00. 
 W Magdalence w ramach za-
wodów kolarskich Legia MTB 
Maraton przeprowadzone zo-
staną Mistrzostwa Gminy Lesz-
nowola w Kolarstwie MTB. W 
ramach zawodów odbędą się 
trzy biegi dystansowe: MINI - 
1 runda  - trasa o długości 13 
km, MEGA - 3 rundy po 13 km 
(łącznie 39 km) i GIGA - 5 rund 
po 13 km (łącznie 65 km). Biuro 
zawodów, start i meta zlokalizo-
wane będą przy ulicy Brzozowej 
w Magdalence. Informacje orga-
nizacyjne znajdują się na stronie 
współorganizatora Mistrzostw: 
www.legia-mtbmaraton.pl

 Puchary dla zwycięzców za-
wodów kolarskich i piłkarskich 
zostaną wręczone na dużej scenie 
na lesznowolskich błoniach. 

W imieniu Organizatorów 
serdecznie zapraszamy - wszystkie 

informacje i program imprezy na: 
www.lesznowola.pl

Wicepremier Piechociński 
wręczał lesznowolskim 
przedsiębiorcom listy 
gratulacyjne.

Święto
Lesznowoli

P R O M O C J A



 
  Burmistrz docenił 

Stanisława Szczycińskiego
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Zdzisław Lis uhonorował 
mieszkańca Zalesia Górnego Stanisława Szczycińskiego, społecznika, kompozytora, 
pianistę, śpiewaka, animatora, producenta muzycznego, współtwórcę zespołu Mikro-
klimat

 Stanisław Szczyciński od kil-
kunastu lat prowadzi Zalesiańskie 
Towarzystwo Śpiewacze, które 
aktywnie uczestniczy w wielu uro-
czystościach patriotyczno-religij-
nych na terenie gminy. Ponadto 
razem z żoną współtworzy kolejne 
edycje Festiwalu Poezji Śpiewanej 
„Sztukatorzy”, animuje powstały 
w ubiegłym roku Festiwal Pieśni 
Dołującej oraz cykl Spotkania z 
Pieśnią, realizowany w Piasecznie, 
Sulejówku i Zalesiu Górnym. Jego 
aktywność społeczną i dokonania 
na polu muzycznym zostały do-
strzeżone i nagrodzone na począt-
ku kwietnia podczas otwarcia XX 
Targów Wydawców Katolickich w 
Warszawie, gdzie Stanisław Szczy-
ciński otrzymał statuetkę Feniksa 
Specjalnego Muzycznego. Działal-
ność kompozytora docenił także 
burmistrz Zdzisław Lis. - Panie 
Stanisławie, w imieniu swoim oraz 
rady miejskiej pragnę złożyć panu 
podziękowanie i wyrazy uznania 

za całokształt dorobku artystycz-
nego – mówił podczas ostatniej 
sesji burmistrz. Stanisław Szczy-
ciński otrzymał dyplom okolicz-

nościowy oraz upominek w postaci 
wyrobu ceramicznego lokalnej ar-
tystki.

TW

PIASECZNO W sobotę, 24 maja w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym 
odbył się wernisaż wystawy Bogdana Sarwińskiego, który na swoich 
fotografiach przedstawia Wojciecha Fangora – światowej sławy pol-
skiego malarza. Ekspozycję można oglądać w galerii tylko do 2 czerwca, 
natomiast jej część będzie dostępna w ogrodzie przez całe wakacje

 
 Wszystkich obecnych na wernisażu powitała właścicielka Kolonii Arty-
stycznej, Mira Walczykowska.
 - Wbrew pozorom jest to trudna wystawa – powiedziała Mira Walczy-
kowska. – Razem z Andrzejem Olędzkim, autorem aranżacji wystawy, udało 
się nam osiągnąć satysfakcjonujące efekty.
 Szczególny problem sprawiło dokonanie wyboru, wobec ograniczonej 
powierzchni, fotografii, które ostatecznie znalazły się na wystawie. 
Następnie głos zabrał Bogdan Sarwiński.
 - Jestem fotografem i uważam, że najważniejszą rolą fotografii powinna 
być dokumentacja, choć rozumiana w sposób subiektywny – powiedział au-
tor wystawy. - Robienie zdjęć Wojciechowi Fangorowi stało się moją pasją 
i fascynacją. W tym wnętrzu moje fotografie nabrały zupełnie innego, ma-
gicznego charakteru. Najlepiej żeby mówiły one dalej same za siebie.
 Wystawa jest również promocją książki-albumu Bogdana Sarwińskiego 
zatytułowanego „Fangormagorie”, w którym zobaczyć można jak wygląda 
codziennie, niezwykle twórcze, życie Wojciecha Fangora. Zarówno malarz, 
jak i fotograf mieszkają  w słynącym z sadów Błędowie, stąd w trakcie werni-
sażu skosztować można było pysznej szarlotki, napić się soku jabłkowego, a 
nawet zabrać ze sobą jabłka prosto z Błędowa.

Grzegorz Tylec

22 portrety Fangora
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PIASECZNO W sobotę, 24 maja w Starym Dworze Żabieniec przy ulicy 
Leśnej 13 odbył się wernisaż wystawy poświęconej lasom Amazonii, 
przyrodzie oraz jej powiązaniom z człowiekiem i tworzoną przez nie-
go kulturą. Ekspozycję oglądać będzie można do 1 czerwca

 Wystawa jest wspólnym dziełem artystów z Polski i Ukrainy. Zaangażo-
wali się w nią: Sylwester Zacheja, Krzysztof Łabanowski, Stanisław Turow-
ski, Andrzej Górski, Aleksander Franko, Gleb Franko, Światosław Franko, 
Liubka Bilyk, Jolanta Mórawska, Jolanta Bojanowska Kunkel, Barbara Ka-
zubek, Jarosław Wyłódzki, Adam Sztokinier i Adam Raciborski, a patronat 
nad przedsięwzięciem objęła Ambasada Ekwadoru w Polsce.
 Wernisaż był okazją do wielu interesujących rozmów o kulturze i sztu-
ce, po raz kolejny potwierdzając jednocześnie magię Starego Dworu w 
Żabieńcu – miejsca, które wydaje się być idealne do organizowania tego 
typu wydarzeń.
- Staraliśmy się tu ująć uniwersalność przyrody – mówi Adam Raciborski, 
gospodarz wystawy. - Las jest naszym domem i wspólnym dobrem. Po-
przez instalację manekina przy pobliskim modrzewiu włączyliśmy rów-
nież symbolicznie w wystawę cały park chojnowski. Chciałbym, żeby ta 
wystawa pobudzała ludzi do refleksji.
 Choć ekspozycja trwa krótko, z pewnością warto się spieszyć, żeby na 
własne oczy zobaczyć około 150 obrazów i fotografii autorstwa różnych 
artystów.

Grzegorz Tylec

Amazonia to twój las

Książki w roli głównej
POWIAT W niedzielę, 25 maja w Konstancińskim Domu Kultury, w willi Hugonówka odbył 
się 3. Powiatowy Festiwal Książki. Wśród atrakcji oprócz kiermaszu książek, konkursów 
literackich oraz licznych zabaw dla dzieci i młodzieży były również występy na scenie

 Miejsce tegorocznej edycji Po-
wiatowego Festiwalu Książki nie 
było przypadkowe. Organizatorzy 
imprezy (starostwo powiatowe, 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Piasecznie i Konstanciński Dom 
Kultury) chcieli bowiem nawiązać 
do tradycji i historii odrestaurowa-
nego zabytku. Nazwa nowej siedziby 
Konstancińskiego Domu Kultury 
pochodzi od imienia jej znanego 
właściciela, Hugona Seydla, który 
w początku XX wieku wybudował 
Hugonówkę i otworzył w niej pierw-
szy zakład przyrodoleczniczy w 
podwarszawskim letnisku. W willi 
był również pensjonat i kino, nazy-
wające się najpierw „Fregata”, a po-
tem „Beata”. Przez lata Hugonówkę 
odwiedzały znane osobistości oraz 
artyści, odbywały się tu liczne im-
prezy, a Hugonówka do II wojny 
światowej była prawdziwym kultu-
ralnym centrum Konstancina. Teraz 
zabytek odzyskał dawny blask i co 
najważniejsze również swoją pier-
wotną funkcję. - W ostatni weekend 
w tym wspaniałym miejscu „kró-
lowała” książka w wielu odsłonach 
– mówi Danuta Kaluga, dyrektor 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Piasecznie. 
 Słoneczny weekend sprzyjał wy-
poczynkowi na świeżym powietrzu, 
dlatego też Park Zdrojowy i Hugo-
nówkę odwiedziło wielu ludzi, któ-
rzy chętnie uczestniczyli również w 
festiwalowych atrakcjach. Na scenie 
odbywały się przedstawienia zwią-
zane ze znanymi autorami, m.in. 
spektakl „Dzieciaki Tuwima”, zapre-
zentowany przez uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 z Konstancina-Jeziorny. 
Zaprezentowały się również młode 
talenty wokalne w ramach programu 

The Voice of Book Festival: Alek-
sandra Wojda i Izabela Gibzińska z 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tarczynie oraz Natalia Zaręba 
z Zalesia Dolnego i Maksymilian 
Zdybicki z Konstancina-Jeziorny. 
Ponadto dzieci z dwóch formacji 
tanecznych „Szansa” z Piaseczna i 
„Bartek” z Góry Kalwarii oczarowa-
ły publiczność tańcem i barwnymi 
strojami. Na zakończenie programu 
scenicznego można było wysłuchać 
piosenek Jacka Kaczmarskiego w 
wykonaniu trzech utalentowanych 
muzyków: Pawła Górskiego, Arka-
diusza Zewara i Miłosza Oleniec-
kiego. Akcję sceniczną prowadził 
„czarodziej słowa” Michał Mali-
nowski.  
 Podczas festiwalu miłośnicy 
książek mogli znaleźć dla siebie 

wiele wartościowych pozycji   w 
atrakcyjnych cenach. Rozstrzygnię-
to także konkursy literackie. Naja-
trakcyjniejszą nagrodą festiwalową 
był samochód marki Ford, który na 
weekend wygrała Anna Maj z Góry 
Kalwarii. Były też liczne atrakcje na 
stoiskach, m.in. zabawy plastyczne, 
orgiami, e-bajki, loteryjki. W orga-
nizację stoisk zaangażowały szkoły 
nie tylko z Konstancina-Jeziorny, 
lecz także z całego powiatu oraz 
Fundacja „Arka” im. Józefa Wilko-
nia, Towarzystwo Miłośników Góry 
Kalwarii i Czerska, Stowarzyszenie 
„Spoza”, Zgromadzenie Sióstr od 
Aniołów, a także wydawnictwa i 
dystrybutorzy książek.

Grzegorz Traczyk

Powiatowemu Festiwalowi Książki towarzyszył kiermasz, na 
którym można było kupić wiele interesujących publikacji
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W oczekiwaniu na rekord
POWIAT W sobotę i niedzielę, na boiskach ZSP w Łazach odbyła się próba bicia rekordu 
Guinnessa pod względem liczby ułożonych nakrętek od butelek. Z nakrętek powstała 
ogromna mozaika „Nasz świat wartości”. Czy doszło jednak do pobicia rekordu okaże 
się za kilka tygodni, kiedy to specjalna komisja przeanalizuje dokumentację przesłaną 
przez organizatorów imprezy
 Organizatorzy akcji, którymi byli 
Zespół Szkół Publicznych w Łazach, 
Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
przy Zespole Szkół Specjalnych w Łbi-
skach i Katolicka Szkoła Pod Żaglami, 
w samą tylko sobotę planowali ułożyć 
mozaikę z 4 mln nakrętek od butelek 
(poprzedni rekord to 3,615 mln ułożo-
nych nakrętek). Nie udało się jednak 
tego zrobić i akcję wydłużono o jeden 
dzień. Wielkie układanie zakończyło 
się dopiero w niedzielę, około godz. 20.

Żmudne przygotowania
 Finał akcji poprzedziły trwające 

kilka miesięcy przygotowania. Nawią-
zano kontakt z 33 kilkunastoosobo-
wymi grupami, z których każda miała 
ułożyć mozaikę o wymiarach 5×5 m. 
Grupy zaczęły pracę w sobotę punktu-
alnie o godz. 10. W układaniu pomaga-
ły też osoby, które o akcji dowiedziały 
się od znajomych czy z mediów. - 
Dziękuję wszystkim, którzy sponta-
nicznie wzięli udział w akcji. Dali mi 
oni wiarę w to, że uda się pobić rekord 
– mówi Dorota Cichocka-Zawada, 
jedna z organizatorek. - Wiele z tych 
osób przyszło także drugiego dnia, to 
było niesamowite. 

 Z początku tempo układania 
nakrętek było duże i wszystko wska-
zywało na to, że uda się pobić rekord 
jednego dnia. Niestety, po południu, w 
związku z narastającym upałem, wiele 
osób opuściło teren szkoły. Mimo to w 
sobotę ułożono ponad połowę mozaiki. 

Trzeba policzyć korki
 Organizatorzy obliczyli, że na 1 m 
kw. mozaiki trzeba zużyć około 1000 pla-
stikowych nakrętek od butelek. Niestety, 
dokładne policzenie wszystkich nakrętek 
okazało się niemożliwe. Dlatego też po-

stanowiono je ważyć, przyjmując, że na 
jeden kilogram wchodzi około 2,3 tys. sztuk. 
Gdy oddawaliśmy do druku ten numer Ku-
riera Południowego były dokonywane ostat-
nie obliczenia i przygotowywana dokumen-
tacja, która zostanie wysłana do siedziby 
zatwierdzającej rekordy Komisji Guinnessa. 

Wszyscy bawili się znakomicie
 Przy okazji bicia rekordu zorgani-
zowano wiele zapowiadanych wcześniej 
wydarzeń towarzyszących. Aby ulżyć 
nieco osobom układającym mozaikę, 
strażacy rozstawili w pobliżu boiska 

kurtynę wodną. Na szkolnym dziedziń-
cu rozstawiono natomiast parasole, w 
cieniu których można było się schłodzić 
czy zjeść obiad. Cały czas na scenie wy-
stępowały zespoły muzyczne. - Wszyscy 
świetnie się bawili, a biciu rekordu towa-
rzyszyła niesamowita atmosfera – mówi 
Dorota Cichocka-Zawada. W niedzielę 
około godz. 20 na miejscu zjawiła się 
wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-
Wąsik oraz pani notariusz, która zmie-
rzyła ułożoną mozaikę. 
 - Dopiero wtedy zdaliśmy sobie spra-
wę z powagi sytuacji, z tego, że biliśmy 
rekord Guinnessa – dodaje organizator-
ka. - Dziękuję wszystkim grupom ukła-
dającym „wartości”, świetnie wywiązali-
ście się ze swojego zadania. Dziękuję też 
zespołom muzycznym oraz wszystkim, 
którzy zaangażowali się w akcję. 

Wszystko dla Kubusia i Emilki
 Wszystkie tworzące mozaikę na-
krętki zostaną poddane recyklingowi. 

Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży 
zostaną przeznaczone na rehabilitację 
i pielęgnację Kubusia Jarzyńskiego-
Zduńczyka, który w grudniu skończył 
3 latka i cierpi na chorobę genetyczną 
– Poliploidia Tetraploidia (92 XXYY) 
- chorobę letalną, prowadzącą do nie-
uchronnej śmierci. Podczas akcji od-
była się także loteria fantowa, z której 
dochód zostanie przeznaczony na re-
habilitację Emilki Lisowskiej.
 Organizatorzy podkreślają, że pró-
ba bicia rekordu miała propagować ideę 
zbiórki nakrętek na rzecz najbardziej 
potrzebujących dzieci. Akcja, w której 
od początku uczestniczy Kurier Połu-
dniowy, trwa nieprzerwanie od kilku lat 
i właśnie odbywa się jej kolejna edycja.
 Więcej informacji na temat akcji na 
stronie www.zsslbiska.waw.pl w zakład-
ce koło TPD.

Tomasz Wojciuk

740 osób  
wpisało się do Księgi Guinnessa,

 jednak to nie wszyscy, którzy 
brali udział w akcji

R E K L A M A

Mozaikę „Nasz świat wartości” układały 
33 kilkunastoosobowe grupy

Pieniądze ze zbiórki plastikowych nakrętek są przeznaczane 
na rehabilitację i pielęgnację Kubusia Jarzyńskiego-Zduńczyka, 
który w imprezie uczestniczył z mamą Martą
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20 lat teatru Szkoły Marzeń
PIASECZNO Teatr Projekt 72 
oraz Zgraja z Zielonej zapra-
szają na premierę spektaklu 
„Śpiąca Królewna” oraz wy-
stęp chóru szkolnego Quazi 
Coro z okazji 20-lecia teatru 
w Szkole Marzeń
 W Szkole Marzeń, 20 lat temu 
powstał Teatr Projekt 72. W teatrze 
założonym i prowadzonym przez 
Annę Kolanowską początkowo gra-
ło osiem osób. Z czasem aktorów 
przybyło. Grupa działająca przy 
ul. Okrężnej została przy nazwie 
Projekt 72, a grupa w nowym bu-
dynku szkoły przy ul. Zielonej przy-
jęła nową nazwę Zgraja z Zielonej. 
Obydwa teatry od początku swego 
istnienia związane są z działania-
mi Centrum Kultury w Piasecznie, 
współtworząc wiele wydarzeń kultu-
ralnych w mieście takich jak: Piase-
czyńskie Teatralia Sobótkowe, Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Bajkowe Niedziele i inne.
 Teatr wielokrotnie też reprezen-
tował Piaseczno w licznych prze-
glądach i festiwalach w całej Polsce, 
zdobywając laury i przynosząc chlu-
bę nie tylko szkole. Wśród absolwen-
tów jest wielu aktorów, scenografów, 
dziennikarzy, ludzi którzy na stałe 
związali swoje życie ze sztuką.
 Uroczystość 20-lecia teatru od-
będzie się w sobotę, 31 maja, o godz. 
17 w Prywatnej Szkole Podstawowej 
nr 72, ul. Zielona 14 w Piasecznie.

inf

LESZNOWOLA Już w sobotę, 31 maja odbędzie się Święto Gminy Lesz-
nowola. Jest to doroczna impreza, ciesząca się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. Podobnie będzie pewnie i tym razem, ponieważ 
organizatorzy zaplanowali wyjątkowe atrakcje

 W tym roku została nieco zmieniona formuła festynu, który potrwa jeden 
dzień. Rano (od godz. 8.30), na stadionie sportowym w Lesznowoli rozpoczną 
się „Mini Mistrzostwa Świata ALNOR CUP 2014”. Organizatorem turnieju jest Sto-
warzyszenie Miłośników Piłki Nożnej FC Lesznowola, a o puchar będą walczyły 
drużyny z rocznika 2003/2004.
 W Magdalence natomiast będą mogli poszaleć miłośnicy dwóch kółek, 
gdyż na Górkach Piaskowych odbędą się zawody rowerowe z cyklu Legia MTB 
Maraton! (zapisy od godz. 9, a o godz. 12 rozpoczęcie zawodów).
 Główne atrakcje oraz występy artystyczne będą czekały na mieszkańców 
na błoniach przed Urzędem Gminy. Z uwagi na przypadający w niedzielę Dzień 
Dziecka, organizatorzy przygotują dla najmłodszych wesołe miasteczko i strefę 
gier zręcznościowych z nagrodami. Będzie także klaun, szczudlarze, malowanie 
buziek i rączek, warsztaty ceramiczne, plastyczne, tworzenia biżuterii i wiele in-
nych atrakcji. Uroczyste rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 15, później, około 
godz. 16 na scenie pojawi się zespół Arka Noego, a około godz. 19.30 – Cuba de 
Zoo. Występ Gwiazdy Wieczoru – zespołu Feel – zaplanowano na godz. 21.

TW

Święto
Gminy Lesznowola

PIASECZNO We wtorek, 6 maja w Domu Kultury w Piasecznie odbyło 
się spotkanie autorskie poświęcone promocji najnowszej książki Woj-
ciecha Letkiego zatytułowanej „Pocztówki z innej planety”. Wieczór 
zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno 
poprowadziła piaseczyńska poetka Katarzyna Sioćko

 Wojciech Letki, mieszkaniec Piaseczna od 2000 roku, jest z zawodu grafikiem 
komputerowym, a pisanie traktuje przede wszystkim jako hobby.
- Pisanie jest jak choroba – przyznał otwarcie autor. - Mając normalną pensję, nie mu-
siałem się spinać, łapać każdego zlecenia i walczyć o grosz za wszelką cenę; mogłem 
podchodzić do pisania z psychicznym luzem i zwyczajnie bawić się nim, a takie po-
dejście daje znakomite skutki.
 Do momentu wydania „Pocztówek z innej planety” autor miał w swoim dorob-
ku dwie powieści (kryminalną „Zbrodnia prawie doskonała” i historyczną dla mło-
dzieży „Nie tylko buławą...”), ale znany jest przede wszystkim jako twórca blisko 70 
słuchowisk radiowych dla Teatru Polskiego Radia. Ważną rolę w pracy twórczej pana 
Wojciecha odgrywa jego żona, którą nazywa swoją muzą. W trakcie spotkania frag-
menty „Pocztówek z innej planety”, przedstawiające historie z czasów PRL-u, odczy-
tał aktor Wojciech Makowski.    
 - To, co pozostało w bardzo wielu Polakach po okresie zniewolenia, to pokutu-
jące wciąż przeświadczenie, że zewsząd otaczają nas podstępni wrogowie, nasze 
państwo nie jest naprawdę niepodległe a każde zarządzenie władz ma na celu wy-
łącznie naszą szkodę – uważa Wojciech Letki. - Taka postawa zaś powoduje ogólne 
ponuractwo i niechęć do innych ludzi. Bardzo wiele osób przy tym poważnie sądzi, 
że państwo powinno im zapewnić pracę, mieszkanie, wykształcenie i ogólną szczę-
śliwość, oni sami zaś nie uważają za stosowne uczciwie płacić podatki lub choćby 
pofatygować się na jakiekolwiek wybory, by jakoś państwu w tym dopomóc...
 Na zakończenie spotkania autor składał wszystkim chętnym dedykacje, a orga-
nizatorzy zaprosili uczestników spotkania na słodki poczęstunek.

Grzegorz Tylec

Wieczór 
z Wojciechem Letkim

Zapraszamy na
Sobotnie targi różności

PIASECZNO

 W najbliższą sobotę,31 maja w 
godz. 10-14 na piaseczyńskim tar-
gowisku przy ul. Jana Pawła II 59 
odbędą się kolejne „Sobotnie targi 
różności”, na których można sprze-
dać i kupić różne „skarby”.                   
 - W piwnicach, na strychach i w 
garażach często znajdujemy przed-
mioty, które nie są nam potrzebne, 
ale szkoda ich wyrzucić. Zachęcam 
wszystkich, by swoje „skarby” wysta-
wili na sprzedaż podczas „Sobotnich 
targów różności” - mówi radny Marek 
Marciniuk, inicjator i pomysłodawca 
pchlego targu. - Oczywiście zapra-
szam również wszystkich mieszkań-
ców, ponieważ na targowisku można 
kupić prawdziwe perełki, które mają 
niezwykle atrakcyjne ceny.

gt

Piknik w „trójce”
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę, 31 maja w Zespole 
Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 z 
okazji Dnia Dziecka odbędzie się  
festyn rodzinny z wieloma atrak-
cjami. W programie będą m.in.: za-
wody, pokazy sportowe i taneczne, 
pchli targ, kiermasz oraz pokazy 
straży OSP Jeziorna. Niezwykle 
emocjonująco zapowiada się też 
pojedynek nauczycieli, rodziców i 
uczniów, którzy zmierzą się w me-
czu korfballa. Nie zabraknie rów-
nież uczty kulinarnej. Będą m.in. 
grill, przekąski przygotowane przez 
pracowników szkolnej stołówki, ka-
wiarenka z ciastami serwowanymi 
przez rodziców i uczniów oraz sto-
iska gastronomiczne sponsorów 
festynu. Organizatorzy zapraszają 
i gwarantują doskonałą zabawę.

gt

Dzień Dziecka 
w Parku Miejskim
PIASECZNO W najbliższą niedzielę, 1 czerwca w Parku Miejskim w Pia-
secznie odbędzie się Piknik Rodzinny, podczas którego zaplanowano 
mnóstwo atrakcji dla dzieci. Początek imprezy o godz. 12
 Na terenie parku powstanie wioska teatralna, w której, w specjalnie za-
aranżowanej garderobie, będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcia. Do 
dyspozycji maluchów będą też charakteryzatornia, pracownia lalkarska, 
pracownia scenograficzno-kostiumowa i komnata czarnoksiężnika. Dzieci 
będą mogły spróbować swoich sił w kuglarstwie, a także w zabawach i kon-
kursach teatralnych. Wystawiony zostanie też spektakl „O Rybaku i Złotej 
Rybce”. Na terenie parku będą znajdować się także fragmenty statku pira-
tów, pośród których organizowane będą różne zabawy, takie jak turniej har-
punników, bieg po statku w sztormie, wciąganie żagla czy walka korsarzy. 
Chętni będą mogli nakreślić mapę dalekich krain na papierze czerpanym, 
a także zakupić od najprawdziwszych wikingów ręcznie wykonane wisiorki 
i sztylety. Będzie można też podziwiać harpuny, włócznie, łuki oraz repliki 
broni palnej, czyli narzędzia do ataku na dużą odległość.
 Podczas pikniku promowane będą zasady bezpiecznego zachowania się 
zarówno dzieci, jak i dorosłych w różnych sytuacjach dnia codziennego. O 
godz. 17  Teatr Formy z Wrocławia wystawi czarną komedię garnizonową 
„Kucharz na ostro”. Spektakl dotyczy pewnej historii, która wydarzyła się 
na Dolnym Śląsku na podlegnickich polach, podczas stacjonowania wojsk 
radzieckich na ziemiach polskich. A o godz. 18.30 na scenie plenerowej na 
miejskim rynku odbędzie się widowisko w wykonaniu m.in. artystów Teatru 
Wielkiego w Łodzi, przedstawiające najważniejsze momenty z życia Romów.

TW

Dzień Dziecka w Parku Zdrojowym
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę, 1 czerwca w Parku Zdrojowym odbędzie się Gminny 
Dzień Dziecka. Atrakcje dla najmłodszych zaczną się w samo południe. 
Teatr Plac Zabaw wystawi spektakl „Podróż do wnętrza Smoka” (godz. 12-
13). Następnie grupa akrobatyczna „Klaunik” zaprezentuje „Świat i magię 
Cyrku” (godz. 13-14.20). Na scenie amfiteatru z programem muzycznym 
dla dzieci wystąpi również Paulina Malinowska (godz. 14.20-15). Nato-
miast o godz. 15 przy amfiteatrze rozpoczną się warsztaty cyrkowe oraz 
konkursy i zabawy dla dzieci. Równocześnie na scenie wystąpią mali tan-
cerze z dwóch przedszkoli.

gt
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 W spotkaniu Piaseczna ze Spar-
tą podopieczni Jarosława Ludwinia-
ka chcieli nie tylko wygrać, ale przy 
okazji zrobić to w dobrym stylu, re-
wanżując się drużynie z Jazgarze-
wa za jedyną porażkę w sezonie. Na 
boisku nie było tego dnia wątpliwo-
ści kto jest lepszy. W pierwszej po-
łowie prawdziwy poligon strzelecki 
urządzili sobie bowiem gospodarze, 
a egzekutorem numer jeden był Piotr 
Krawczyk, który aż czterokrotnie 
„ukłuł” Spartę przed zmianą stron. 
Doświadczony zawodnik wreszcie 
zagrał ustawiony bardziej z przodu 
niż w poprzednich spotkaniach i od 
razu przyniosło to wymierny efekt. 
Jakby tego było mało, swoje trafie-
nie dołożył również Mariusz Arak, a 
goście zdołali odpowiedzieć tylko raz 
uderzeniem Olafa Kubata. 
 Druga połowa, wobec rozstrzy-
gniętego wyniku i wysokiej tempera-
tury, toczona była już w spokojniej-
szym tempie. W końcówce nie za-
brakło jednak emocji. W 80. minu-
cie przytomnie uprzedził bramkarza 
Kubat i posłał piłkę do siatki obok 
wychodzącego Rybusa. Ostatni ak-
cent meczu należał jednak do gospo-
darzy. Mariusz Arak przytomnie do-
strzegł wychodzącego na czystą po-
zycję Mateusza Ludwiniaka, a ten 
mocnym uderzeniem pod poprzecz-
kę nie dał bramkarzowi szans na sku-
teczną interwencję.

Kluczowe zwycięstwo
 Do Nowej Woli w niedzielę przy-
jechał Semp Ursynów – główny rywal 

Piaseczna i Lesznowoli do awansu do 
okręgówki. Od pierwszego gwizdka sę-
dziego widać było jak ważny dla obu 
zespołów jest to mecz. Walka przez cały 
czas toczona była z dużym zaangażo-
waniem. W pierwszej połowie inicjaty-
wę mieli gospodarze i swoją przewagę 
udokumentowali zdobyciem gola. Po 
kilku spotkaniach bez bramki przeła-
mał się najlepszy strzelec Lesznowo-
li Oskar Śliwowski, który – po wyrzu-
cie piłki z autu w pole karne – pewnym 
strzałem posłał piłkę do siatki rywali. 
 Na prawdziwe emocje trzeba było 
jednak czekać do zmiany stron. Semp, 
nie mając już nic do stracenia, odważ-
nie ruszył bowiem do przodu i momen-
tami potrafił mocno przycisnąć pod-
opiecznych Piotra Stefanowskiego. 
Pierwszym poważnym ostrzeżeniem 
był rzut wolny egzekwowany przez Pa-
tryka Świsłowskiego. Potężne ude-
rzenie zatrzymało się dopiero na po-
przeczce. W 65. minucie piękną para-
dą popisał się Krystian Bartnicki, wy-
bijając na rzut rożny soczyste uderzenie 
zawodnika gości. W 70. minucie bram-
karz Lesznowoli popełnił jednak błąd,  
niepotrzebnie wychodząc z bramki i w 
konsekwencji powodując rzut karny. Z 
jedenastu metrów nie pomylił się Ad-
rian Gomoła i było 1:1. Remis nie za-
dowalał żadnej ze stron, ale od mo-
mentu straty gola to gospodarze zaczę-
li przeważać. W 79. minucie doszło do 
decydującej sytuacji w meczu. Łukasz 
Brzeziński urwał się prawym skrzy-
dłem i precyzyjnie dośrodkował po zie-
mi, gdzie czekał już Oskar Śliwowski, 
który z bliskiej odległości kopnął piłkę 

do bramki. W końcówce Lesznowola 
kontrolowała już sytuację na boisku, a 
z każdą kolejną minutą w poczynania 
piłkarzy z Ursynowa wkradała się co-
raz większa nerwowość. W doliczonym 
czasie gry szansę na trzeciego gola w 
meczu miał jeszcze Śliwowski, ale jego 
strzał, po uprzednim minięciu bramka-
rza, nie znalazł drogi do siatki. Chwilę 
później sędzia gwizdnął po raz ostatni 
i gospodarze mogli się cieszyć z bardzo 
ważnego zwycięstwa.

Sześć punktów i... awans!
 Obecna sytuacja w tabeli jest nie-
zwykle korzystna dla UMKS-u Pia-
seczno i FC Lesznowola. Oba zespoły 
mają na swoim koncie po 53 punkty i 
po cztery ligowe spotkania do roze-
grania. Piaseczno zmierzy się jeszcze z 
Perłą II Złotokłos (wyjazd), KS II Ra-
szyn (dom), Walką Kosów (wyjazd) i 
KS II Konstancin (dom), a Lesznowola 
zagra z Okęciem II Warszawa (wyjazd), 
Spartą II Jazgarzew (dom), Perłą II 
Złotokłos (wyjazd) i KS II Raszyn. Do 
upragnionego awansu obu klubom po-
trzebne są po dwa zwycięstwa (Leszno-
wola ma korzystny bilans bezpośredni 
w spotkaniach z Sempem). 

 Grzegorz Tylec

 Po wyeliminowaniu w ćwierćfinale Legii II Warszawa Sparta Jazgarzew 
zmierzyła się w walce o finał w Sulejówku z miejscową Victorią. Mecz nie mógł 
rozpocząć się lepiej dla gości. Już w 2. minucie  na listę strzelców wpisał się bo-
wiem Kamil Gałązka. Na kolejne gole trzeba było czekać do drugiej połowy. W 
60. minucie błąd defensywy Victorii wykorzystał bezwzględnie Emil Wrażeń, 
a losy rywalizacji przesądził w 79. minucie Marcin Sokół, pięknym uderzeniem 
pogrążając Victorię. Pewny awans został jednak okupiony stratą Tomasza Dud-
ka i Tomasza Ćwila, którzy otrzymali drugie żółte kartki i w konsekwencji nie 
wystąpią w finale.
 Drugi półfinał zakończył się spodziewanym zwycięstwem Ursusa Warsza-
wa z Pilicą Białobrzegi (1:3). Mazowiecki finał odbędzie się w środę, 4 czerwca o 
godzinie 18 w Jazgarzewie. Sparta podejmie w nim faworyzowanego Ursusa, 
który w tym sezonie walczy o awans do drugiej ligi i jest bliski osiągnięcia celu.
- Mecz z Victorią pokazał, że na te najważniejsze mecze potrafimy się sprężyć 
i zagrać znakomicie jako zespół – mówi Emil Wrażeń, napastnik Sparty Jazga-
rzew. - Mimo iż z przebiegu gry byliśmy zespołem, który miał bardzo mało pił-
kę przy nodze, to byliśmy do bólu skuteczni z przodu i przede wszystkim bez-
błędni w defensywie, a to jest klucz to zwycięstwa. Mam nadzieję, że kibice do-
cenią nasz wysiłek i licznie stawią się na stadionie w Wólce Kozodawskiej. Bez 
wątpienia będzie to święto Sparty Jazgarzew!

 Grzegorz Tylec

PIŁKA NOŻNA, A KLASA, UMKS PIASECZNO – SPARTA II JAZGARZEW 6:2, FC LESZNOWOLA – SEMP URSYNÓW 2:1 
To była ważna kolejka dla rozstrzygnięć na szczycie trzeciej grupy warszawskiej A klasy. Za-
równo Piaseczno, jak i Lesznowola sięgnęły w niej po komplet punktów, sprawiając, że dla 
obu klubów z powiatu piaseczyńskiego awans do ligi okręgowej jest już na wyciągnięcie ręki

Sparta zagra w finale!
PIŁKA NOŻNA, PUCHAR POLSKI MZPN, VICTORIA SULEJÓWEK – SPARTA 
JAZGARZEW 0:3   Choć w lidze podopieczni Witolda Faliszewskiego grają 
w tym sezonie ze zmiennym szczęściem, to ich postawa w rozgrywkach 
Pucharu Polski Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej jest znakomitaJarosław Ludwiniak

trener UMKS-u Piaseczno

 Do spotkania ze Spartą 
podeszliśmy normalnie, bez 
specjalnych emocji. Cieszę 
się z trzech punktów. Piotrek 
Krawczyk był dziś pełen wi-
goru, już na treningach było widać, że wraca do 
dawnej dyspozycji. Przy wyniku 5:1 dałem po-
grać trochę zawodnikom, którzy mniej pojawiali 
się na boisku. Warto podkreślić, że pokazali oni 
dziś dobrą jakość.

Piotr Stefanowski
trener FC Lesznowola

 Dzisiaj graliśmy bardzo 
ważny mecz. Moi zawodnicy 
pokazali wielki hart ducha, a 
nasz snajper Oskar Śliwowski 
przełamał się w najważniej-
szym momencie. Dzięki maksymalnemu zaan-
gażowaniu mamy trzy punkty. Semp to młodzi, 
zdolni ludzie i to nie jest przypadek, że są na 
trzecim miejscu. Postaramy się, żeby w kolejnych 
spotkaniach z teoretycznie słabszymi zespołami 
nie zabrakło nam motywacji. Najtrudniej jest po-
stawić kropkę nad i.

Mariusz Arak w meczu ze Spartą zdobył bramkę i zanotował 
dwie asysty

Oskar Śliwowski strzela decydującą bramkę dla Lesznowoli

IV liga, grupa południowa

Kolejka 29 - 24-25 maja
Pauza: Mszczonowianka Mszczonów.
 
Energia Kozienice 2-3 Mazowsze Grójec  
Józefovia Józefów 1-5 Victoria Sulejówek  
Orzeł Wierzbica 3-1 Wilga Garwolin  
Szydłowianka Szydłowiec 1-2 Okęcie Warszawa 
Znicz II Pruszków 0-1 UKS Łady
Sparta Jazgarzew 1-4 Oskar Przysucha 
Pogoń II Siedlce 2-1 PKS Radość (Warszawa) 
Drukarz Warszawa 0-0 Ożarowianka Ożarów Mazo-
wiecki

Kolejka 30 - 28 maja
Pauza: Znicz II Pruszków.
 
Mazowsze Grójec 1-2 Drukarz Warszawa  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 0-1 Pogoń II Siedlce
PKS Radość (Warszawa) 2-5 Sparta Jazgarzew
Oskar Przysucha 0-0 Mszczonowianka Mszczonów 
UKS Łady 3-0 Szydłowianka Szydłowiec  
Okęcie Warszawa 2-2 Orzeł Wierzbica  
Wilga Garwolin 1-1 Józefovia Józefów  
Victoria Sulejówek 1-0 Energia Kozienice  

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Pogoń II Siedlce 28 56 18 2 8 69-51
2.  Mszczonowianka Mszczonów 
  28 55 16 7 5 53-26
3.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  28 52 14 10 4 45-29
4.  Energia Kozienice 29 47 14 5 10 55-39
5.  Szydłowianka Szydłowiec 
  29 44 12 8 9 42-35
6.  Mazowsze Grójec 28 43 12 7 9 45-39
7.  Okęcie Warszawa 28 43 12 7 9 52-44
8.  Orzeł Wierzbica 29 43 12 7 10 46-54

9.  Drukarz Warszawa 28 40 12 4 12 48-37
10.  Sparta Jazgarzew 28 39 11 6 11 57-52
11.  Oskar Przysucha 28 38 10 8 10 57-41
12.  UKS Łady 28 35 9 8 11 34-42
13.  Wilga Garwolin 28 35 8 11 9 42-51
14.  Victoria Sulejówek 28 34 9 7 12 41-44
15.  Znicz II Pruszków 28 33 9 6 13 47-42
16.  Józefovia Józefów 29 24 5 9 15 29-52
17.  PKS Radość (Warszawa) 28 2 0 2 26 25-109

Liga okręgowa, warszawska grupa druga

Kolejka 29 - 24-25 maja
Pauza: Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna).
 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 5-0 GLKS Nadarzyn
Laura Chylice 4-1 Świt Warszawa  
Milan Milanówek 2-1 Przyszłość Włochy (Warszawa) 
Sarmata Warszawa 1-1 Błonianka Błonie  
KS Raszyn 1-0 Piast Piastów  
KS Teresin 3-1 Korona Góra Kalwaria  
Ursus II Warszawa 4-3 Perła Złotokłos  
LKS Chlebnia 2-1 Jedność Żabieniec  

Tabela drugiej grupy ligi okręgowej
1.  KS Raszyn 27 68 22 2 3 108-43
2.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  27 64 20 4 3 84-25
3.  Perła Złotokłos 26 54 17 3 6 55-33
4.  Laura Chylice 26 51 16 3 7 62-44
5.  Korona Góra Kalwaria 27 40 12 4 11 48-48
6.  Błonianka Błonie 27 39 10 9 8 51-36
7.  LKS Chlebnia 27 39 12 3 12 50-43
8.  Ursus II Warszawa 28 36 11 3 14 44-66
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  26 36 11 3 12 58-46
10.  Milan Milanówek 27 34 9 7 11 46-55
11.  KS Teresin 27 33 9 6 12 53-61
12.  Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  27 30 9 3 15 55-65

13.  Jedność Żabieniec 27 30 8 6 13 32-51
14.  GLKS Nadarzyn 27 29 9 2 16 38-62
15.  Sarmata Warszawa 26 26 6 8 12 35-65
16.  Świt Warszawa 28 21 5 6 17 25-60
17.  Piast Piastów 26 15 3 6 17 20-61

A klasa, grupa trzecia

Kolejka 22 - 24-25 maja

UKS Siekierki (Warszawa) 2-1 Amigos Warszawa
FC Lesznowola 2-1 SEMP Ursynów (Warszawa) 
Piast II Piastów 0-3 Okęcie II Warszawa (wo)
UMKS Piaseczno 6-2 Sparta II Jazgarzew  
Gwardia Warszawa 2-1 Perła II Złotokłos  
AMT Nowa Wieś 1-1 KS II Raszyn  
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-0 Walka Kosów 

Tabela grupy trzeciej A klasy
1.  UMKS Piaseczno 22 53 16 5 1 55-14
2.  FC Lesznowola 22 53 17 2 3 61-26
3.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  22 47 15 2 5 62-32
4.  KS II Raszyn 22 46 14 4 4 47-20
5.  Gwardia Warszawa 22 39 13 0 9 48-34
6.  KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  22 36 11 3 8 44-42
7.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  22 35 11 2 9 50-41
8.  AMT Nowa Wieś 22 35 11 2 9 51-42
9.  Sparta II Jazgarzew 22 29 9 2 11 57-63
10.  Perła II Złotokłos 22 28 9 1 12 46-46
11.  Amigos Warszawa 22 20 6 2 14 26-46
12.  Walka Kosów 22 15 4 3 15 34-59
13.  Okęcie II Warszawa 22 4 1 1 20 23-89
14.  Piast II Piastów 22 7 2 1 19 18-68

Ekstraliga kobiet

Kolejka 16 - 24-25 maja

AZS PSW Biała Podlaska 3-0 KKP Bydgoszcz  
Unia Racibórz 0-3 GOSiR Piaseczno (wo)
Zagłębie Lubin 1-3 Górnik Łęczna  
Gol Częstochowa 0-10 Medyk Konin  
AZS Wrocław 3-1 Mitech Żywiec  

Tabela Ekstraligi kobiet
1.  Medyk Konin 16 48 16 0 0 91-8
2.  Górnik Łęczna 16 31 9 4 3 39-21
3.  AZS Wrocław 16 27 8 3 5 34-27
4.  Mitech Żywiec 15 26 8 2 5 30-28
5.  Zagłębie Lubin 16 23 7 2 7 28-23
6.  KKP Bydgoszcz 16 16 4 4 8 20-38
7.  GOSiR Piaseczno 16 14 4 2 10 23-41
8.  AZS PSW Biała Podlaska 
  15 13 4 1 10 12-38
9.  Gol Częstochowa 16 6 1 3 12 9-73
10.  Unia Racibórz 16 22 7 1 8 37-26

Ligowe zapowiedzi:

IV liga

Kolejka 31 - 31 maja-1 czerwca
Pauza: Szydłowianka Szydłowiec.
 
Victoria Sulejówek - Mazowsze Grójec  
Energia Kozienice - Wilga Garwolin  
Józefovia Józefów - Okęcie Warszawa  
Orzeł Wierzbica - UKS Łady  
Znicz II Pruszków - Oskar Przysucha  
Mszczonowianka Mszczonów - PKS Radość (Warszawa)
Sparta Jazgarzew - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
31 mają, g.17.30 
Pogoń II Siedlce - Drukarz Warszawa  

Liga okręgowa

Kolejka 30 - 31 maja-1 czerwca

Pauza: LKS Chlebnia.
 
Jedność Żabieniec - Ursus II Warszawa 1 czerwca, g.15
Perła Złotokłos - KS Teresin  31 maja, g.15
Korona Góra Kalwaria - KS Raszyn  31 maja, g.17
Piast Piastów - Sarmata Warszawa  
Błonianka Błonie - Milan Milanówek  
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Laura Chylice 31 
maja, g. 10
Świt Warszawa - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
31 maja, g.17 
GLKS Nadarzyn - Kosa Konstancin (Konstancin-Jezior-
na) 1 czerwca, g.11 

A klasa

Kolejka 23 - 31 maja-1 czerwca

KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - UKS Siekierki 
(Warszawa) 31 maja, g. 17
Walka Kosów  - AMT Nowa Wieś 
KS II Raszyn  - Gwardia Warszawa  
Perła II Złotokłos - UMKS Piaseczno 31 maja, g.18 
Sparta II Jazgarzew - Piast II Piastów  
Okęcie II Warszawa - FC Lesznowola 1 czerwca, g.11
SEMP Ursynów (Warszawa) - Amigos Warszawa 

Ekstraliga kobiet

Kolejka 17 - 31 maja-1 czerwca

AZS Wrocław - AZS PSW Biała Podlaska  
Mitech Żywiec - Gol Częstochowa  
Medyk Konin - Zagłębie Lubin  
Górnik Łęczna - Unia Racibórz  
GOSiR Piaseczno - KKP Bydgoszcz  31 maja, 14.30

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Piaseczno i Lesznowola o krok od awansu
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DAM PRACę

Zatrudnię pracownika na myjnię ręczna w 
Piasecznie, od zaraz tel. 504 04 18 79,

Zatrudnię energiczną młodą osobę do pra-
cy w lodziarnio-kawiarni na pół etatu lub na 
weekendy, Piaseczno, tel. 503 13 05 05

Do zakładu kamieniarskiego polerowników 
ze stażem, liternika i do montażu nagrobków, 
Warszawa, tel. 607 149 243

Sprzedawczynię w delikatesach w  Prażmo-
wie, tel. 797 188 368, 22 736 13 65

Do Pracowni Reklamy w Piasecznie zatrud-
nię pracownika z doświadczeniem do wykle-
jania folii, drukowania i wycinania na plote-
rze. CV na plastica@plastica.pl; 691 400 042  

Krawców/krawcowe, Raszyn, tel. 603 75 75 47

Ekspedientkę do sklepu mięsnego w Piasecznie, 
doświadczenie mile widziane, tel. 787 767 737

Zatrudnię Pana z doświadczeniem do sprzątania 
obiektu, Konstancin-Jeziorna tel. 501 163 228

Serwis sprzątający zatrudni Pana z doświad-
czeniem, wiek do 50 lat. Tel. 721 228 094,

Pracownik fizyczny do robót drogowych i ze-
wnętrznych wod-kan, Wilcza Góra 
tel. 501 22 95 73

Zatrudnimy osobę sumienną i nie pijącą do 
sprzątania wspólnot mieszkaniowych, Piasecz-
no  tel. 691 15 44 11

Tapicer - pilnie ! tel. 602 48 37 85

Zatrudnimy przedstawiciela handlowego w 
drukarni offsetowej. Min. 3 lata doświadczenia. 
Zapewniamy dobre warunki pracy. Cv na adres 
biuro@mwprint.pl

Zatrudnimy pomocnika maszynisty offsetowe-
go (B1). Mile widziane doświadczenie. Cv na 
adres biuro@mwprint.pl

Sprzątanie klatek, ½ etatu, Piaseczno 
tel. 509 094 049

Grafik/Operator DTP. CV prosimy przesyłać na 
adres: praca@galia.net.pl

Do obsługi zleceń w drukarni offsetowej: CV 
prosimy przesyłać na adres: praca@galia.net.pl

Studentkę do sklepu z bielizną w Piasecznie, 
tel. 501 107 362

Pilnie fryzjera/kę, umowa ½ etatu, salon w Pia-
secznie, tel. 794 571 833

Fryzjerkę w K.Jeziornie, tel. 606 817 356

Kosmetyczka do współpracy, tel. 882 033 939

Stolarza zatrudnię, tel. 504 166 952

Podnajmę stanowisko kosmetyczce, fryzjerce, 
masażystce , Piaseczno tel. 503 370 421

Panią do szycia, tel. 603 642 377

W sklepie spożywczym w Żabiej Woli, 
tel. 785 855 013

W sklepie spożywczym w Głoskowie, 
tel. 785 855 013

Kosmetyczkę i manikiurzystkę do salonu w Ła-
zach k. Magdalenki tel. 503 018 891

Studio pielęgnacji paznokci zatrudni studentkę na 
pół etatu, Konstancin,   bellisbellis5@gmail.com

Wykończenia, remonty, docieplania, 
tel. 503 004 639

Zatrudnię stolarza meblowego, Tarczyn, 
tel. 608 207 265

Zatrudnię fryzjerkę/ra  centrum Piaseczna, 
tel. 601 374 564, 601 520 044

Dołącz do nas i zostań Przedstawicielem Bo-
cian Pożyczki! Zapewniamy dodatkową pracę 
w ciekawym, dynamicznym zespole, możli-
wość rozwoju zawodowego, atrakcyjne wyna-
grodzenie. Aplikację należy przesłać na adres 
e-mail:przedstawiciel@bocianpozyczki.pl w 
temacie napisz miejscowość. Tel. 600 100 100

Sprzedam firmę handlowo-usługową w Pia-
secznie tel. 602 463 705

Dziewczynie, dodatkową, Zalesie, 
tel. 510 98 89 00

Przedszkole w Nadarzynie zatrudni pomoc na-
uczyciela wychowania przedszkolnego, mail: 
przedszkole.smyk@vp.pl

Lakiernia proszkowa Dekotech z Pruszkowa za-
trudni lakiernika proszkowego, tel. 602 585 843

Pracowników ochrony Wólka Kosowska, 
tel. 513 291 188

Do sprzątania Józefosław 3 razy w tyg. pon. 
czw. Sob. 9.00-17.30 1200zł na rękę, kobieta 
do 40lat. Dzwonić od pon. do pt. w godzinach 
8.00-18.00, tel. 22 715 30 00

Duży warsztat w Nowej Iwicznej k. Piaseczna 
zatrudni blacharzy, lakierników i mechaników 
samochodowych. Tel. 509 354 457 

Ze względu na dynamiczny rozwój Firma Provi-
dent zatrudni Doradców Klienta. Mile widziani 
kandydaci w każdy wieku. Osoby zaintereso-
wane współpracą prosimy o kontakt telefonicz-
ny lub sms o treści praca na numer 600 400 338 
(koszt połączenia według taryfy operatora)

Zatrudnię brukarzy, tel. 602 114 307

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Zatrudnię doświadczonego ogrodnika z pra-
wem jazdy kat. B, stałe zatrudnienie, atrakcyjne 
wynagrodzenie tel. 602 114 307

Brukarz, tel. 501 683 631

Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni piekarza, 
cukiernika, pomocnika, tel. 536 002 001

Podnajmę stanowisko manikiurzystce-kosme-
tyczne, Piaseczno, tel. 601 95 34 51

Zatrudnię Panią do gotowania obiadów domo-
wych w lokalu w Piasecznie tel. 509 569 993

 
SZUKAM PRACY 

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio za-
awansowany, dobra prezencja, zamiłowanie 
do ludzi i sztuki tel. 881 966 833

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 667 764 049

Zaopiekuję się osobą straszą Piaseczno i okoli-
ce, tel. 502 276 422

Murarz, tel. 883 059 883

KUPIę

Przyczepę towarową zarejestrowaną, ubezpie-
czoną, dojadę, stan obojętny, tel. 602 507 007

Maszynę do szycia na metalowych nogach 
(może być do remontu) tel. 505 664 412

Stare motocykle, części, tel. 505 529 328

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, sezonowane, palety,
tel. 607 133 222 

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

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Drewno opałowe tanio, tel. 791 39 47 91

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61 

Krzewy ozdobne tel. 880 479 679

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent, 
tel. 504 477 302

Drewno kominkowe, sezonowane (grab, buk), 
tel. 665 008 357

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400

Pustaki, tanio, tel. 501 757 450

Dwa wózki inwalidzkie, jeden sanitarny, 
tel. 693 094 314

AUTO-MOTO SPRZEDAM

CYMERMAN PRODUKCJA PRZYCZEP I AKCE-
SORIÓW: przyczepy , podzespoły, specjalne, 
servis. www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898

Polo, 1.4, 1999r., tel. 608 619 602

Honda City 1.4, 2006 tel. 690 883 211

Toyota Corolla, 2003 r., tel. 602 134 102

Yamaha XT660X, 2006 rok, 11.500 zł, 
tel. 502 473 605

Opel Insignia 2011 r., tel. 516 254 503

Kia Sorento 2008 r, tel. 730 232 612

AUTO-MOTO KUPIę

Każde auto, tel. 519 455 452

Daewoo Nexia, tel. 668 171 639

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Atrakcyjna działka budowlana, 1370 m kw., 
media, Dobiesz, tel. 661 885 525

Siedlisko k. Powsina, tel. 783 925 629

Budowlana,1250 m kw., media, Dobiesz k/
Piaseczna, tel. 661 885 525

Sprzedam działkę budowlaną 1000m kw w 
Konstancinie-Czarnowie, 
tel. 601 38 34 60, 601 271 052

M3, ul. Julianowska, Piaseczno, 
tel. 728 89 58 07

Pilne, Konstancin Grapa (centrum) 2 pokoje 
z kuchnią, 38 m kw., Ip., tel. 507 975 993

sprzedam ziemię rolną 2,8 ha, 
tel. 600 284 250

Dom na pięknej działce z linia brzegową Na-
rwi (50 m), tel. 600 284 250

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

Atrakcyjna działka budowlana, 1370 m kw., 
media, Dobiesz, tel. 661 885 525

Prażmów PILNIE 1500m kw za przy asfalcie, 
mediach 50.000 pln bezpośrednio, 
tel. 502 232 559

Działki Stara Iwiczna, budowlane, tel. 605 577 682

Wulkanizacja – Stara Iwiczna , tel. 605 577 682

Ustanów, atrakcyjna działka budowlana, 950 m 
kw., cena: 185 zł/m kw. pilnie 
sprzedam. Tel. 514 004 444

Działki budowlane po 1100 m kw. , atrakcyjna 
cena, Sułkowice, 20 km od Piaseczna, tel. 604 595 274

Tanio – działkę budowlaną 3000 m kw., Marty-
nów k.Warki, tel. 887 510 510

Mieszkanie  47 m kw., Piaseczno, komórka lo-
katorska + garaż, tel. 660 442 483

Zamienię dwa pokoje z widną kuchnią (III pię-
tro) na mniejsze i niżej,  tel. 22 756 27 31

Mieszkanie 29 m kw., ul. Kusocińskiego, Pia-
seczno - bezpośrednio, tel. 605 17 18 80

Działkę rekreacyjną w Głoskowie, media, 
tel. 22 737 09 60

Działkę 0,89 ha, z domkiem po remoncie, 50 km 
od Warszawy, tel.  22 737 09 60

Segment 189m kw., bezpośrednio, 718 tys. zł,  
Piaseczno tel.  600 629 457

Pawilon 35m kw., bazarek-Piaseczno, 
tel. 608 342 622

Dom 120 m kw/ 686 m kw w Piasecznie, 
tel. 798 175 963

Grunt rolny Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działka budowlana 3000 m kw. z pozwoleniem 
na budowę 150 tys. okolice Prażmowa, 
tel. 602 77 03 61

Budowlana Łoziska, tel. 504 825 005

Budowlana 1500 m kw. Dobiesz k. Piaseczna, 
tel. 601 381 640

2 – pokojowe 36 m kw., Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

Ładne mieszkanie 55 m kw., w Piasecznie, 
tel. 602 234 764

Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95

Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw., 
media, asfalt, tel. 602 463 705

2200m kw budowlana, 13km od Piaseczna, 
gm. Prażmów, przy asfalcie, mediach 30x70m 
bezpośrednio 62pln/mkw. Ostatnia działka, 
tel. 502 232 559

Działki budowlane w Wólce Kozodawskiej. 
Tel.503 622 447

Sprzedam działkę w Solcu-bezpośrednio, 
tel. 505 952 158

Okazja 48 m kw., Piaseczno, Kusocińskiego, po 
remoncie, 2 pokoje. Bardzo słoneczne. 
Tel. 502 182 792

Nowa Wola działka budowlana 1000 mkw. pod 
zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub 
bliźniaczą cena 290tys.zł, tel. 601 718 645

Zalesie Dolne Kopernika działka z drzewo-
stanem 1672 mkw. ogrodzona, media, cena 
690tys.zł, tel. 601 213 634

Kamionka działka budowlana 1000mkw. ogro-
dzona, media, cena 329tyś.zł, tel. 605 405 100

Piaseczno mieszkanie 68 mkw., 3 pokoje, 
wysoki parter, urządzone, osiedle zamknięte, 
cena 375tys.zł, tel. 601 585 555

Robercin działka budowlana o pow. 1000 mkw. 
cena 149tyś.zł, tel. 601 718 645

Henryków Urocze działka budowlana 
1302mkw. cena 129tyś.zł, tel. 601 718 645

Piaseczno mieszkanie 35 mkw., 2 pokoje 
odzielna kuchnia, I piętro, cena 205tys.zł, 
tel. 601 285 555

Góra Kalwaria działka budowlana 700mkw. 
cena 72tyś.zł, tel. 601 285 555

Łoś działka budowlana o pow. 1200mkw., 
cena 103tyś.zł, tel. 605 405 100

Działka budowlana 15800 m kw. I 2000 m kw. 
Kędzierówka, tanio, tel. 604 304 592

NIERUCHOMOŚCI
KUPIę

Kupię lub wynajmę działkę min.1 ha Kon-
stancin, okolice, tel. 601 334 400

 
NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJęCIA 

Kawalerka 32m kw., Mysiadło, w pełni ume-
blowane i wyposażone tel. 663 201 701  

Hala 500 m kw., biuro socjalne , każda dzia-
łalność, Duchnów k Wiązowny, 
tel. 691 513 379

Wynajmę 55 m kw. na działalność gospodar-
czą, tel. 600 284 250

Wynajmę ogrodzona działkę 5500 m kw., na 
każda działalność, tel. 600 284 250

Mroków-gm.Lesznowola. Biura,magazyny-
,place do wynajęcia.Wysoki standard. 
Tel. 601 334 400

Pawilon, bazarek w tel. 511 182 258

Umeblowane, niezależne mieszkanie, 70 m kw. 
+ balkon i poddasze w domu jednorodzinnym 
w Konstancinie z oddzielnym wejściem + dwa 
zadaszone miejsca parkingowe, tel. 604 373 410

30 m kw. , Góra Kalwaria tel. 515 502 764

2 – pokojowe mieszkanie z oddzielnym wej-
ściem, Piaseczno, tel. 601 304 250

Mieszkanie 3 – sypialniowe w Piasecznie, w 
domu wolnostojącym na piętrze, tel. 512 116 526

Wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie 
tel. 693 440 622

Kwatery pracownicze. Chyliczki, 
Tel. 509 310 592

Dwupokojowe, nowe, umeblowane, Piaseczno, 
ul. Poniatowskiego, tel. 607 383 414

Samodzielne mieszkanie na poddaszu 30 m 
kw., oddzielne wejście, 10 minut od stacji PKP, 
709, 727 od zaraz, tel. 508 421 225

Dwupokojowe umeblowane, Piaseczno, 
tel. 600 604 547

Mieszkanie, 35 m kw., pokój, kuchnia, łazienka, 
Łoziska, 550 zł, tel. 697 327 449

Hala 100m kw z zapleczem socjalnym do wyna-
jęcia, Piaseczno tel. 883 019 217

Kawalerka 30 m kw., ul. Kusocińskiego, 
Piaseczno, tel. 602 363 260

Domek wolnostojący po remoncie, 2 pokoje z 
kuchnią, Zalesie Dolne, tel. 505 111 381

Mieszkanie, 48 m kw., Piaseczno, 
tel. 501 103 273

Domek, tel. 601 807 302

Umeblowane 36m kw. Żabieniec , 700zł 
tel. 502 129 189

2 - pokojowe 48 m kw., 1300 zł, Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

Kawalerka 40 m kw., Piaseczno, ładna, 
tel. 505 82 82 14

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wy-
najmie tanio pomieszczenie magazynowe o 
pow. 110 m kw., tel. 22 757 09 56

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Kwatery, tel. 728 899 673

Dziewczynie, pokój, Zalesie, tel. 512 461 692

Konstancin 30 m kw. 850 zł + kaucja + opłaty, 
tel. 606 265 377

Wynajmę lokal usługowy  3 m kw. Piaseczno, 
tel. 669 847 726

Pokój, kuchnia z osobnym wejściem, 
tel. 785 147 211

Dwupokojowe, Konstancin, tel. 602 393 427

Pokój z kuchnią w Konstancinie, tel. 22 717 38 98

Hala magazynowo - usługowa 250 m kw. w Gło-
skowie, tel. 697 086 066

Kawalerka, Piaseczno, tel. 603 932 284

Domek dla pracowników lub rodziny, wi-fi 
tel. 505  040 137

Pawilon, 25 m kw., „Bazarek”, ul. Szkolna 13 
,Piaseczno, tel. 668 566 803

Lokal 100 mkw. w Piasecznie handlowo-usłu-
gowy na parterze z witrynami od ulicy, 
tel. 601 213 634

Wynajmę mieszkanie częściowo umeblowane 
43 m kw. parter, Piaseczno, Młynarska 15,  
tel. 608 242 558

Pawilon 28 m z łazienką. tel. 501 277 407

USŁUGI

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

A DOCIEPLENIA MALOWANIE GŁADZIE 
GLAZURA, TEL. 512 340 210

OGRODY. WIOSENNE PORZĄDKI. 
tel. 504 008 309

ODWODNIENIA LINIOWE. tel. 504 008 309

BRUKARSTWO. PODJAZDY. CHODNIKI. 
OPASKI. tel. 504 008 309

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 668 327 588

Wylewki betonowe agregatem, 
tel. 600 87 27 37

Układanie kostki brukowej, 
tel. 509 069 235

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektry-
ka pełny zakres, tel. 601 304 250

Hydrauliczne – tanio i solidnie, 
tel. 606 13 00 18

Dachy, pomiary, wyceny, sprzedaż materia-
łów, wykonawstwo, tel. 22 638 07 42, 
507 203 823

Glazura, gres, hydraulika, tel. 601 21 94 82

Dachy, materiały, wykonawstwo, 
tel. 22 638 07 42, 507 203 823

Elektryk, tel. 666 890 886

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, da-
chy, remonty, tel.  501 386 629

Remontowo – budowlane od a do z, 
tel. 504 100 418

Posadzki betonowe  mixokretem,  
tel. 508 017 870

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Glazura, terakota, tel. 664 136 268

Układanie glazury, terakoty, gresu 
tel. 601 722 578

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Auto Mechanika, klimatyzacja, tel.515 873 302 

Remonty i wykończenia wnętrz.  
Tel. 517 698 290 

Naprawa AGD  pralki zmywarki piekarniki 
lodówki, tel. 511 204 952

Wykończenie mieszkań pod klucz. Profesjo-
nalne projekty i wykonanie. tel. 600 019 158

Budowa domów, tel. 518 420 242

Docieplanie poddaszy - solidnie, 
tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

KUCHNIE, SZAFY, MEBLE NA WYMIAR, 
WWW.ADWID.PL, TEL. 530 963 905

WYLEWKI, TYNKI TRADYCYJNE 
TEL. 604 415 352

OGRODY TRAWNIKI  ZAKŁADANIE, 
TEL. 501 233 483

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, kon-
sultacje, tel. 502 354 917

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

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agrega-
tu, tel. 603 633 529

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

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Kominki i piece szamotowo - kaflowe, 
www.abramczyk.info.pl, tel. 608 728 666

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

Docieplanie budynków, elewacje i podbitki. 
tel. 507 740 469

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Tynki agregatem - profesjonalnie, 
tel. 608 444 405

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Malowanie, gipsy, tel. 517 477 531

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

Sufity, ścianki K/G, malowanie, panele, elewa-
cje, ocieplenia, gładzie, bezpyłowo, 
tel. 885 397 821

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

Malowanie, czyszczenie dachów, elewacji, 
ogrodzeń, tel. 502 473 605

Rynny, dachy, tel. 512 256 799

Tynki, tel. 515 424 332

Remonty, tel. 502 473 605

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

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

Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644

Dachy, krycie – naprawa, tel. 792 354 779

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Pranie dywanów, obić mebli, tapicerki samo-
chodowej, czyszczenie kostki i elewacji, 
tel. 506 449 992

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

Koparko-ładowarka, mini-koparka, wykopy i 
niwelacja terenu, tel.603 357 962

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk – instalacje, tel. 694 025 507

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Układanie kostki brukowej, tel. 609 755 190

Drzwi stalowe na wymiar, raty, tel. 22 643 06 54, 
601 20 14 75

Okna PCV, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75

Budowa domów z wykończeniem, tel. 504 100 418

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860

Anteny, telewizja, montaż, serwis, 
tel. 534 10 20 10

Studnie, tel. 601 231 836

Hydraulik, tel. 535 872 455

Remonty, tel. 535 872 455

Remontowo-budowlane, tel. 601 956 725

Malowanie od 6 zł za m kw., szybko i solidnie, 
tel. 788 882 780

Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

Komputery Serwis, tel. 530 757 757

Remonty wykończenia tanio, tel. 796 682 431

Wykaszanie zarośli, oczyszczanie działek, 
tel. 519 874 891

Pożyczki gotówkowe, tel.506 550 042

Kraty, ogrodzenia, wiaty i inne konstrukcje
 stalowe tel. 601 351 670

RÓŻNE

Sklep Wędkarski u Janka, Chyliczki, ul. Śnia-
deckich 1, sprzedajemy również na allegro 
(sklepjanek63), niskie ceny, solidna obsłu-
ga, tel. 698 713 287, 509 307 014

Dla firmy do 10 000 zł! Szybka pożyczka, wy-
godna spłata. Provident Polska S.A. 600 400 
288 (taryfa wg opłat operatora)

Szybka pożyczka od 300zł do 10 000 zł.! 
Provident Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg 
opłat operatora)

Wróżka, tel. 693 76 52 83

NAUKA

Angielski, polecam, tel.721 406 227

Angielski, matematyka tel. 511 494 471

Chemia, tel. 504 270 495

Koreański tel. 606 623 606

Chemia, matematyka tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Masaże, tel. 510 771 333

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Odchudzanie tel. 602 690 229

Masaż klasyczny na terenie Piaseczna,
 tel. 731 710 578, 603 304 250

ZWIERZęTA 

Hotel dla zwierząt Psoteria, tel. 535 035 095

Okazja, buldog francuski, tel. 507 237 935

Markowa karma dla Kota, 18 kg, super tanio,
 tel. 668 172 777

TURYSTYKA

Piaseczyńskie WOPR organizuje w Górze Kal-
warii na przełomie maja i czerwca kurs sternika 
motorowodnego. Informacje i zapisy pod nr 
tel. 605 443 745, 725 054 330 

Manicurzystka, pedicurzystka, hybryda, 
żel, akryl, praca w salonie w  Piasecznie, 
tel. 692 488 278

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

Sklep Fresh Market zatrudni do pracy  kasje-
rów, praca od zaraz, Piaseczno tel. 535 741 011

SKUP AUT, TEL. 666 274 444

Auto skup, tel. 535 661 903

Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, 
tel. 609 001 824

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Skup aut. Autokasacja tel. 796 165 139, 
517 799 183

Pilnie, Corsa C, 3-drzwiowa, 2002 r., przebieg 
140 tys., stan bardzo dobry, doinwestowana, 
po wymianie oleju, dwa komplety kół, tel. 508 
34 44 51

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

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od 
Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422

Noclegi – od 8zł, tel. 502 222 555

Lokale do wynajęcia przy WKD w Komorowie, 
tel. 501 012 555

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

TYNKI, TEL. 513 008 131

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

Układanie kostki brukowej,  profesjonalnie,  
terminowo, gwarancja, 
www.dobrybrukarz.pl,  tel. 698 698 839

Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest, 
ostatnie wolne terminy 2014, 
lemonphoto13@gmail.com, tel. 692 569 927 

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

Brukarstwo ogrody ogrodzenia,
tel: 508 562 385 www.lewgardenbruk.com.pl 

Instalacje hydrauliczno – gazowe, komplek-
sowo, tel. 784 363 960

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Układanie kostki brukowej, chodniki, 
podjazdy,  tel. 603 304 250

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

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

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

Usługi ślusarskie ze spawaniem, konstrukcje 
stalowe, bramy, ogrodzenia, tel. 785 562 486

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 691 983 917

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szyb-
ko, tanio, tel. 605 079 907

Angielski indywidualnie, od 30 zł/godz., z do-
jazdem, tel. 881 966 833

Matematyka tel. 602 690 229

www.kurierpoludniowy.plnajwiększy 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
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Raz, Dwa,Trzy... 
sezon otwarty!
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 25 maja w w Parku Zdro-
jowym na otwarcie Letniego Sezonu Muzycznego wystą-
pił znany zespół Raz, Dwa,Trzy z wokalistą Adamem No-
wakiem. Publiczność, która po brzegi wypełniła amfiteatr, 
wzięła udział w prawdziwej uczcie muzycznej
 W ubiegłym roku letni sezon mu-
zyczny zainaugurował Maciej Ma-
leńczuk wraz z zespołem, z którym 
nagrał albumy zatytułowane „Psy-
chodancing”. W tym roku gwiazdą 
koncertu inaugurującego Letni Se-
zon Muzyczny w Konstancinie-Je-
ziornie był zespół Raz, Dwa, Trzy. 
Muzyków zapowiedziała Edyta 
Markiewicz-Brzozowska, dyrektor 
Konstancińskiego Domu Kultury, 
która przywitała liczną publiczność 
i zaprosiła na scenę Adam Nowaka 
– lidera grupy. 
 Na scenie konstancińskiego am-
fiteatru zabrzmiały wszystkie naj-
ważniejsze utwory z 24-letniej karie-
ry zespołu. Raz, Dwa, Trzy to gru-
pa, która łączy w swoim repertu-
arze cechy muzyki rockowej, folko-
wej oraz poezji śpiewanej i piosen-
ki autorskiej. Oprócz oryginalne-

go brzmienia muzyków wyróżnia-
ją teksty, o których sam Adam No-
wak mówi, że są „o czymś”. Czasem 
zabawne, innym razem refleksyjne, ale 
zawsze inteligentne. Tekstom towarzy-
szyła muzyka na najwyższym pozio-
mie, z gitarowymi popisami. Zachwy-
cona publiczność nagrodziła występ 
burzą oklasków. Natomiast muzycy 
odwdzięczyli się występem na bis. 
 Niedzielny koncert rozpoczął  
Letni Sezon Muzyczny, który w 
tym roku zapowiada się niezwykle 
interesująco. KDK przygotował tak 
różnorodną ofertę, że z pewnością 
każdy wybierze z niej coś dla siebie. 
Najbliższą dużą imprezą będą Dni 
Konstancina, które odbędą się 14 i 
15 czerwca. W sobotę (14 czerwca) 
na scenie wystąpi znana wokalistka 
Ania Rusowicz (godz. 20), artyst-
ka, która w swej twórczości nawią-

zuje do epoki big-bitu, lat 60. i 70. 
Natomiast w niedzielę (15 czerw-
ca) w Parku Zdrojowym odbędzie 
się Piknik Retro, który rozpocznie 
efektowna parada ulicami miasta 
(godz. 13.30). 
 Ponadto od lipca w każdą sobo-
tę o godz. 19 i w niedziele o godz. 16 
w amfiteatrze będą się odbywały let-
nie koncerty. W soboty muzyka roz-
rywkowa, a w niedziele więcej klasy-
ki, m.in. piosenka francuska i tan-
go argentyńskie. Odbędą się również 
spektakle dla dzieci. W każdy piątek 

lipca i sierpnia (godz. 21.45) w amfi-
teatrze zostanie zorganizowane kino 
plenerowe. Będzie można obejrzeć 
zarówno polską i zagraniczną kla-
sykę kina, jak i najnowsze i najgło-
śniejsze produkcje ostatnich lat. Wy-
świetlone zostaną kolejno „Blue  Ja-
smine”, „Jesteś Bogiem”, „Wyprawa 
Kon-Tiki”, „Amadeusz”, „Kanał”, 
„Nietykalni”, „Chce się żyć”, „Casino 
Royal”. Na wszystkie koncerty, spek-
takle i seanse wstęp będzie wolny.

Grzegorz Traczyk

Na otwarcie Letniego Sezonu Muzycznego w amfiteatrze 
zaśpiewał Adam Nowak z zespołem Raz, Dwa, Trzy

 

90 lat Złotokłosu
PIASECZNO

 W najbliższą sobotę, 31 maja 
odbędą się huczne obchody 
90-lecia Złotokłosu. Impreza roz-
pocznie się już o godz. 9 na sta-
dionie KS Perła, gdzie do wieczo-
ra będzie trwał Dzień Sportu. Na 
terenie szkoły odbędą się pokazy 
strażackie. Oprócz tego zaplano-
wano mecz piłkarski klubu Perła 
z mieszkańcami, pieszy rajd ro-
dzinny, wystawę zabytkowych 
samochodów i motocykli, wy-
cieczkę kolejką wąskotorową, a 
na zakończenie - wielką zabawę 
taneczną „na dechach”. Oficjal-
ne rozpoczęcie imprezy nastąpi 
o godz. 14.30 na placu przed re-
mizą strażacką. Podczas uroczy-
stości przewidziano przemowy 
okolicznościowe, uhonorowanie 
najstarszych mieszkańców Złoto-
kłosu oraz występy artystyczne. 
 W tym dniu dystrybuowany 
będzie także wydany specjalnie 
z okazji 90-lecia Złotokłosu fol-
der historyczny. Znajdą się w nim 
opisy najważniejszych miejsc i 
instytucji, działających na terenie 
miejscowości oraz ciekawie ilu-
strowane mapki.

TW
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