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SKÓRASKÓRA
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"Villa Park"

Lesznowola, ul. Okrężna Cena od, 3.990 zł /m
2

Apartamenty i segmenty o pow. 110-127m  w zamkniętym Osiedlu.
2

Osiedle z bezpośrednim dostępem do lasu, własnym placem zabaw oraz fitparkiem.
Energooszczędna technologia budowy oraz wysoki standard wykończenia i wyposażenia.

Ogródki o pow. od 125 do 200 m .
2

Realizacja II kw. 2018 r.

www.patiodeweloper.pl

czyt. str. 9 -12

Prokuratura rozbija bank
LESZNOWOLA Przedwczoraj Prokuratu-
ra Regionalna w Warszawie postawiła 
zarzuty byłej wiceprezes i byłej prezes 
Banku Spółdzielczego w Lesznowoli. 
Wczoraj sąd zdecydował o zastosowa-
niu wobec pierwszej z nich aresztu tym-
czasowego na trzy miesiące. Była pre-
zes po wpłaceniu poręczenia majątko-
wego zostanie objęta dozorem policyj-
nym z zakazem opuszczania kraju

Ekshumacja 
pod osłoną nocy
GÓRA KALWARIA Z poniedziałku na wtorek na cmentarzu 
parafi alnym w Górze Kalwarii przeprowadzono eks-
humację ciała funkcjonariuszki Biura Ochrony Rządu, 
która zginęła w katastrofi e smoleńskiej
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Uwaga na włamywaczy

Ukrył w mieszkaniu kilogram amfetaminy

38-latka z kokainą

Na widok policjantów wyrzucił portfel z ecstasy

Wandale odpowiedzą przed sądem

Z promilami za kierownicą

Czeczen próbował pobić nauczyciela

 Kilkanaście dni temu, w środku nocy, nieznani sprawcy włamali się do ga-
rażu w Rembertowie w gminie Tarczyn. Ukradli z niego środki ochrony roślin 
warte około 20 tys. zł. Do podobnego przestępstwa doszło także przy Alei 
Krakowskiej w Łazach (gmina Lesznowola). Nieznani sprawcy wdarli się do 
zaparkowanego przy drodze sprintera, z którego skradziono pieniądze i to-
war. Osoby, które znają tożsamość sprawców tych przestępstw lub widziały 
moment ich popełniania, są proszone o kontakt z najbliższą jednostką policji. 

 Do drzwi lokalu zajmowanego przez 24-letniego mężczyznę zapukali 
funkcjonariusze z wydziału kryminalnego. W trakcie rewizji policjanci znaleźli 
torbę z białymi pastylkami. Jak się okazało, była to amfetamina. 24-latek tra-
fi ł do aresztu. Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych za-
trzymań. 

 Podczas patrolu funkcjonariusze zauważyli 38-letnią kobietę i postanowi-
li ją wylegitymować. Jako że była ona znana policjantom, postanowili spraw-
dzić jej miejsce zamieszkania, gdzie znaleźli 12 aluminiowych zawiniątek z 
kokainą i wagę elektroniczną. Kobieta trafi ła do celi. Sprawa ma charakter 
rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. 

 W poniedziałek nad ranem w rejonie ulicy 1 Maja w Tarczynie policjan-
ci zauważyli chłopaka, który na ich widok coś wyrzucił. Po chwili 18-latek zo-
stał schwytany. Okazało się, że pozbył się portfela, w którym było kilka table-
tek ecstasy. Policjanci postanowili odwiedzić miejsce zamieszkania 18-latka. 
Tam znaleźli kolejnych 46 tabletek ecstasy, porcję amfetaminy oraz 15 gra-
mów nieznanego specyfi ku, który został skierowany do badań laboratoryj-
nych. 18-latek odpowie prawdopodobnie za handel środkami odurzającymi, 
za co można trafi ć do więzienia nawet na 10 lat.

 Tydzień temu w jednym z garaży podziemnych przy ulicy Tukanów nie-
znani sprawcy zniszczyli pięć samochodów. Powybijali w autach szyby i ukra-
dli z nich cenne przedmioty. Sprawą zajęli się policjanci, którzy po kilku dniach 
zatrzymali 21- i 23-latka, podejrzanych o dokonanie tego przestępstwa. Funk-
cjonariusze przypuszczają, że mogą mieć oni związek z podobnymi zdarze-
niami, do których dochodziło od pewnego czasu na terenie Piaseczna. Jeden 
z mężczyzn usłyszał już zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 W Ustanowie (gmina Prażmów) 55-letni mężczyzna stracił panowanie 
nad suzuki i zakończył jazdę w ogrodzeniu przydrożnej posesji. W wyniku 
doznanych obrażeń trafi ł do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Jak 
się okazało miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Kolejny kierowca „z pro-
milami” spowodował kolizję w centrum Piaseczna, najeżdżając swoim audi 
na jadący przed nim pojazd. 31-letni Ukrainiec trafi ł do celi. Z kolei w Leszno-
woli policjanci zauważyli motorowerzystę podróżującego bez kasku. Męż-
czyznę rozgrzał alkohol, którego miał w organizmie 1 promil. Wszyscy nie-
odpowiedzialni kierowcy stracili już prawo jazdy i staną przed sądem. Za jaz-
dę w stanie nietrzeźwości grozi im do 2 lat więzienia. 

 Na początku kwietnia w jednej ze szkół na terenie gminy Góra Kalwaria 
doszło do przepychanki między kilkoma Czeczenami, nauczycielem szkoły 
oraz pracownikiem ochrony. Przybyli wówczas na miejsce zdarzenia funk-
cjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu i poddali je wnikliwej ana-
lizie. W efekcie, kilkanaście dni temu rano, w jednym z mieszkań na terenie 
Piaseczna zatrzymano 23-letniego obywatela Czeczenii. Mężczyzna usły-
szał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. 
23-latek prawdopodobnie przebywa na terenie Polski nielegalnie i wkrótce 
zostanie deportowany. 

Co dalej z budynkiem po OSP?
PIASECZNO W środę studenci Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przedstawili części radnych i burmi-
strzowi swoje pomysły ma zaadoptowanie starego budynku OSP przy ulicy Puławskiej
 Od prawie dwóch lat zniszczony, 
znajdujący się pod opieką konserwa-
tora budynek stoi pusty. Gmina długo 
zastanawiała się nad funkcjami, jakie 
mógłby on pełnić. Planowano też kon-
sultacje z mieszkańcami. Aż wreszcie o 
pomoc w zagospodarowaniu dawnej 
strażnicy poproszono studentów Wyż-
szej Szkoły Ekologii i Zarządzania, któ-
rzy przedstawili łącznie osiem cieka-
wych projektów rewitalizacji tego znaj-
dującego się w centrum miasta miejsca.

Świeże spojrzenie z zewnątrz
 Studenci już wcześniej przedsta-
wili kilka pomysłów na zagospoda-
rowanie terenu miejskiego targowi-
ska. Teraz, podczas spotkania komi-
sji promocji rady miejskiej, pochy-
lili się nad budynkiem OSP. Osiem 
projektów było realizowanych samo-
dzielnie lub w grupach. Trzeba przy-
znać, że niektóre z nich były napraw-
dę ciekawe. Większość projektów za-
kładało rozbudowę pochodzącego z 
1926 roku obiektu, co związane jest 
z nowymi funkcjami, jakie miałby 
on w przyszłości pełnić. Niemal każ-
da z koncepcji skupiała się na dobu-
dowaniu piętra, często z tarasem wi-
dokowym, oraz wykorzystaniu prze-
strzeni pod budynkiem. Oprócz miej-
sca na ekspozycje, w kilku projektach 
pojawił się pomysł na stworzenie ka-
wiarni, a także biblioteki, pomiesz-
czenia, w którym mogłyby odbywać 
się warsztaty plastyczne, niewielkiego 
muzeum pożarnictwa czy małej sali 
kinowej. - Przed przystąpieniem do 
pracy oglądaliśmy stare zdjęcia, aby 
nawiązać do tkanki historycznej mia-
sta. Chodziło nam o to, aby umiejęt-
nie połączyć stare z nowym, nadając 
tej przestrzeni jeszcze ciekawszy wy-
miar – mówiła jedna z prelegentek. 
Wiele projektów zakładało zachowa-
nie starej części strażnicy w niezmie-
nionej formie i rozbudowanie jej od 
strony zachodniej oraz południowej, 
co wiązało się też ze zmianą lokali-
zacji głównego wejścia. - Połączmy  
strażnicę z placem, a niezagospoda-
rowaną przestrzeń od strony zachod-

niej otwórzmy dla ludzi wychodzą-
cych na przykład z kościoła – mówili 
zgodnie studenci. W rozbudowanym 
gmachu wiele miejsca poświęcono 
też elementom dodatkowo doświetla-
jącym wnętrze. Bardzo innowacyjny 
był także pomysł dobudowania części 
gmachu z przepuszczającego światło, 
transparentnego betonu oraz budo-
wy antresoli, umożliwiającej ogląda-
nie znajdującej się na parterze ekspo-
zycji z góry. Jeśli chodzi o elewację, to 
proponowano pokrycie jej drewnem 
lub wyeksponowanie naturalnych ce-
gieł. Jeden z projektów zakładał tak-
że rozbudowę piwnicy, która miałaby 
być oświetlana przez słońce, wpada-
jące przez zbrojone okna zlicowane 
z poziomem chodnika. Dzięki temu 
przechodnie mogliby także śledzić, 
co dzieje się w budynku. 

Zlecą opracowanie koncepcji
 - Wszystkie zaprezentowane 
przez państwa rozwiązania są bar-
dzo ciekawe – skomentował prezen-
tacje radny Robert Widz. Wicebur-
mistrz Daniel Putkiewicz dodał, 
że warto je opublikować w postaci 
plansz i postawić na miejskim ryn-
ku, aby mogli zapoznać się z nimi 
mieszkańcy. - Trudno wybrać jeden 

projekt, który spełnia wszystkie na-
sze oczekiwania – podsumował bur-
mistrz Zdzisław Lis. - W każdym 
projekcie było natomiast coś cieka-
wego. Podobały mi się pomysły na 
zagospodarowanie piwnicy, otwar-
cie przestrzeni od zachodu oraz 
projekt transparentnego betonu. Ni-
gdy czegoś takiego nie widziałem, to 
bardzo ciekawe. Nie wiem też, na któ-
re z proponowanych koncepcji zgo-
dziłby się konserwator zabytków. 
 Jak się okazuje, konserwator na 
pewno zastrzegł, że nie może zmie-
nić się fasada budynku od strony uli-
cy Puławskiej. Jednak, żeby zacząć 
jakiekolwiek negocjacje dotyczące 
przyszłego wyglądu strażnicy, należy 
najpierw przygotować jej koncepcję. - 
Projekty będą dla nas inspiracją przy 
jej zamawianiu – mówi Daniel Putkie-
wicz. - Mam nadzieję, że nasza współ-
praca z Wyższą Szkołą Ekologii i Za-
rządzania przyczyni się do zmiany 
wyglądu Piaseczna na lepsze. 
 Koncepcja rozbudowy strażnicy 
ma zostać zlecona jeszcze w tym roku. 
Nie wiadomo na razie, kiedy rozpocz-
nie się modernizacja budynku.

Tomasz Wojciuk

Koncepcja przebudowy dawnego budynku OSP 
ma zostać zlecona jeszcze w tym roku

Mówił długo, mówił ciekawie
PIASECZNO Majowe spotkanie w Domu Kultury w Piasecznie z Tomaszem Raczkiem – 
prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym krytykiem fi lmowym w Polsce i publi-
cystą z pewnością nie zawiodło tych, którzy na nie przyszli
 Tomasz Raczek, znany z wie-
lu programów telewizyjnych i ra-
diowych, udowodnił w Piasecznie 
przede wszystkim to, że jest znako-
mitym mówcą. Przez ponad dwie 
godziny opowiadał, w sposób nie-
zwykle barwny i interesujący, o swo-
ich doświadczeniach w telewizji, roli 
kina w jego życiu i znanych oso-
bistościach małego ekranu, takich 
jak Irena Dziedzic, Olga Lipińska 
czy Zygmunt Kałużyński. Można 
się było dowiedzieć, między inny-
mi, tego, że Ireny Dziedzic wszy-
scy się na Woronicza bali, Olga 
Lipińska ma bardzo wybuchowy 
temperament, a Zygmunt Kału-
żyński wiedział dokładnie jak re-
żyserować swoje telewizyjne za-
chowania w taki sposób by były 
one atrakcyjne dla widza.
 Spotkanie miało zdecydowanie 
kameralny charakter,  a gość bardzo 
szybko nawiązał dialog z publiczno-
ścią. Podkreślił, że – w przeciwień-
stwie do aktorów kabaretowych czy 
np. Grażyny Torbickiej – jego dome-
ną jest raczej improwizacja w sty-

lu Marcina Prokopa niż perfekcyj-
ne przygotowanie do kolejnych wy-
stąpień. Momentami było zabawnie, 
ale momentami już niekoniecznie 
– zwłaszcza gdy gość opowiadał o 
swoich problemach zdrowotnych, na 
które najlepszych lekarstwem oka-
zały się być... filmy. 

 Na zakończenie Tomasz Raczek 
chętnie pozował do wspólnych zdjęć 
i podpisywał swoje książki. Miejmy 
nadzieję, że nie było to jego ostatnie 
spotkanie autorskie w Piasecznie.

Grzegorz Tylec
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Ekshumacja pod osłoną nocy
GÓRA KALWARIA Z poniedziałku na wtorek na cmentarzu parafi alnym w Górze Kalwarii 
przeprowadzono ekshumację ciała funkcjonariuszki Biura Ochrony Rządu, która zgi-
nęła w katastrofi e smoleńskiej
 Około godz. 19 w poniedzia-
łek przy wszystkich furtkach do ne-
kropolii stanęli policjanci.  – Nie po-
zwolili mi wejść na cmentarz tłuma-
cząc, że trwają czynności procesowe 
z udziałem prokuratura – skarżył się 
starszy mężczyzna. Kwartał cmenta-
rza, na którym przeprowadzono eks-
humację został wygrodzony  policyj-
nymi taśmami. Następnie, trzy ra-

diowozy odcięły przejazd ul. Kalwa-
ryjską pomiędzy ul. Sportową a Bu-
dowlanych, aby uniknąć przypadko-
wych obserwatorów, ponieważ miej-
sce czynności było dobrze widocz-
ne z ulicy Kalwaryjskiej. Na miej-
sce przyjechały furgony żandarmerii 
wojskowej. Czynności zakończyły się 
w późnych godzinach nocnych. 
 We wtorek Prokuratura Krajowa 
potwierdziła, że przeprowadzono 
22. ekshumację związaną ze śledz-
twem w sprawie katastrofy smoleń-
skiej, do której doszło 10 kwietnia 
2010 roku. Jak poinformowała Ewa 
Bialik, rzeczniczka PK, ciało zostało 
przewiezione do Zakładu Medycyny 
Sądowej w Krakowie. 
 O tym, że konieczne będzie prze-
prowadzenie ekshumacji 83 ofiar 
tragicznego lotu prezydenckiego 
Tu-154M, śledczy poinformowa-
li w kwietniu zeszłego roku. Tłu-
maczono to błędami w rosyjskiej 
dokumentacji medycznej i m.in. 
tym, że Rosja nie zgodziła się na 
przesłuchanie swoich patologów, 

którzy na miejscu przeprowadza-
li sekcję zwłok. Pierwszych eks-
humowano w listopadzie 2016 
roku Lecha i Marię Kaczyńskich. 
Prokuratura nie ujawnia żadnych 
szczegółów. Na początku kwietnia 
podano jedynie, że w trakcie wy-
konywanych od listopada ekshu-
macji stwierdzono dwa przypad-
ki zamiany ciał, a w pięciu trum-
nach znaleziono szczątki innych 
osób. Obecne badania przeprowa-
dza 14-osobowy, międzynarodo-
wy zespół ekspertów.
 Funkcjonariuszka pochowana w 
Górze Kalwarii wychowała się w tym 
mieście, potem mieszkała w Czer-
sku i w Warszawie. W Biurze Ochro-
ny Rządu pracowała od 1998 roku, 
a cztery lata później została stewar-

desą i latała z najważniejszymi oso-
bami w państwie. – Żegnam dziś 
przede wszystkim koleżankę z pra-
cy. Spędziliśmy na pokładzie samo-
lotu dziesiątki godzin – przemawiał 
w trakcie pogrzebu tragicznie zmar-
łej funkcjonariuszki w Górze Kalwa-
rii ówczesny premier Donald Tusk. 
 Postanowienie prokuratury o 
ekshumacjach spotkało się ze sprze-
ciwem części rodzin ofiar, w tym 
bliskich pracownicy BOR rodem z 
Góry Kalwarii. Domagali się oni 
ich wstrzymania. Jednak prokuratu-
ra od początku stoi na stanowisku, 
że przepisy Kodeksu postępowania 
karnego nie przewidują możliwości 
złożenia zażalenia na decyzję o eks-
humacjach.

Piotr Chmielewski

Cmentarz i odcinek ulicy Kalwaryjskiej były 
niedostępne przez kilka godzin

Rodzina funkcjonariuszki 
BOR pochowanej w Górze 

Kalwarii poprosiła prokura-
turę o to, by nie informowała 
czyjej ekshumacji dokonano 

w ostatnich dniach 

R E K L A M A
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Będzie fontanna! Czyli nowe życie rynku
GÓRA KALWARIA Projekt głównego placu miasta nabiera coraz wyraźniejszego kształtu. 
Architekci uatrakcyjniają go w ślad za propozycją Stowarzyszenia Nowa Kalwaria, aby 
na rynku wybudować fontannę
 Pomysł doprojektowania fontan-
ny zgłoszony przez Nową Kalwarię, 
wygrał ubiegłoroczne głosowanie 
na przedsięwzięcie, które będzie sfi-
nansowane z kasy gminy w ramach 
budżetu obywatelskiego na rok 2017 
(oddano na nie 237 głosów). Stąd na 
zlecenie magistratu inżynierowie z 
firmy Rysy Architekci, którzy w 2011 
roku opracowali projekt przebudo-
wy rynku, zabrali się za jego zmianę.

Woda przyciągnie dzieci
 – Zależy nam, aby to miejsce było 
ciekawie i funkcjonalnie zagospoda-
rowane, bo to centralny punkt mia-
sta. Wtedy jest szansa, że stanie się 
miejscem spotkań mieszkańców, jak 
i turystów. Trudno nam sobie wy-
obrazić centrum miasta bez fontann 
– mówi Aleksandra Górecka, sekre-
tarz Nowej Kalwarii. Zdaniem Arka-
diusza Strzyżewskiego, prezesa sto-
warzyszenia, fontanna – co pokazało 
głosowanie w ramach budżetu oby-
watelskiego – jest potrzebna na ryn-
ku, aby przyciągnąć nań dzieci oraz 
rodziców. A to daje gwarancję na 
zdecydowane „ożywienie” placu.
 Podczas spotkania w ratuszu w 
poprzednią środę Rafał Sieraczyń-
ski z Rysy Architekci wyjaśniał, że w 
pierwszym projekcie rynku znajdo-
wał się element z wodą, ale w bar-
dziej uspokojonej wersji został odsu-
nięty na bok – w pobliże kościoła na 
górce. – Bo Góra Kalwaria ma coś 
cenniejszego, co chcieliśmy wyeks-
ponować w postaci makiety na środ-
ku placu: zabytkowy układ urbani-
styczny na planie krzyża. Uznaliśmy 
też, że w tak ważnym miejscu nie 
powinno być skaczącej wody – prze-
konywał inżynier. Pomysł makie-
ty wtopionej dyskretnie w płytę ryn-
ku (wykonaną z cegły klinkierowej) 
spodobał się uczestnikom środowej 
dyskusji.    

 Podczas spotkania dyskutowano 
przede wszystkim nad tym, ile ziele-
ni powinno pozostać na rynku i jak 
powinna wyglądać fontanna. Stanę-
ło na tym, że pomiędzy ratuszem a 
kościołem na górce zostanie zamon-
towanych na poziomie placu około 
12 dyszy wyrzucających wodę. Wice-
burmistrz Jan Wysokiński podkre-
ślał, że fontanna powinna być nie-
co oddalona zarówno od kościoła 
na górce, jak i ratusza, aby nie prze-
szkadzała. 

Konserwator ma ostatnie słowo
 Architekci podkreślali, że decy-
dujące zdanie o tym, co będzie mo-
gło ostatecznie powstać na rynku 
będzie miał tradycyjnie – w przypad-
ku Góry Kalwarii – Mazowiecki Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków. 
On wyda najpierw opinię, ile zieleni 
w postaci drzew i klombów powinno 
znaleźć się na przebudowanym placu 

oraz jak powinna wyglądać fontan-
na, aby nie zaburzała historycznego 
charakteru centrum miasta. Następ-
nie propozycja lub propozycje zo-
staną przedstawione mieszkańcom, 
aby mogli się na ten temat wypowie-
dzieć. Prezes Nowej Kalwarii zapo-
wiada, że stowarzyszenie będzie pil-
nowało, aby proces przygotowania 
projektu przebiegł możliwie szyb-
ko. – Nie chcemy, aby powtórzyła 
się sytuacja ze skarpą, gdzie wystą-
piły blisko 2-letnie opóźnienia zwią-
zane z rozpoczęciem jej przebudowy 
na park miejski – tłumaczy. 
 Koszt realizacji całego projektu 
przebudowy rynku i sąsiednich ulic 
jest szacowany na około 9-10 mln zł. 
W jego ramach w tym roku wizeru-
nek zmieni skwer u zbiegu ul. Domi-
nikańskiej i 3 Maja. Kiedy inwesty-
cja będzie kontynuowana – na razie 
nie wiadomo. 

Piotr Chmielewski

Uczestnicy spotkania ustalili w którym miejscu i jak duży 
powinien być wodotrysk

Zakład Optyczny S.C.
Piotr Cembrowski & Iwona CembrowskaROK ZAŁ. 1984
Zakład Optyczny S.C.
Piotr Cembrowski & Iwona Cembrowska

02-715 Warszawa
ul. Puławska 238
tel. 22 843 62 63
godz. otwarcia:
Pn-Pt 1- 8, So -131 1 10

02-715 Warszawa
ul. Puławska 238
tel. 22 843 62 63
godz. otwarcia:
Pn-Pt 1- 8, So -131 1 10

05-500 Piaseczno
ul. Kusocińskiego 2
(k. marketu Tesco)
tel. 22 750 60 10
godz. otwarcia:
Pn-Pt 10-19 So 10-15

05-500 Piaseczno
ul. Kusocińskiego 2
(k. marketu Tesco)
tel. 22 750 60 10
godz. otwarcia:
Pn-Pt 10-19 So 10-15

Gwarantujemy

NISKIE CENY BON
o wartości 50zł

na zakup okularów
korekcyjnych

Bezpłatne
pełne badanie

wzroku

Bezpłatne
pełne badanie

wzroku

Promocja na soczewki
fotochromatyczne

Transitions

Promocja na soczewki
fotochromatyczne

Transitions

Niższa soczewekcena
korekcyjnych

przeciwsłonecznych

Niższa soczewekcena
korekcyjnych

przeciwsłonecznych

Nowa kolekcja opraw
korekcyjnych oraz okularów

przeciwsłonecznych
wiosna/lato 2017

Nowa kolekcja opraw
korekcyjnych oraz okularów

przeciwsłonecznych
wiosna/lato 2017

Śpiewające Piaseczno - koncert charytatywny
PIASECZNO

 W piątek 19 maja na rynku w Piasecznie w godz. od 16.30 do 21.30 od-
będzie się Koncert Charytatywny dla Basi i Artura. Na szczytny cel zagrają i 
zaśpiewają mieszkańcy Piaseczna, Łysa Góra, Projekt Retro i Michał Rudaś. 
Dwuletnia Basia Łubińska urodziła się ze złożoną wadą serca, dysmorfi ą twa-
rzy, a jej lewa stopa była ustawiona pod kątem prostym do środka. U urodzo-
nego 24 grudnia 2012 roku Artura Czuby stwierdzono z kolei, m.in. niedomy-
kalność zastawki trójdzielnej, niedoczynność tarczycy, wnętrostwo oraz cho-
robę Hirschsprunga (tzn. brak unerwienia części jelita grubego). Pieniądze 
potrzebne są na kosztowne rehabilitacje dzieci.

Tyl.

R E K L A M A

Zobacz baśniowe pejzaże
Artystka mieszka i 
tworzy w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. 
Maluje baśniowe pej-
zaże. -  Jej obrazy przy-
wodzą na myśl sen-
ne marzenia lub ilu-
stracje do najpiękniej-
szych bajek – mówi 
Jan Drewicz, opiekun 
wystawy. - Oglądają-
cy ma ochotę wejść do 
tego pięknego świata, 
świata widzianego oczyma wrażliwej na piękno artystki Mieczysławy Izdeb-
skiej-Łazorek.
 Malarka wystawia swoje prace od 2000 roku. Obecnie w swoim dorobku 
ma kilkanaście wystaw zbiorowych w Polsce i poza granicami kraju.

Tyl.

LESZNOWOLA



P R O M O C J A

Psychodietetyk, czyli 
specjalistyczna pomoc 

w prawidłowym odżywianiu 

 Skuteczne odchudzanie wy-
maga zmiany nawyków żywie-
niowych i błędnych przekonań 
na temat jedzenia. Jest to roz-
łożony w czasie proces, wyma-
gający cierpliwości, świadome-
go podejścia do zmiany oraz 
przede wszystkim wsparcia i 
motywacji. Dlatego coraz wię-
cej osób mających  trudności 
z  utrzymaniem wagi, które nie 
mogą schudnąć lub przytyć szu-
ka pomocy u psychodietetyków. 
 Do psychodietetyka można 
zgłosić się także z innymi pro-
blemami, dotyczącym odżywia-
nia, diety i zdrowego stylu życia, 
np. gdy dotyka nas choroba wy-
magająca zachowania szczegól-
nej diety: cukrzyca, nadciśnie-
nie, niektóre choroby ortopedyczne, urologiczne czy kardiologiczne.
 Połączenie psychologii i dietetyki pozwala na intensywną pracę w zaciszu jedne-
go gabinetu nad kilkoma problemami, z którymi zmaga się chory. Konsultacje dotyczą 
m.in. zmiany złych nawyków żywieniowych, wiedzy jak komponować zdrowe posiłki i 
uzyskać prawidłową wagę oraz pracy nad motywacją i realizacją celów - mówi Adriana 
Dąbrowska z poradni chorób metabolicznych przy Szpitalu św. Anny w Piasecznie. 
 Psychodietetyk przygotuje wskazania żywieniowe, plan treningowy oraz udzieli 
wparcia i zmotywuje do wyznaczenia celów oraz zaplanowania ich realizacji. Na kolej-
nych spotkaniach monitorowane są zmiany w zakresie nawyków żywieniowych oraz 
wiedzy i świadomości na temat zdrowego odżywiania. Przez cały okres współpracy 
chory jest bezpiecznie przeprowadzany przez proces zmiany, aby nie wracał do de-
strukcyjnych zachowań.
 Z  pomocy warto korzystać także w  okresach wzmożonego wysiłku fi zycznego i 
nadmiernego stresu, czyli np. podczas przygotowań do zawodów sportowych. Po-
zwoli to uniknąć wycieńczenia psychofi zycznego, a w efekcie wzrośnie nasza szansa 
na sukces w konkursie.   
 Do psychodietetyka w Szpitalu św. Anny nie jest potrzebne skierowanie. Wystar-
czy umówić się na wizytę.

Informacja i rejestracja
Przychodnia Szpitala św. Anny, 

ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 22 735 41 00
Umawianie wizyt on-line www.emc-sa.pl
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Poczta nie zwiększy liczby pracowników
GÓRA KALWARIA Z powodu mnożących się skarg na kolejki na poczcie przy Kalwaryjskiej i 
małą liczbę doręczycieli, burmistrz zwrócił się do dyrekcji spółki o zwiększenie obsady 
placówki. Efekt? Poczta ma swoje wyliczenia i problem bagatelizuje
 W liście do szefostwa Rejonu 
Sieci Warszawa – Województwo, 
burmistrz Dariusz Zieliński zwrócił 
uwagę, że kolejki na poczcie są każ-
dego dnia tygodnia i o każdej porze.  
Z tego względu poprosił o zwięk-
szenie liczby pracowników urzę-
du pocztowego przy Kalwaryjskiej 
14 o jedną osobę, aby działało wię-
cej okienek niż maksymalnie dwa. 
Zaapelował również o zwiększenie 
w gminie liczby rejonów (jeden re-
jon obsługuje jeden listonosz), aby 
usprawniło to doręczanie przesyłek 
do mieszkańców. 
 Co na to Poczta Polska? Zastępca 
Dyrektora Regionu Sieci Warszawa-
Województwo odpisał burmistrzowi, 
że liczba klientów poczty w Górze Kal-
warii rzeczywiście w ostatnich miesią-
cach się zwiększyła, a nie zawsze jest 
możliwość otwierania trzeciego okien-
ka (co podobno jednak się czasem 
zdarza), ponieważ pracownicy mają 
także dużo pracy na zapleczu. Zda-
niem spółki problemy w placówce w 
Górze Kalwarii są skutkiem zamknięcia 
się agencji pocztowej w Solcu (w styczniu 
2017). Pocztowcy uważają, że ponowne 
otwarcie agencji w tamtym rejonie po-
prawi sytuację w urzędzie na Kalwa-
ryjskiej i obecnie szukają osoby zain-
teresowanej współpracą. 
 Co do zwiększenia liczby rejo-
nów i listonoszy – poczta ma swo-
je badania i wynika z nich, że liczba 
doręczycieli w gminie Góra Kalwaria 
jest wystarczająca, ponieważ - ponoć 
-nie są nazbyt obciążeni pracą. 

 – Oni nie widzą problemu. Nie 
jesteśmy zadowoleni z tej odpowie-
dzi, ale nic więcej nie możemy zro-
bić. Wiemy, że pani naczelnik miej-
scowej placówki dostrzega trudności 

związane z jej zbyt małą obsadą, ale 
jest zależna od warszawskiej dyrekcji 
– mówi Beata Kisiel, sekretarz Urzę-
du Miasta i Gminy w Górze Kalwarii.

PC

Wygląda na to, że kolejki na poczcie były, są i pozostaną     

Cypher Iwiczna
LESZNOWOLA

 W sobotę 20 maja od godz. 11 do nocy na skateparku w Nowej Iwicznej 
odbędzie się „Cypher Iwiczna” - wydarzenie hip-hopowe z pokazami ta-
necznymi, bitwami freestyle’owymi (rap) oraz koncertami. Impreza organi-
zowana jest z inicjatywy i przez młodych ludzi, a wydarzenie uzyskało no-
minację do prestiżowego konkursu Perły Mazowsza w edycji 2016.

Tyl.

R E K L A M A
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Zakochani (w Wiśle) są wśród nas
KONSTANCIN-JEZIORNA Flis Festiwal w Gassach to jedna z nielicznych imprez, podczas któ-
rych przeszłość można poczuć nie tylko pod nogami – stąpając po tradycyjnych drew-
nianych łodziach – ale i w... kubkach smakowych

 Jeszcze kilka lat temu Urzecze 
było zapomniane. Z odmętów nie-
pamięci wydobył je Łukasz Maury-
cy Stanaszek. Obecnie folklor nad-
wiślańskiego mikroregionu – od uj-
ścia Pilicy po Saską Kępę – przeży-
wa renesans. W sobotę w Gassach, 
dokąd przybyło rzeką kilkanaście 
drewnianych łodzi, strugano ele-
menty ich wyposażenia, śpiewano 
flisackie pieśni i w końcu rozsmako-
wywano się we flisackich zupach go-
towanych w kociołku na ogniu i po-
widłach z buraka cukrowego.

Wisła zawsze mnie ciągnęła
 – Kocham Wisłę i pływanie po 
niej – wyznaje Wojciech Trela, kie-
rowca z Sandomierza. Do Gassów w 
sobotę dopłynął wraz z załogą du-
basem pachnącym nowością. Takie 
łodzie pływały po Wiśle 300-400 lat 
temu. Replika dawnej jednostki nie-
bawem będzie woziła turystów w 
Sandomierzu. – Jest jedna różnica. 
Ona ma motor, a kiedyś dubasy na-
pędzały żagle lub wiosła, gdy spły-
wały ze zbożem, solą czy piachem 
w stronę Gdańska. Teraz bez silni-
ka nie poradzilibyśmy sobie – przy-
znaje pan Wojciech. Nie on jedyny w 
Gassach był w sobotę po raz pierw-
szy. Tuż obok ochrzczona i oficjal-
nie nazwana została pychówka (czy-
li łódź wiosłowa też z silnikiem) 
przybyła z Czerwińska nad Wisłą. – 
Mówimy na nią Orleanka, bo z pol-
ską wystawą ta łódź wędrowała nad 
Loarę, do Orleanu – wyjaśnia Woj-
ciech Wangryn, właściciel pychów-
ki. Kiedyś znajomy zabrał go w rejs 
po Wiśle i tak rozmiłował się w pły-
waniu po rzece. Orleankę kupił pół 
roku temu. – Zawsze marzyła mi się 
własna łódka – zdradza. 
 Łódka śniła się też Markowi By-
liniakowi z Warszawy. W końcu so-
bie ją wydłubał z pnia topoli. Wcze-
śniej czytał książki o Syberii (gdzie 
dłubanki są popularne) i oglądał ry-
sunki. – Jestem ogrodnikiem, kiedy 
dostałem zlecenie na wycięcie duże-
go drzewa, pomyślałem, że będzie  
idealne na dłubankę – opowiada. 
Łódka udała się. W sobotę pan Ma-
rek wiosłował po zatoczce w Gas-
sach tuż obok kanadyjki przywiezio-
nej z Krakowa. Michał Oramus, mi-
łośnik kultury Indian, pokonał nią 
wiele rzek w Polsce i na północy Eu-
ropy. – Jednak uwielbiam Wisłę,  na 
zachód od Uralu to ostatnia tak dzi-
ka rzeka. Jest piękna – oznajmia. 
 Flis Festiwal ma swoich stałych 
bywalców – ludzi rzeki. Przodko-
wie Sławomira Cyniaka mieszka-
li jeszcze w XVIII wieku w osadzie 
Rybitwa na warszawskim podzam-

czu. – Zawsze mnie dziwiło, czemu 
mnie tak Wisła ciągnie – żartuje. Po 
latach przerwy, na stałe wrócił nad 
rzekę. Pływa na galarze oraz napra-
wia łodzie.

Sytocha i siuforek robią furorę
 Kiedy panowie byli zajęci opo-
wieściami o flisackich przygodach 
na Wiśle, kilkaset metrów dalej, 
w kociołkach warzyła się dla nich 
zupa gulaszowa oraz siuforek, czy-

li zupa rybna. Goście imprezy, któ-
rzy skosztowali obydwu tradycyj-
nych potraw z Urzecza, wychwala-
li kucharki pod niebiosa. – Reakty-
wowaliśmy obie łużyckie zupy po 
dziesiątkach lat – mówi Grażyna 
Leśniak, współzałożycielka Funda-
cji Szerokie Wody, będącej jednym z 
organizatorów Flis Festiwalu. – Na 
Urzeczu kuchnia zależała od rzeki, 
tak jak i wiele innych rzeczy. „Gdy-
by Wisła nie topiła, łużycanka by w 
złocie chodziła” – przytacza przy-
słowie. – Po naszej stronie Wisły ży-
wiono się głównie pszenicą i ziem-
niakami – opowiada pani Grażyna. 
Stąd jednym z głównych łużyckich 
dań jest sytocha, czyli budyń ziem-
niaczany okraszony skwarkami, 

żeby najeść się szybko i do syta. Na 
sobotę sytochę przygotowały ubrane 
w regionalne stroje panie z zespołu 
Łużycanki. –  Pamiętałam jej smak z 
dzieciństwa, mama ją gotowała, gdy 
szybko wracała z pola. Kiedy pan 
Stanaszek wskrzesił Urzecze, popro-
sił mnie, abym ugotowała sytochę – 
opowiada Marianna Cecylia Węcła-
wiak z Gassów. – Na pierwszy Flis 
Festiwalu ta potrawa wydawała nam 
się trochę niewyględna. Jednak teraz 
ją wszyscy faworyzują, biorą nawet 
w słoiki i wiozą do Warszawy, żeby 
podzielić się z rodziną, dać na spró-
bowanie – mówi śmiejąc się. 
 Sytocha, tak jaki i aromatyczny 
barszcz chrzanowo-buraczany już 
są na liście mazowieckiego dziedzic-
twa kulturowego. W sobotę uczest-
nicy imprezy zajadali się także łu-
życkimi pierogami z kapustą, grzy-
bami i mięsem. – Na dożynkach pre-
zydenckich w Spale czy wojewódz-
kim święcie plonów łużyckie potra-
wy zrobiły furorę – mówi Grażyna 
Leśniak.
 Uczestnicy VI Flis Festiwalu mo-
gli też samodzielnie zmielić zboże w 
żarnach, a potem spróbować pod-
płomyków z tej mąki lub posmako-
wać konfitur z buraków cukrowych, 
które onegdaj gotowali  nadwiślań-
scy osadnicy, a teraz zaczęli produ-
kować Andrzej i Tomasz Ciołkowscy 
z okolic Pszasnysza. 
 A tego wszystkiego można było 
kosztować słuchając muzyki flisac-
kiej oraz łużyckiej. Na zakończe-
nie w sobotę zagrały folkowe ze-
społy Hambawenah oraz Kapela ze 
Wsi Warszawa. Łodzie odpłynęły z 
Gassów po niedzielnej mszy świętej. 
 Festiwalowi patronował Kurier 
Południowy. 

Piotr Chmielewski

Zupy, które ważą łużycanki trafiły już na listę 
dziedzictwa kulinarnego

Kiedy panowie byli zaję-
ci opowieściami o flisackich 

przygodach na Wiśle, 
kilkaset metrów dalej, w ko-
ciołkach warzyła się dla nich 
zupa gulaszowa oraz siufo-

rek, czyli zupa rybna. Goście 
imprezy, którzy skosztowa-
li obydwu tradycyjnych po-
traw z Urzecza, wychwalali 

kucharki pod niebiosa

Chór Lira dał koncert
w Wambierzycach
PIASECZNO Zespół śpiewaczy działający przy piaseczyńskim Centrum 
Kultury w minionym tygodniu przebywał w Kotlinie Kłodzkiej

 Każdego wieczora, w Centrum Kultury w Srebrnej Górze odbywały się 
próby całego chóru, podczas których dyrygent zwracał uwagę na kunsztow-
ne wykonanie każdego utworu. Natomiast godziny poranne i południowe 
piaseczyńscy śpiewacy poświęcali na zwiedzanie. Obejrzeli kopalnię złota, je-
dyny w Polsce podziemny wodospad i muzeum minerałów w Złotym Stoku. 
Z kolei w Srebrnej Górze chórzyści zwiedzili górską twierdzę, unikatowy i naj-
większy tego typu obiekt na naszym kontynencie.
 Ogromną atrakcją dla zespołu była też wizyta w podziemnym mieście 
Osówka, wykutym w trakcie II wojny światowej w ramach projektu „Riese” w 
Górach Sowich. Nazywane jest ono podziemnym miastem Hitlera. Z kolei Ko-
palnia – Muzeum w Nowej Rudzie uświadomiła wszystkim członkom chóru, 
jak ciężka i niebezpieczna jest praca górnika. Autentyczna, podziemna kolej-
ka górnicza wywiozła ich na powierzchnię.
 Goście z Piaseczna zachwycali się również historią miasta skalnego w Ad-
rspach w Czechach. Wszystkie widoki i wodospady zostały sfi lmowane.
 W niedzielę 14 maja o godz. 11 chór wystąpił z koncertem w Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach. Mieszkańcy wraz z ojcami za-
konnymi, z bukietem kwiatów dziękowali za ucztę duchową, za piękny śpiew 
i modlili się za przyszłość zespołu.

PC

Piaseczyńscy śpiewacy przed wambierzyckim sanktuarium 
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NIC o NAS bez NAS

REFERENDUM  

 „NIE” 

Gmina Konstancin-Jeziorna

Czy jest Pan/Pani za tym, 

TAK
X NIE

Dlaczego  
NIE rezygnujemy z referendum?

Poselski projekt o ustroju miasta stołecz-
nego Warszawy przewidywał włączenie 
do stolicy 33. gmin ościennych, w tym 
gminę Konstancin-Jeziorna. Projekt ten, 
wywołał gwałtowną reakcję i protesty sa-
morządów we wszystkich objętych nim 
jednostkach samorządu terytorialnego. 
Autorzy projektu ignorowali wszelkie 
słowa krytyki. Dopiero wynik przepro-
wadzonego w Legionowie referendum 
i ogłoszenie podobnych referendów  
w 17 innych gminach, spowodował,  
że został on wycofany z Sejmu.

Rada Miejska Konstancina-Jeziorny 
podjęła uchwałę o przeprowadzeniu re-
ferendum w dniu 28 maja 2017 r. Wy-
cofanie z Sejmu projektu ustawy zostało 
wymuszone naszymi protestami i ist-
nieje podejrzenie, że ma na celu głów-
nie ostudzenie inicjatyw referendalnych 
w gminach podwarszawskich.

Nie rezygnujemy z przeprowadzenia 
referendum, bo nie ma żadnej gwa-
rancji, że projekt zagrażający naszej 
gminnej suwerenności, tożsamości i sa-
morządności nie wróci. Wskazuje na 
to i potwierdza takie obawy fragment 
wypowiedzi pana posła Jacka Sasina, 
który stwierdził, że wycofany projekt 
„powinien być w dalszym ciągu konsul-
towany, dyskutowany”. W ocenie władz 
samorządowych naszej gminy stwarza 
on niebezpieczeństwo utraty przez gmi-
nę i jej społeczność prawa do samosta-
nowienia o naszej „małej ojczyźnie”.  
Dzisiejsza, dobra partnerska współpra-
ca Gminy Konstancin-Jeziorna z m.st. 

Warszawą przynosi oczekiwane rezultaty 
i nie wymaga ustanowienia podporząd-
kowania administracyjnego.

Wycofanie z Sejmu poselskiego projek-
tu jest sukcesem, ale nie ostatecznym 
zwycięstwem. 

Dlatego nie rezygnujemy z przeprowa-
dzenia ogłoszonego referendum i mamy 
nadzieję że 28 maja 2017 r. mieszkańcy 
naszej gminy będą mogli odpowiedzieć 
na pytanie referendalne:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. 
Warszawa jako metropolitalna jednostka 
samorządu terytorialnego objęła Gminę 
Konstancin-Jeziorna?”

W tym roku obchodzimy z dumą  
120-lecie Konstancina i 100-lecie utwo-
rzenia uzdrowiska Konstancin. Nie po-
zwólmy, aby w imię doraźnych i party-
kularnych interesów partyjnych nasz 
dorobek został zniweczony.

Walczmy o zachowanie naszej 
tożsamości, odrębności i samorządności. 

Nie bądź obojętny. 

Weź udział w referendum i zagłosuj  
na „NIE” dla MegaWarszawy.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

 
Andrzej Cieślawski

Burmistrz
 Gminy Konstancin-Jeziorna 

 
Kazimierz Jańczuk

Wreszcie! Zaczęło się wielkie równanie dróg
PIASECZNO Mieszkańcy skarżą się na głębokie doły 
w wielu nieutwardzonych gminnych drogach
 Praktycznie w każdej miejscowości 
znajduje się gruntowa droga, która co ja-
kiś czas wymaga wyrównania. – Proszę 
przyjechać do Wólki Kozodawskiej i zo-
baczyć jak wygląda ulica Polnych Kwia-
tów – zaprosił nas pan Janusz, miesz-
kaniec wsi. – Za burmistrza Zalewskie-
go drogę jeszcze co jakiś czas równano, 
a teraz nic. Ludzie nie mogą przejechać 
samochodem, a młode matki przejść z 
wózkiem do sklepu. Żal na to wszystko 
patrzeć. A jak spadnie deszcz to robi się 
jeszcze większy dramat...
 Wiele dziurawych jak szwajcar-
ski ser dróg jest również w Bobrow-
cu i Kamionce. Należą do nich uli-
ce Kormoranów, Bajeczna, Piasko-
wa czy Przy Stawie, o których fa-
talnym stanie pisaliśmy już wielo-
krotnie. – Drogi gruntowe równamy 
średnio dwa razy do roku – oświad-
cza Włodzimierz Rasiński, naczelnik 
gminnego wydziału infrastruktury i 
transportu publicznego. – W tym 
roku wiosenne równanie zaczęło się 
już kilka tygodni temu, ale ze wzglę-
du na ulewne deszcze musieliśmy je 
przerwać. Teraz równiarki od kilku 
dni pracują w Głoskowie, Gołkowie 
i poruszają się w kierunku Złotokło-
su. W następnej kolejności będzie-
my równać drogi w innych miejsco-
wościach, w tym w Zalesiu Górnym i 
Wólce Kozodawskiej.
 Do poprawy stanu nieutwardzo-
nych dróg gmina zatrudnia firmę 
zewnętrzną. Dwie ciężkie maszyny 
najpierw profilują nawierzchnię, a w 
następnej kolejności ją wałują.

TW

Błyszczące, zdrowe włosy
Wiosna co prawda nas nie rozpieszcza, ale lada chwila wybuchnie słońcem 
i dobrą energią. Wówczas nie ukryjemy się pod czapką, czy kapturem. Po-
myślmy o kondycji naszych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz

Zabieg laminowania  
 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie  i odbarwione włosy.  Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

Regeneracja i prostowanie włosów w jednym
 Dla Pań o włosach niesfornych, puszących i  elektryzujących się proponujemy 
keratynowy zabieg wygładzający Pure Renewal System. Kuracja jest w 100 % wol-
na od formaldehydu. Ten keratynowy zabieg wygładza i redukuje skręt o 75%. 
 Zapewnia imponujące efekty wygładzające i odbudowujące oraz nie za-
wiera agresywnych substancji chemicznych. Pure Renewal System zapew-
nia natychmiastowy efekt. Kuracja zawiera opatentowaną technologię Kera-
bond, która w połączeniu z mieszanką najwyższej jakości olejków jojoba, ar-
ganowego i rozmarynu przekształca w 90 minut kręcone , ciężko układające 
się włosy w jedwabiście gładkie, lśniące aż do 12 tygodni! Zabieg keratynowy 
Pure Renewal Sysytem jest zgodny z wymogami wszystkich organizacji zdro-
wotnych na świecie.

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, Tel. 22 401 1234

przed laminacją po laminacji

Dzień Prawa
      na
Uczelni Łazarskiego

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ 
Z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Świeradowska 43, Warszawa  
(10 minut pieszo od Metra Wilanowska)

Zaproszeni specjaliści na podstawie przyniesionej 
dokumentacji pomogą znaleźć rozwiązanie, 
postarają się wyjaśnić zawiłości prawne.

Serdecznie zapraszamy
mieszkańców Warszawy i okolic.

więcej informacji na www.absolwenci.lazarski.edu.pl

20 maja 2017 r. (sobota)
godz. 9:30 - 14:00

P R O M O C J A
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Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej 
czeka na wiosenne równanie
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Cisowianka Mazovia MTB Marathon
PIASECZNO Największy cykl maratonów rowerowych MTB w Polsce pojawi się 20 maja w Piasecznie. Będzie to V 
edycja cyklu w sezonie 2017. Cezary Zamana, były zawodowy kolarz, legenda polskich sportów rowerowych 
zaprasza do wspólnej sportowej zabawy! Baza zawodów stanie na stadionie przy ulicy Leśnej 15 w Żabieńcu
 Maratony rowerowe to wspa-
niały sposób na wspólne spędza-
nie czasu dla całej rodziny. Or-
ganizatorzy przygotowali dla 
uczestników cztery zróżnicowa-
ne trasy przystosowane do każdej 
grupy wiekowej. Dla dzieci dystans 
Hobby (8 km), dla dorosłych  Fit (19 
km) i Mega (49 km), natomiast dla 
osób szukających mocnych doznań 
jest najdłuższa trasa Giga, która li-
czy aż 76 km! Każdy znajdzie dy-
stans odpowiedni dla siebie.
 Dla najmłodszych zawod-
ników zorganizowany zosta-
nie specjalny wyścig MiniMi-
ni+ Mazovia. Na starcie poja-
wi się znana wszystkim dzieciom 
z ekranów telewizyjnych ryb-
ka MiniMini. Stacja telewizyj-
na MiniMini+, która patronu-
je całemu wydarzeniu przygotu-
je dla dzieci ciekawe konkursy z 
nagrodami oraz upomink i.
 Dzieci startujące na dystansie 
Hobby mogą wziąć udział w kon-
kursach z nagrodami w namiocie 
firmy MAYERSPORT. Podczas 
zawodów od godziny 12:00 będą 
tam organizowane konkursy  z na-
grodami! Aby wziąć udział w zaba-
wie niezbędny będzie numer star-
towy na cykl Cisowianka Mazovia 
MTB Marathon.  
 Zorganizowana zostanie klasy-
fikacja dla mieszkańców Piasecz-
na. Zostanie wyłoniony najlep-
szy mieszkaniec w kategorii open 
na dystansach Hobby, Fit, Mega 

i Giga z podziałem na płeć. Ser-
decznie zapraszamy na to wyjąt-
kowe wydarzenie. Już dziś zapisz 

się na maraton. Szczegóły na stro-
nie www.mazoviamtb.pl 

Program zawodów
Piątek
• 14.00-17.00- zapisy w biurze zawodów

Sobota
• 8.00 - 11.30 - zapisy w Biurze Zawodów
• 10.15 - ustawianie zawodników w sektorach 
startowych na dystansie Hobby i ich opiekunów
• 10.20 - start dystansu Hobby
• 11.00 - ustawianie zawodników w sektorach 
startowych (dystanse Fit, Mega, Giga)
• 11.30 - start dystansów Fit, Mega, Giga
• 12.30 - dekoracja dystansu Hobby
• 12.40 - dekoracja mieszkańców Piaseczna na 
dystansie Hobby
• 14.00 - dekoracja dystansu Fit
• 14.10 - dekoracja mieszkańców Piaseczna na 
dystansie Fit
• 14.20 - dekoracja dystansu Mega
• 14.30 - dekoracja mieszkańców Piaseczna na 
dystansie Mega
• 15.30 - dekoracja dystansu Giga
• 15.40 - dekoracja mieszkańców Piaseczna na 
dystansie Giga
• 16.00 - zakończenie

Zawody mini mini+ mazovia
godz. 12.00 - 12.30 – zapisy rowerki biegowe
godz. 12.45 - odprawa techniczna i start dzieci na 
rowerkach biegowych
godz. 12.30 - 13.00- zapisy rowerki tradycyjne
godz. 13.30 - odprawa techniczna i start dzieci na 
rowerkach tradycyjnych
godz. 13.00 - 14.30 - wręczanie upominków 
uczestnikom wyścigu MiniMini+Mazovia

Kategorie

Rowerki biegowe (chłopcy i dziewczynki) - rok 
urodzenia 2013 i młodsi
kategoria - rowerki biegowe (chłopcy i dziew-
czynki) - jedno okrążenie

Rowerki tradycyjne (chłopcy i dziewczynki)
• 4 lata, rok urodzenia 2012 - jedno okrążenie
• 5 lat, rok urodzenia 2011- dwa okrążenia
• 6 lat, roku urodzenia 2010- dwa okrążenia
• 7 lat, rok urodzenia 2009- trzy okrążenia
• 8 lat, rok urodzenia 2008- trzy okrążenia

Mistrzostwa Polski w Kickboxingu  
Ka t w M o sz c  i tarsz c  

w or ul  Kick ig t 

M K   P   
 M   K  

    
ELIMINACJE
    
P INA
    

INA

P LN AP A AM
ANI A  A ENIE P E I NIE KI KICK IN   

I P L KI I EK KICK IN
P ANI A  J  I A A MIN  LE N LA A  CEN M P   

 MINIE LE N LA  PA NA  ME IALN  K IE  P NI

R E K L A M A
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domy
energooszczędne

www.simplehouse.pl

R E K L A M A

Szybka budowa, 
szybka przeprowadzka
W naszym kraju rośnie popularność domów szkieleto-
wych budowanych na amerykańską modłę, z drewna 
oraz płyt OSB. Czy ich zalety przesłaniają wady?
 Domy szkieletowe to propozycja 
dla osób, którym przede wszystkim 
zależy na czasie, bo taki budynek 
można postawić już w kilka tygo-
dni. Jednak, jak wskazują fachow-
cy, jest to jednocześnie oferta dla 
inwestorów, którzy nie przywiązu-
ją nadmiernej wagi do wielowieko-
wej trwałości budynku. Co nie zna-
czy, że są to domy o znikomej trwa-
łości – szacuje się, że można je użyt-
kować przez pół wieku bez koniecz-
ności przeprowadzania generalne-
go remontu. Bo jeśli chodzi o wy-
gląd, przy obecnych technologiach 
budynki drewniane świetnie imitu-
ją typowe domy murowane. 

Najpierw konstrukcja  
 Konstrukcja takich domów – jak 
sama nazwa wskazuje – opiera się 
na szkielecie. Jedynym betonowym 
elementem takiego obiektu jest pły-
ta fundamentowa. Słupy, na których 
opiera się szkielet są rozmieszczo-
ne zwykle co 30, 40 czy 60 cm. Ta-
kie ich położenie umożliwia następ-
nie montaż płyt, którymi okłada 
się stelaż. Szkielet drewniany naj-
częściej wykonany jest z drewna 
świerkowego, ale to nie jest nor-
ma. Świerk jest łatwo dostępny, 
trwały i wytrzymały, stąd jego 
popularność. Oczywiście, za-
nim stanie się elementem domu 
musi być odpowiednio przygo-
towany -  drewno musi być wy-
sezonowane, oheblowane oraz 
nasączone impregnującymi 
środkami przeciwogniowym i 
przeciwgrzybiczy. 

 Zmontowany szkielet wypeł-
nia się wełną, która jest dobrą izo-
lacją termiczną i akustyczną. Na-
stępnie okłada się ją folią – od stro-
ny zewnętrznej wiatroizolacyjną, a 
wewnętrznej – paroizolacyjną. Na 
łączeniach, które są robione z za-
kładem, stosuje się taśmę samo-
przylepną. Tak wypełnioną ścia-
nę od środka okłada się płytami 
kartonowo-gipsowymi, gipsowo-
włóknowymi albo boazerią.
 Natomiast z zewnętrznej stro-
ny szkielet okładamy płytami OSB, 
które przykrywamy sidingiem, płyt-
kami klinkierowymi lub kamienny-
mi albo oklejamy styropianem i tyn-
kiem mineralnym. Ten ostatni spo-
sób sprawi, że dom będzie jeszcze 
bardziej energooszczędny i przygo-
towany na ciężkie zimowe warun-
ki. Jeśli chodzi o strop, również jest 
drewniany i pokryty płytami OSB.

Pod szafki mocniejsze ściany 
 Dużą zaletą domów szkieleto-
wych jest – jak już wspomniano – 
czas budowy. Średnio trwa to 3 mie-
siące, najwięcej czasu potrzebuje be-
tonowy fundament na wyschnięcie. 
Jeśli chodzi o montaż konstrukcji 
budynku, wprawna ekipa wykona go 
nawet w tydzień, bo przypomina to 
zabawę w klocki. Do łączenia szkie-
letu używa się elementów stalowych 
oraz wkrętów i gwoździ. 
 Na plus tak zbudowanym do-
mom można zaliczyć ich niskie za-
potrzebowanie na energię do ogrza-
nia, ponieważ jeśli są wykonane 
zgodnie ze sztuką, są dobrze za-

izolowane. Czy do wad budynków 
szkieletowych można zaliczyć fakt, 
że mają cieńsze ściany niż tradycyj-
ne, murowane? Zwolennicy takich 
domów przekonują, że jest on lżejszy 
i wymaga słabszego fundamentu, a 
więc może być też stawiany na grun-
cie o słabszej nośności. Jako kolejna 
zaleta domu z drewna wymienia się 
to, że jest zbudowany z naturalnego 
materiału.
 Niestety, konstrukcja szkieletowa 
ma również swoje wady. Zaczynając 
bowiem budowę takiego domu, od 
początku trzeba przemyśleć, gdzie 
będą powieszone ciężkie elemen-
ty, gdyż w tych miejscach trzeba bę-
dzie wzmocnić konstrukcję ścian. To 
ważne szczególnie przy rozplano-

wywaniu kuchni, gdzie często wie-
szane są górne szafki. Użytkownicy 
takich budynków wskazują również, 
że w domach z drewna są problemy 
z akustyką. Lekki strop przenosi na 
parter nieprzyjemny odgłos chodze-
nia po górnym piętrze. 

Skomplikowany, czyli droższy
 Czy dom szkieletowy jest tań-
szy od murowanego? Niekoniecz-
nie. Na to pytanie trudno jedno-
znacznie odpowiedzieć, bo zależy 
to od cennika konkretnego wyko-
nawcy. Za 350-400 tys. zł można 
mieć dom o powierzchni użytko-
wej 70, ale i 120 mkw. i to jeszcze 
z garażem. Warto dodać, że cena 
zależy od tego jak i z czego zosta-

nie wykonany fundament, rozmia-
rów elementów drewnianych do 
budowy konstrukcji oraz od ukła-
du pomieszczeń we wnętrzu (im 
mniej ścianek i np. brak kominka, 
tym cena niższa). Znaczenie ma 
też rodzaj dachu – dwuspadowy 
będzie najtańszy. 
 Niektórzy producenci domów 
szkieletowych wychodzą naprze-
ciw oczekiwaniom klientów. W swo-
jej ofercie mają domy wykończone 
pod klucz. W ramach tej usługi ofe-
rują pełne wykończenie domu, a in-
westor przed podjęciem decyzji o ta-
kim sposobie wykończenia dostaje 
dokładną specyfikację materiałów, 
które zostaną użyte. 

PC

Domy szkieletowe to propozycja dla osób, którym zależy na szybkim i wygodnym zamieszkaniu
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Osiedle "Rajska Osada"

Kąty, ul. Spacerowa, tel. 697 626 322, 609 859 899

www.rajskaosada.pl

R E K L A M A

Dom otoczony harmonią:
Jak zaaranżować przydomowy taras?
Aranżacja tarasu powinna przede wszystkim sprzyjać wypoczynkowi, ale również pozytywnie wpływać na 
estetykę otoczenia domu i pomieszczeń posiadających wyjście na ogród. Jednak właściwe zestawienie ro-
ślinności, mebli i elementów wykończeniowych z gamą kolorystyczną oraz mnogością faktur często rodzi 
więcej trudności, niż można by się spodziewać. Kluczem do sukcesu jest umiar oraz przemyślana koncepcja, 
którą najlepiej zacząć kreować już na etapie budowy domu

 Wydawać by się mogło, że to, jak 
prezentuje się taras, istotne jest jedy-
nie wiosną i latem, kiedy dużo cza-
su spędzamy na świeżym powie-
trzu. W istocie jednak znajdującą się 
tuż przy domu przestrzeń podziwia-
my przez cały rok, tylko czasem zza 
okna. Jak zaaranżować przydomo-
wy zakątek, by sprzyjał wypoczyn-
kowi w czasie słonecznych dni i cie-
szył oko również poza sezonem?

Piękne widoki
 Zanim przejdziemy do planowa-
nia przestrzeni tarasu, istotne jest do-
konanie niezbędnych pomiarów, by 
wiedzieć, jak duże jest nasze pole ma-
newru. W ferworze zakupów zdarza 
się bowiem, że meble, które idealnie 
prezentowały się w centrum ogrod-
niczym, są nagle o wiele za duże, a 
ilość roślin wystarczyłaby do założe-
nia małego ogrodu botanicznego. Je-

śli już na etapie budowy domu roz-
ważamy stworzenie zacisznego tara-
su, koniecznie należy zwrócić uwagę 
na wybór rozwiązań konstrukcyjnych 
oraz materiałów budowlanych. Przy-
kładowo, właściwie dobrane drzwi 
tarasowe pozwolą zwiększyć prze-
strzeń tarasu o kilka metrów kwadra-
towych. Jak to możliwe?
 - Projektując taras należy przede 
wszystkim wziąć pod uwagę to, że 

przeszklenie, będące barierą po-
między dworem, a wnętrzem domu, 

jest zarazem drzwiami. Dlate-
go też przy tradycyjnych drzwiach 
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rozwierno-uchylne lepiej zdecydo-
wać się na otwieranie do wewnątrz. 
Odbywa się to jednak kosztem wnę-
trza domu. Otwarcie na zewnątrz 
to z kolei ograniczenie możliwości 
aranżacji tarasu. Najlepszym roz-
wiązaniem są drzwi unoszono-prze-
suwne (np. T-Slide), które poruszają 
się po równoległych prowadnicach, 
nie zajmują żadnej dodatkowej prze-
strzeni oraz cechują się bardzo wy-
sokimi parametrami technicznymi i 
nowoczesną estetyką – mówi Karoli-
na Trzcińska, ekspert firmy Budvar.

Waga równowagi
 Kiedy mamy już pewność, że 
nic nie będzie ograniczać nasze-
go zamysłu kompozycyjnego, pora 
przejść do detali. Aranżując przydo-
mową przestrzeń można zainspiro-
wać się również zasadami feng shui, 
które często wykorzystywane są 
przy urządzaniu domowych wnętrz. 
Po pierwsze istotna jest równowa-
ga. Wybierając rośliny należy zwró-
cić uwagę na to, by wszystkie nie 
znajdowały się na jednym poziomie, 
ale różniły się pod względem for-
my. Obok doniczek z bratkami war-
to postawić skrzynkę wysokiej trawy 
ozdobnej, a przy drewnianym płocie 
zasadzić bluszcz, który swobodnie 
będzie mógł piąć się w górę. Wybór 
roślin nie powinien być przypad-
kowy – przed podjęciem ostatecz-
nej decyzji należy wziąć pod uwa-
gę m.in. położenie działki i jej na-
słonecznienie. Idealny ogródek to 
taki, który kwitnie niemalże przez 
cały rok. W sezonie letnim warto 
postawić na kolorowe surfinie, któ-
re utworzą długie, kolorowe kaska-
dy w wiszących doniczkach, wyjąt-
kowo wonną lawendę, heliotrop czy 

też okazałą hortensję.  Wiele ro-
ślin, które z definicji powinny zna-
leźć się w gruncie, można z powo-
dzeniem uprawiać również w doni-
cach – np. małe thuje czy też róża-
neczniki (rododendrony). Najważ-
niejsze w tym wypadku jest utrzy-
manie odpowiedniej wilgotności 
gleby oraz zapewnienia określonej 
wartości pH. Jeżeli nie mamy odpo-
wiednio dużo czasu, żeby codzien-
nie podlewać kwiaty, nie musi się to 
od razu wiązać z koniecznością zre-
zygnowania z ich obecności na na-
szym tarasie. Z pomocą przycho-
dzą doniczki wyposażone we wła-
sny system nawadniania, tzw. dru-
gie dno, które magazynują nadmiar 
wody. Na relaks pozytywnie wpły-
wa również obecność wody. Jeśli nie 
możemy pozwolić sobie na fontan-
nę, sprawę rozwiąże np. duża deko-
racyjna misa, która naturalnie wy-
pełni się deszczówką. Dodatkowo 
wodę tę możemy z powodzeniem 
wykorzystać do podlewania ogród-
ka.  Istotna jest także swobodna ko-
munikacja, czyli zaprojektowanie 
przestrzeni tak, by pozwalała na wy-
godne przemieszczanie się, bez omi-
jania i unikania dodatkowych prze-
szkód. Aby taras był wypełnio-
ny harmonią i sprzyjał wypoczyn-
kowi przede wszystkim należy za-
dbać o porządek. Nagromadzenie 
sprzętów i bezładnie poustawiane 
donice nie tylko zaburzają estety-
kę, ale również mogą negatywnie 
wpływać na nasz nastrój. Cieka-
wym rozwiązaniem, które pozwo-
li okiełznać nieład na balkonie czy 
tarasie, jest wykorzystanie drew-
nianych ażurowych skrzyń w roli 
niedużych schowków. Układając 
na ich nich kilka poduszek stwo-

rzymy przy okazji miejsce do wy-
poczynku tak dla domowników, 
jak i gości, co przyda się szcze-
gólnie w czasie przyjęć na świe-
żym powietrzu.
 Więcej na temat rozwiązań taraso-
wych, które pozwolą podnieść estetykę 
tak domu, jak i jego otoczenia, znaleźć 
można na www.budvarcentrum.pl. 

Informacje o firmie:
 Budvar Centrum należy do gro-
na cenionych producentów stolar-
ki otworowej. Firma, która powsta-

ła w 1992 roku jako mały punkt dys-
trybucji w Zduńskiej Woli, dziś dys-
ponuje jedną z najnowocześniej-
szych i najbardziej zautomatyzowa-
nych fabryk okien w Polsce. W szero-
kim portfolio produktowym znaleźć 
można okna z PVC, drewna oraz 
aluminium. Cechują się one nowo-
czesnym designem, który podkreśla-
ny jest poprzez różnorodność profili, 
bogatą gamę kolorystyczną oraz do-
datkowe elementy dekoracyjne. Jed-
ną z najważniejszych cech jest inno-
wacyjność wyrażana poprzez mno-

gość otrzymanych certyfikatów oraz 
atestów, jak m.in. certyfikat na brak 
ołowiu świadczący o braku domie-
szek tego pierwiastka, kadmu oraz 
innych związków metali ciężkich.
 Poza innowacyjnymi produkta-
mi, które odpowiadają na potrze-
by najbardziej wymagających inwe-
storów, firma oferuje również profe-
sjonalne doradztwo, fachowy mon-
taż oraz serwis. Produkty Budvar 
Centrum dostępne są na rynku ro-
dzimym jak i w Szwajcarii, Francji, 
Niemczech, Włoszech oraz w Belgii. 

R E K L A M A
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Mieszkania idą jak świeże bułeczki
W pierwszym kwartale tego roku w sześciu największych miastach Polski sprzedano łącznie 18,6 tys. no-
wych mieszkań, co jest kolejnym rekordem w sprzedaży nowo wybudowanych lokali. Coraz więcej miesz-
kań kupowanych jest pod wynajem, bo to dobra lokata kapitału

 Poprzedni rekord sprzedaży 
mieszkań padł w ostatnim kwarta-
le 2016 roku, kiedy to w Krakowie, 
Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, 
Wrocławiu i Warszawie sprzeda-
no łącznie ponad 18 tys. nowych 
lokali. Tymczasem minęły kolejne 
trzy miesiące i okazało się, że zo-
stał ustanowiony następny rekord. 
W styczniu, lutym i marcu tego 
roku nabywców znalazło aż 18,6 
tys. znajdujących się w 6 najwięk-
szych miastach lokali, czyli o 30 
proc. więcej niż przed rokiem. To 
już drugi kwartał, w którym licz-
ba sprzedanych mieszkań przekro-
czyła 18 tys. Co ciekawe, w budyn-

kach, które mają zostać oddane do 
użytku w tym roku, 75 proc. lokali 
znalazło już nabywców.

Mieszkania droższe, 
ale nieznacznie
 Badający rynek nieruchomości 
eksperci z firmy doradczej REAS 
zauważają, że w ostatnich czterech 
latach nastąpił nieznaczny wzrost 
cen mieszkań (największy w seg-
mencie lokali o podstawowym 
i podwyższonym standardzie), 
spowodowany jednak nie popy-
tem spekulacyjnym, jak w latach 
2006-2008, a rosnącymi cenami 
gruntów. Co ciekawe, udział ceny 

gruntu w 1 m kw. mieszkania prze-
kroczył właśnie 20 proc. i wszyst-
ko wskazuje na to, że będzie nadal 
się powiększał. 
 Najlepiej sprzedają się miesz-
kania najtańsze, gdzie grupę na-
bywców stanowią osoby o ogra-
niczonych możliwościach finan-
sowych. Mieszkania o podwyż-
szonym standardzie kupują in-
westorzy indywidualni, którzy 
przeznaczają je pod wynajem. Z 
kolei lokale luksusowe traktowa-
ne są przez inwestorów jako bez-
pieczna lokata kapitału. Ich licz-
ba w puli ogólnej mieszkań każde-
go roku rośnie, ceny natomiast po-

zostają w zasadzie na niezmienio-
nym poziomie. 
 Dziś 84 proc. dostępnych na ryn-
ku warszawskim nowych mieszkań 
to lokale najtańsze (w 2013 roku 
było ich około 50 proc.). W cią-
gu ostatnich czterech lat o połowę 
spadła natomiast liczba mieszkań o 
podwyższonym standardzie.

Coraz więcej lokali pod wynajem
 Wiele osób zadaje sobie obec-
nie pytanie, czy opłaca się kupo-
wać lokale jako inwestycję. Jak po-
daje REAS, w 2016 roku 29 proc. 
mieszkań w sześciu największych 
miastach Polski zostało kupionych 
pod wynajem, a ponad połowa zo-
stała sfinansowana ze środków 
własnych nabywców. Mało tego: 
liczba kupowanych pod wyna-
jem mieszkań cały czas się zwięk-
sza. Inwestycjom w nieruchomo-
ści sprzyjają niskie stopy procen-
towe, które sprawiają, że nie opła-
ca się trzymać pieniędzy w ban-
kach. Nieruchomości, choć nie-
co bardziej ryzykowne, dają jed-
nak większą stopę zwrotu, a staw-
ki najmu też cały czas rosną. Naj-
bardziej atrakcyjnym dla inwesto-
rów miastem jest oczywiście War-
szawa. Pod wynajem kupowane są 
przeważnie lokale 2-pokojowe o 
powierzchni 35-45 m kw. Co cie-
kawe, coraz mniej takich mieszkań 
obciążonych jest kredytem hipo-
tecznym, co może sugerować, że w 
Polsce tworzy się klasa średnia.

TW



Referendum jednak nie będzie
LESZNOWOLA W ubiegły piątek gminni radni zdecydowali o odwołaniu głosowania, w którym mieszkańcy 
mieli wypowiedzieć się w kwestii przyłączenia Lesznowoli do metropolii warszawskiej
 Decyzja o przeprowadzeniu w 
gminie referendum została podję-
ta pod koniec kwietnia. – Propo-
zycja włączenia gminy Lesznowo-
la do metropolii warszawskiej bar-
dzo nas wszystkich zaskoczyła – mó-
wiła wówczas wójt Maria Jolanta Ba-
tycka-Wąsik. – Projekt nie odpowiada 
na wiele pytań. Nie można wyczytać z 
niego skutków finansowych i kompe-
tencyjnych wynikających z przyłącze-
nia podwarszawskich gmin do metro-
polii warszawskiej. Nie przewidzia-
no też konsultacji, ani z samorząda-
mi, ani z mieszkańcami. Nasza inicja-
tywa referendalna jest oznaką szacun-
ku wobec mieszkańców, którym chce-
my dać możliwość wypowiedzenia się 
w tej ważnej ustrojowej kwestii.
 Referendum miało odbyć się 11 
czerwca. Tymczasem tuż przed week-
endem majowym posłowie PiS-u wy-
cofali z sejmu projekt ustawy, któ-
ry budził tyle kontrowersji. W efekcie 
wiele gmin zaniechało przeprowa-

dzenia referendów. Tydzień temu do 
tego grona dołączyła także Leszno-
wola. Trzeba jednak dodać, że radni 
nie byli jednomyślni. – W tym stanie 
prawnym, nie wiedziałbym za czym 
głosuję – argumentuje Michał Otrę-
ba. – Trudno powiedzieć, jak będzie 
wyglądał projekt ustawy w nowym 
kształcie. Teraz sprawa referendum 
jest bezprzedmiotowa. 

 Innego zdania jest radny Tomasz 
Filipowicz. – Chciałem, żeby to re-
ferendum doszło do skutku – mówi 
otwarcie. – Pokazałoby ono, któ-
re sołectwa są za przyłączeniem do 
Warszawy, a które chcą pozostać w 
Lesznowoli. To ułatwiłoby nam w 
przyszłości planowanie inwestycji.

Tomasz Wojciuk

Widniej w Bobrowcu
PIASECZNO Wzdłuż ulicy Mazowieckiej, na razie na odcinku kilkuset 
metrów, pojawiły się nowe lampy uliczne

 Latarnie ustawiono od strony ul. Bobrowieckiej w kierunku Żwirowej i jest 
to wstęp do wykonania wzdłuż ulicy Mazowieckiej chodnika (wcześniej musi 
zostać zakopana linia niskiego i średniego napięcia). Lampy LED ustawiane są 
co 35 metrów. – To nowy typ oświetlenia, którym zastępujemy bardziej ener-
gochłonne lampy rtęciowe i sodowe – wyjaśnia Włodzimierz Rasiński, naczel-
nik gminnego wydziału infrastruktury i transportu publicznego. Lampy LED 
dają jasne światło i charakteryzują się tym, że zużywają o dwie trzecie mniej 
energii niż oprawy starego typu.

TW

P R O M O C J A

Koncert Krzysi Górniak Trio
LESZNOWOLA

 W niedzielę 21 maja w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej odbę-
dzie się koncert dla matki w wykonaniu Krzysi Górniak z zespołem. Początek 
o godz. 18.

Tyl.

Tłucz ile wlezie, dla wewnętrznego spokoju
GÓRA KALWARIA

 Takiej imprezy na naszym tere-
nie jeszcze nie było. Jutro od godz. 
16 na kalwaryjskim rynku będzie 
można... tłuc talerze rzucając nimi 
o ścianę. „Dostajesz szału stojąc w 
korkach, wkurza cię szkoła, irytują 
codzienne sytuacje? Wykrzycz złość 
i rzuć talerzem na festiwalu Odstre-
suj się” - zaprasza do pozbywania się 

złych emocji i frustracji Ośrodek Kultu-
ry. Organizator zaznacza, że każdy za-
interesowany biciem naczyń (nie wol-
no przynosić własnych!) dostanie oku-
lary ochronne. Lepiej też przyjść w dłu-
gich spodniach i zakrytych butach. W 
czasie imprezy odbędą się również bi-
twy na poduszki z pierzem. – To po-
mysł młodzieży, ona rządzi się dziś 

swoimi prawami – tłumaczy Dariusz 
Falana, dyrektor OK. Happening na 
rynku jest sposobem na przyciągnię-
cie mieszkańców, by opowiedzieć im o 
funduszach unijnych wydanych w Gó-
rze Kalwarii, m.in. na wyremontowanie 
obecnej siedziby Ośrodka Kultury.

PC
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K O N D O L E N C J E

Pani

dr nauk med. 
Czesławie Gasik

serdeczne wyrazy współczucia  
i słowa otuchy z powodu śmierci

męża
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Garmin Iron Triathlon 
na Górkach Szymona

PIASECZNO

 W niedzielę 21 maja w Zalesiu Dol-
nym odbędzie się inauguracja ogólno-
polskiego cyklu triathlonowego, który 
z roku na rok cieszy się coraz większą 
popularnością, przyciągając coraz wię-
cej zawodników i kibiców. 
 Zawodnicy będą mieli do wyboru 
dystans 1/4 Iron Mana (950 m pływania, 
45 km jazdy rowerem i 10,55 km biegu) 
oraz dystans 1/8 Iron Mana. Nowością 
będzie możliwość wystartowania w 
trzyosobowej sztafecie również na 1/8 
Iron Mana, co do tej pory możliwe było 
jedynie na ćwiartce. W Piasecznie roze-
grane zostaną także zawody dla dzieci i 
młodzieży Garmin Kids. 

TW

Prokuratura rozbija bank
LESZNOWOLA Przedwczoraj Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła zarzuty byłej wiceprezes i by-
łej prezes Banku Spółdzielczego w Lesznowoli. Wczoraj sąd zdecydował o zastosowaniu wobec pierwszej z 
nich aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Była prezes po wpłaceniu poręczenia majątkowego zostanie 
objęta dozorem policyjnym z zakazem opuszczania kraju

 O problemach Banku Spółdziel-
czego w Lesznowoli pisaliśmy już 2 
lata temu. Pod koniec kwietnia 2015 
roku Komisja Nadzoru Finansowe-
go podjęła decyzję o ustanowieniu 
w placówce zarządu komisarycz-
nego. Kilka dni później zawieszo-
no radę nadzorczą, a członkowie za-
rządu zostali odwołani. Zarząd ko-
misaryczny miał wdrożyć program 
naprawczy i został zobowiązany do 
przygotowania procesu restruktury-
zacji banku. 

Komisja Nadzoru Finansowego
 idzie do prokuratury
 W ubiegłym roku Komisja Nad-
zoru Finansowego powiadomiła 
Prokuraturę Regionalną w Warsza-
wie o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. Podczas analizowania do-
kumentów stwierdzono nieprawi-
dłowości w sprawozdaniach finan-
sowych BS w Lesznowoli. Ruszyło 
śledztwo, w które zaangażował się 
także wydział ds. odzyskiwania mie-
nia Komendy Stołecznej Policji. Na 
podstawie zgromadzonego materia-
łu dowodowego prokuratura ustali-
ła, że zarząd banku dopuścił się nie-
należytej staranności przy udziela-
niu kredytów (udzielano ich m.in. 
osobom, które nie miały zdolno-
ści kredytowej) i monitorowaniu ich 
spłat. Jednak, jak się okazało, był to 
jedynie wierzchołek góry lodowej. 
 W środę zostały zatrzymane 
i usłyszały prokuratorskie zarzu-
ty była wiceprezes banku Zofia W. 
oraz była prezes – Zofia K. Byłej wi-
ceprezes zarzucono między inny-
mi przywłaszczenie w ciągu kilku 
lat 900 tys. zł (miała działać wspól-
nie i w porozumieniu z innymi oso-

bami) oraz tworzenie nieprawdzi-
wej dokumentacji bankowej, m.in. 
poprzez podrabianie podpisów. Zo-
fia W. miała też, zdaniem prokura-
tury, nie dopełnić obowiązku prawi-
dłowej oceny zdolności kredytowej 
kredytobiorców oraz bez opinii ana-
lityków udzielić kredytów na łączną 
kwotę 5,1 miliona złotych.  - Czy-
ny te zagrożone są karą pozbawie-
nia wolności od 5 lat albo karą 25 lat 
pozbawienia wolności – informuje 
rzeczniczka Prokuratury Regional-
nej w Warszawie Agnieszka Zabłoc-
ka–Konopka.
 Poważne zarzuty ciążą na by-
łej prezes Banku Spółdzielczego w 
Lesznowoli, Zofii K., która odpowie 
za próbę przekupienia prokuratora, 
któremu chciała przekazać 200 tys. 
zł łapówki w zamian za umorzenie 
postępowania karnego, prowadzo-
nego w sprawie nieprawidłowo-
ści w BS w Lesznowoli. Próbę tę 
Zofia K. miała podjąć zarówno w 
ubiegłym, jak i w tym roku za po-
średnictwem osoby trzeciej, której 
przekazała za tę przysługę 1200 zł. 
Za próbę przekupienia funkcjona-
riusza publicznego Zofii K. gro-
zi od roku do 10 lat  pozbawienia 
wolności. 

Sprawa jest rozwojowa
 - Cała sprawa ma złożony cha-
rakter, badane są wszystkie wątki 
dotyczące ujawnionego procede-
ru, a także ustalana jest rola po-
szczególnych osób związanych 
ze stwierdzonymi nieprawidło-
wościami – informowała w środę 
rzeczniczka Prokuratury Regio-
nalnej, Agnieszka Zabłocka–Ko-
nopka. - Po wykonaniu czynności 
procesowych z udziałem podejrza-
nych, zostanie podjęta decyzja o 
ewentualnych środkach zapobie-
gawczych.
 Wczoraj po południu sąd zde-
cydował o zastosowaniu wobec 
byłej wiceprezes bezwarunkowe-
go, 3-miesięcznego aresztu. Zo-
fia W. wyjdzie z niego najwcze-
śniej 15 sierpnia. Aresztowana zo-
stała także Zofia K., która jednak 
może wyjść na wolność za porę-
czeniem majątkowym w wysokości 
35 tys. zł. Gdy tylko pieniądze te 
wpłyną do kasy sądu, areszt zosta-
nie zmieniony na dozór policyjny 
połączony z zakazem opuszczania 
kraju i zatrzymaniem paszportu.

Tomasz Wojciuk

Budynek banku w Lesznowoli wygląda jak przeniesiony 
z Dzikiego Zachodu. Wszystko wskazuje na to, że podobne 
były także stosowane w nim praktyki

Prokuratura zarzuciła byłej 
wiceprezes banku w Leszno-
woli m.in. przywłaszczenie 

900 tys. zł. Była prezes banku 
miała próbować natomiast 
przekupić prokuratora, ofe-
rując mu 200 tys. zł łapówki



Wytną drzewa, żeby zbudować halę
PIASECZNO Wkrótce rozpocznie się budowa hali sportowej przy ulicy Szpitalnej. W związ-
ku z tym starostwo wystąpiło do gminy o zgodę na wycięcie ponad 80 drzew. Pomysł 
ten spotkał się ze sprzeciwem wielu mieszkańców
 Rejon dwóch szkół przy ul. Szpi-
talnej jest dziś gigantycznym placem 
budowy. Przy Zespole Szkół nr 1 
powstaje właśnie boisko ze sztuczną 
nawierzchnią. Rozbudowywany jest 
też położony po sąsiedzku Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W 
sumie powiększenie ośrodka, budo-
wa boiska, nowych warsztatów (zo-
stały otwarte kilka miesięcy temu) i 
hali sportowej przy ZS nr 1 pochło-
nie około 20 mln zł.

Trzeba zrobić miejsce pod halę
 Ogromna hala sportowa o wy-
miarach 43×40 m, która wielkością 
będzie przypominała tę pobudowa-
ną przez gminę i powiat w Górze 
Kalwarii, ma powstać przy skrzyżo-
waniu ulic Szpitalnej i Korczaka. Te-
raz w tym miejscu znajduje się dają-
cy sporo cienia las, z którego chętnie 
korzystają uczniowie w upalne dni. 
Niestety, wiele drzew trzeba będzie 
wyciąć, co spotkało się ze sprze-
ciwem okolicznych mieszkańców. 
– Powiat chce wyciąć tam ponad 
100 drzew – alarmuje pan Roman, 
który często spaceruje w tej okolicy 
z psem, a z zamiłowania – jak sam 
mówi – jest ornitologiem. – W tym 
jest kilka dębów, które mają powy-
żej 100 lat. Moja żona pracuje w ma-
gistracie i wiem, że wydział środo-
wiska początkowo nie chciał wydać 
zgody na tą wyniszczającą ekosys-

tem wycinkę. Ale w końcu ulegli pod 
presją starostwa...
 Nasz czytelnik przekonuje, że w 
niewielkim zagajniku mieszka wie-
le gatunków ptaków, w tym dzięcioł 
zielony i czarny. – Te ptaki są pod 
ścisłą ochroną – dodaje. – Na drze-
wach swoje gniazda mają też sójki i 
zięby. Szkoła znajduje się na dużej, 
hektarowej działce. Nie rozumiem, 
czy tej hali nie można wybudować w 
innym miejscu?

Ograniczyli liczbę drzew
do wycinki
 – Liczba drzew, które trze-
ba będzie wyciąć przy ul. Szpital-
nej, w wyniku negocjacji z gminą 
została zmniejszona – informu-
je Ksawery Gut, odpowiedzialny 

w starostwie za inwestycje. – Wy-
negocjowaliśmy też ze strażą, że 
nie trzeba będzie prowadzić osob-
nej drogi pożarowej. To wszystko 
sprawiło, że liczbę drzew do wy-
cięcia udało nam się zredukować 
do około 80.
 Ksawery Gut stoi na stanowisku, 
że jest to jedyne miejsce, w którym 
można usytuować tak dużą halę. 
– Mamy opinię ornitologów mó-
wiącą o tym, że na drzewach nie ma 
żadnych gniazd – dodaje. – Dys-
ponujemy też już zgodą na wycin-
kę i wkrótce będziemy mogli do niej 
przystąpić. Kiedy dokładnie zetnie-
my pierwsze drzewa? W tej chwili 
jest mi trudno na to pytanie odpo-
wiedzieć. 

Tomasz Wojciuk

Drzewa przeznaczone do wycięcia zostały już ponumerowane

Dzięki rezygnacji z drogi po-
żarowej liczbę drzew do wy-
cinki udało się zredukować
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Grunt pod tężnią póki co nie dla gminy
KONSTANCIN-JEZIORNA Starania władz gminy, aby teren pod tężnią solankową w Parku 
Zdrojowym przeszedł w jej ręce na razie spaliły na panewce. Przez najbliższy rok jego 
dzierżawcą pozostanie spółka Uzdrowisko Konstancin-Zdrój
 Tężnia stoi na terenie należącym 
do Skarbu Państwa i do tej pory był 
on wydzierżawiany spółce uzdrowi-
skowej, która obsługiwała obiekt. W 
marcu zarząd Uzdrowiska Konstan-
cin-Zdrój ujawnił, że przedsiębior-
stwo jest mocno zadłużone (na ponad 
40 mln zł) i w związku z tym będzie 
pozbywało się niepotrzebnego firmie 
majątku (budynków i gruntów). Na tę 
wieść zaniepokojeni radni gminy oraz 
powiatu zaapelowali do burmistrza 
Konstancina-Jeziorny, aby podjął pró-
bę przejęcia terenu pod tężnią na stan 
gminy. Według rajców i burmistrza 
dałoby to gwarancję, że jeden z sym-
boli Konstancina będzie nadal dzia-
łał (a wraz z nim istniało uzdrowisko). 
– Poza tym dążymy, aby w tych nie-
bezpiecznych dla uzdrowiska czasach 
teren całego Parku Zdrojowego prze-
szedł w zarząd gminy, aby miała ona 
decydujący wpływ na to, co się będzie 
z nim działo – mówi burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk.
 Gospodarz miasta podjął odpo-
wiednie działania, a starosta Woj-
ciech Ołdakowski (lokalny przed-
stawiciel Skarbu Państwa) przyznał 
kilka tygodni temu, że popiera po-
mysł przekazania działki pod tężnią 
lokalnemu samorządowi. 
 Mogłoby to nastąpić już w czerw-
cu, ponieważ 31 maja spółce uzdro-
wiskowej wygasa umowa dzierża-
wy. Jednak na przeszkodzie stanę-
li urzędnicy wojewody. Ich zdaniem, 
dochód jaki otrzymuje Skarb Pań-

stwa z tytułu obecnej dzierżawy te-
renu pod tężnią jest nie do pogar-
dzenia.    Tymczasem gmina, wedle 
wstępnej propozycji, chciała przejąć 
teren w Parku Zdrojowym bezpłat-
nie. Starosta rozmawiał na temat 
przyszłości działki pod tężnią z Ka-
tarzyną Łubą, dyrektorem Wydzia-
łu Skarbu Państwa i Nieruchomo-
ści urzędu wojewódzkiego. Po po-
znaniu jej stanowiska Wojciech Oł-
dakowski zdecydował się przedłużyć 
umowę z Uzdrowiskiem Konstan-
cin-Zdrój o kolejny rok (spółka za-
biegała o trzy lata), aby – jak wyja-
śnia – władze Konstancina-Jeziorny 
mogły przemyśleć spokojnie i skon-
kretyzować swoją ofertę.
 – Nie rozumiem tego, co robi 
starosta, poproszę go o wyjaśnie-

nia. Mieliśmy razem spotkać się w 
tej sprawie z wojewodą. Czujemy się 
zignorowani – komentuje Kazimierz 
Jańczuk. – Nie wiem, po co spółka 
ma otrzymać teren pod tężnią na ko-
lejny rok. Przedłużanie z nią umowy 
uważam za niepotrzebne. 
 Starań i obaw samorządu nie 
rozumie Stanisław Borkowski pre-
zes spółki uzdrowiskowej. – Jakie-
go rodzaju bezpieczeństwo chce 
osiągnąć gmina? – pyta retorycz-
nie. – Ten teren należy przecież do 
Skarbu Państwa. Dla naszej dzia-
łalności tężnia ma fundamental-
ne znaczenie. I czy grunt pod nią 
będzie państwowy, czy gminny i 
tak Uzdrowisko będzie starać się o 
jego dzierżawę – przekonuje. 

Piotr Chmielewski

Gmina próbuje przejąć teren pod tężnią, bo uważa, 
że jest najlepszym gwarantem jej istnienia

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 

Inspektora do Biura
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Fontanna zaprasza
mieszkańców
PIASECZNO W związku z nastaniem wiosny, kilka dni temu zastawiono 
donicami przejazd przez miejski rynek i włączono fontanny

 Sezon letni, mimo niesprzyjającej pogody, można uznać za rozpoczęty: na 
rynku działa już wodotrysk, przy którym pomimo zimna zaczynają gromadzić 
się dzieci, a na łączniku pomiędzy ulicami Sierakowskiego i Kościuszki poja-
wiły się zagradzające przejazd trzy ciężkie donice z kwiatami. Jest to rozwią-
zanie mające podnieść bezpieczeństwo osób przebywających na rynku, choć 
ma ono swoich przeciwników. Denerwują się zwłaszcza kierowcy, którzy żeby 
zawrócić, muszą dojechać teraz aż do ulicy Młynarskiej. Donice uniemożliwia-
jące przejazd znikną z rynku późną jesienią, a fontanna zostanie wyłączona 
przed nastaniem mrozów. 

TW

Koncert Chopinowski
PIASECZNO

 W sobotę 20 maja w ramach Piaseczyńskiej Wiosny Muzycznej w koście-
le pw. św. Anny w Piasecznie wystąpi japońska pianista Yuko Kawai. Początek 
koncertu o godz. 19.15.

Tyl.

Dzień Cichociemnych i Noc Muzeów
URSYNÓW

 Już jutro miłośnicy historii i militariów będą mieli okazję wziąć udział w V 
Dniu Cichociemnych na Ursynowie, który odbędzie się w godz. 12-19 w Par-
ku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK (teren zielony na przedłużeniu ul. 
rtm. Pileckiego). Podczas pikniku zostaną zaprezentowane m.in. ciężkie po-
jazdy wojskowe, wyposażenie oraz uzbrojenie używane przez Cichociem-
nych i współczesne jednostki specjalne. Przewidywane są także gry tereno-
we i rekonstrukcje historyczne, a przygrywać będą orkiestry dęte.
 Także w sobotę, w godz. 19-1 na Ursynowie zostanie zorganizowana Noc 
Muzeów. W programie m.in. dwie wycieczki autokarowe z burmistrzem dziel-
nicy w roli przewodnika, zwiedzanie części ratusza, Centrum Europejskiego 
Natolin, stacji techniczno-postojowej Metra na Kabatach, Salezjańskiego Mu-
zeum Misyjnego. A z kolei w komisariacie policji Warszawa Ursynów będzie 
można w tym czasie bezpłatnie oznakować i zarejestrować rower. 

PC

Chodź na rower!
PIASECZNO

 Już w najbliższą niedzielę rusza 5. edycja popularnej akcji „Chodź na ro-
wer”, czyli wycieczek rowerowych z przewodnikiem, której patronuje Kurier 
Południowy. – Każdy niezależnie od wieku, posiadanego roweru, czy też kon-
dycji fi zycznej może wziąć w niej udział – zachęca inicjatorka akcji Agnieszka 
Jarzębska-Isio. – Akcja jest bezpłatna i adresowana do wszystkich rowerzy-
stów z gminy Piaseczno oraz okolic. 
 Na uczestników akcji czeka pięć różnych tras. Pierwsza wycieczka po le-
sie chojnowskim będzie miała około 30 km. Następne – 4 czerwca, 2 i 30 lipca 
oraz 20 sierpnia – będą już nieco dłuższe, a rowerzyści odwiedzą odpowied-
nio lądowiska w Gassach, Zagrodę Ojrzanów, Muzeum Motoryzacji i Techni-
ki w Otrębusach oraz Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Tradycyjnie, w 
trakcie każdej wycieczki odbędzie się godzinna przerwa na ognisko integra-
cyjne oraz losowanie nagród sportowych. Każdy z uczestników otrzyma rów-
nież kamizelki odblaskowe, zwiększające bezpieczeństwo na drodze. Ze sobą 
warto mieć na pewno kask oraz zapasową dętkę. Start niedzielnej wycieczki 
zaplanowany jest o godz. 10. Rowerzyści wyruszą z rynku w Piasecznie.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A

Do zdobycia Kopa Cwila
URSYNÓW

 W najbliższą niedzielę Poland Bike 
powróci na warszawski Ursynów. Mi-
łośnicy jazdy na rowerach górskich 
od godz. 11 będą rywalizować w za-
wodach Poland Bike XC. Biuro zawo-
dów i rowerowe miasteczko u podnó-
ża Kopy Cwila zaczną działać o godz. 9 
(wtedy też rozpoczną się zapisy zawod-
ników). Uczestnicy w zależności od wie-
ku i zaawansowania będą mieli do wy-
boru dystanse: 3 km, 3,4 km, 6 km, 17 km. 
Osobno pojadą przedszkolaki. 

PC 

Recital Tomasza Stockingera
PIASECZNO

 We środę 24 maja w Domu Kultury 
w Piasecznie wystąpi z recitalem „Już 
nie zapomnisz mnie”, w koncercie po-
święconym twórcom takim jak Hen-
ryk Wars czy Jerzy Jurandot, Tomasz 
Stockinger. Początek o godz. 11.

Tyl.

Ruszył Muzyczny Rynek
PIASECZNO Pierwszy koncert plenerowy w ramach tegorocznej edycji Rynku Muzycznego był jednocześnie 
wstępem do tegorocznej edycji czerwcowego Off -Spring Festival. W towarzystwie dwójki muzyków wystą-
piła śpiewająca basistka Soniamiki, czyli pochodząca z Zielonej Góry Zofi a Mikucka
 Artystka stawia na, dość mi-
nimalistycznie podane, brzmienie 
klubowe. Sporo w nim elektroni-
ki, a uwagę zwracał zwłaszcza spe-
cyficzny efekt zniekształcenia wo-
kalu, z którego z ochotą korzysta-
ła gwiazda wieczoru. Trudno było 
się jednak oprzeć wrażeniu, że tego 
typu muzyka grana jest zwykle ra-
czej w klubach i zamkniętych po-
mieszczeniach, ale zorganizowa-
nie koncertu na rynku nadało jej z 
pewnością inny wymiar.
 W tym roku Rynek Muzycz-
ny przygotowywany przez Centrum 
Kultury będzie wyglądał nieco ina-
czej niż dotychczas. Główną zmianą 
będzie przerwa w koncertach od po-
łowy lipca do połowy sierpnia. Or-
ganizatorzy pomyśleli jednak, jak 
zwykle, o bardzo różnorodnej ofer-
cie kulturalnej, o której będziemy in-
formować na bieżąco. Gwiazdą te-
gorocznej edycji imprezy będzie nie-
wątpliwie zespół Lao Che, którego 
koncert odbędzie się 25 sierpnia.

Grzegorz Tylec
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Niech wrócą złote lata dla Brzanki
GÓRA KALWARIA Zakończyły się spotkania w terenie w ramach projektu Łączy nas Wisła. 
Tym razem liczna grupa osób odwiedziła nieczynny nadwiślański ośrodek Brzanka 
oraz port w Górze Kalwarii
 Prz y pom n i jmy.  Piaseczyńskie 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe na zlecenie starostwa  opra-
cowuje koncepcję na zagospodaro-
wanie brzegu Wisły na terenie nasze-
go powiatu. Chodzi o to, żeby rze-
ka przyciągnęła jak najwięcej miesz-
kańców i turystów, a także przedsię-
biorców, którzy będą zainteresowani 
ich obsługą. 

By Brzanka znów tętniła życiem
 Położona tuż nad Wisłą, w po-
bliżu mostu drogowego Brzanka to 
obiekt, w którym drzemie ogromny 
potencjał, ale od lat niszczeje i stoi 
niewykorzystany. Powstała w la-
tach 60. ubiegłego wieku jako gniaz-
do lokalnych wędkarzy i wodnia-
ków, przyciągała mnóstwo osób. Le-
gendami obrosły urządzane w niej 
bale. Obecnie ośrodek jest bazą sek-
cji motorowodniackiej miejscowe-
go koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego. Sam budynek oraz sąsiedni 
teren aktualnie gmina znów próbuje 
wynająć. – Na razie jest dwóch ofe-
rentów zainteresowanych dzierża-
wą Brzanki na cele turystyczno-ga-
stronomiczne. Decyzje, kto dosta-
nie klucze do obiektu zapadną nie-
bawem – informuje Elżbieta Roma-
niuk z magistratu.  
 Podczas spotkania, które zor-
ganizowano w poprzednią środę, 
Piotr Rytko, prezes piaseczyńskie-
go WOPR przekonywał, że w Brzan-
ka powinna – z pewnymi modyfika-
cjami – funkcjonować tak, jak przed 
laty. W ramach projektu Łączy nas 
Wisła autorzy koncepcji zapropo-
nują gruntowny remont budynku.  
Ich zdaniem Brzanka powinna słu-
żyć jako zaplecze socjalne, gastro-
nomiczne, noclegowe, sanitarne dla 
tych, którzy przybiją do brzegu lub 

wybiorą się nad rzekę. Jest też po-
mysł, aby duża sala obiektu pełniła 
sezonowo rolę miejsca imprez kultu-
ralnych. Zdaniem WOPR, w ośrod-
ku należy także zmodernizować po-
mosty dla łodzi, kajaków oraz utwo-
rzyć wypożyczalnię sprzętu pływa-
jącego oraz rowerów. Ponadto obok 
Brzanki powinien powstać hangar 
do przechowywania jednostek pły-
wających oraz pełniący rolę warsz-
tatu. Kolejna propozycja to utworze-
nie ścieżek spacerowych oraz placu 
zabaw i terenu służącego rekreacji, 
m.in. boisk do gry w siatkówkę. 
 W czasie środowej dyskusji pa-
dła propozycja zorganizowania pola 
namiotowego oraz miejsca przygo-
towanego do parkowania camperów 
(potrzebne byłyby m.in. przyłącza 
wodne i energetyczne). 

Port, czyli wiele możliwości
 WOPR uważa również, że 
Brzankę i położony w pobliżu port 
powinna połączyć utwardzona i 
oświetlona ścieżka. Bo zdaniem 
Piotra Rytki kalwaryjski port jest 
kluczowym punktem, jeśli chodzi 
o zagospodarowanie brzegu Wisły 
w powiecie, mimo że obecnie mało 
wykorzystanym. Potrzeba jednak 
dokonania znacznych inwestycji. 
Niezbędne są pomosty, przy któ-
rych można byłoby cumować ło-
dzie i kajaki. Zdaniem WOPR rów-

nie ważne jest przygotowanie za-
plecza – z miejscem do szykowa-
nia posiłków, toaletami, natryska-
mi i punktem napraw. Prezes Ryt-
ko uważa, że w porcie w Górze 
Kalwarii powinno także powstać 
powiatowe Centrum Koordynacji 
Ratownictwa Wodnego z dyżurką 
ratownika wodnego, centrum do-
wodzenia ratowniczego oraz han-
garami na łodzie.
 Wśród uczestników spotkania 
znaleźli się przedstawiciele Sto-
warzyszenia Maszoperia Wiśla-
na, które widziałoby w porcie bu-
dynek szkutni, gdzie powstawały-
by tradycyjne łodzie wiślane. Zda-
niem szefa piaseczyńskiego WOPR 
wisienką na torcie w tym miejscu 
mógłby być pomost widokowy 
przy wejściu do portu, skąd moż-
na byłoby podziwiać most kolejo-
wy, samochodowy oraz rezerwat 
przyrody przy Kępie Glinieckiej. 
Z kolei Maszoperia Wiślana pro-
ponuje budowę w pobliżu małej la-
tarni, która byłaby punktem nawi-
gacyjnym dla m.in. kierujących się 
do portu. 
 Obecnie WOPR zamierza sku-
pić się na opracowaniu koncepcji, 
planuje również wyjazd do przysta-
ni rzecznych na terenie kraju.

Piotr Chmielewski

Czy zaniedbana Brzanka niebawem znów zacznie tętnić życiem?

Brzanka powstała w latach 
60. ubiegłego wieku jako 

gniazdo lokalnych wędka-
rzy i wodniaków, przyciąga-
ła mnóstwo osób. Legenda-
mi obrosły urządzane w niej 
bale. Obecnie gmina znów 
próbuje wynająć budynek 

razem z działką

Radni zaapelują o zmniejszenie liczby dzików
GÓRA KALWARIA

 Rada miejska planuje podjąć na środowej sesji stanowisko w sprawie dzi-
kich zwierząt przebywających na terenach zamieszkanych, poza terenami ło-
wieckimi. Ma ono trafi ć do ministra ochrony środowiska, samorządu woje-
wództwa, władz Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych, ale 
przede wszystkim starosty piaseczyńskiego. Rajcy zaapelują, by „w trosce o 
bezpieczeństwo mieszkańców gminy” podjęto zdecydowane działania zmie-
rzające do zmniejszenia populacji dzików. W stanowisku czytamy, że dzi-
ki paraliżują życie mieszkańców miejscowości sąsiadujących z lasami, stano-
wią zagrożenie szczególnie dla dzieci i osób starszych, a do burmistrza co-
dziennie napływają prośby o interwencje, ponieważ dzikie zwierzęta utrud-
niają mieszkańcom normalne funkcjonowanie, niszczą uprawy rolne i stano-
wią poważne zagrożenie w ruchu drogowym.
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Już za tydzień dyktando
PIASECZNO

 W przyszłą niedzielę 28 maja odbędzie się pierwsze w historii Piase-
czyńskie Dyktando. Do soboty 20 maja przyjmowane są na niego zapisy w 
Przystanku Kultura lub na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.
pl. Udział w dyktandzie jest bezpłatny. Rywalizacja będzie odbywała się w 
dwóch kategoriach: do lat 18 (poziom żółwia, start o godz. 11) oraz dorosłych 
(poziom gżegżółki, start o godz. 12.30). Dyktando będzie odbywać się w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

TW

Malarstwo Leszka
Jampolskiego

PIASECZNO

 W niedzielę 21 lipca w Kolonii Ar-
tystycznej w Zalesiu Dolnym (ul. Dę-
bowa 3) odbędzie się wernisaż wy-
stawy malarstwa Leszka Jampolskie-
go. Początek o godz. 16.30.

Tyl.

Siłownia na osiedlu
Parcela? Potrzeba głosów

GÓRA KALWARIA

 Gmina próbuje po raz drugi wy-
grać siłownię pod chmurką w kon-
kursie Nestle Porusza Polskę. Miałaby 
być zamontowana na wolnej dział-
ce u zbiegu ul. Batorego i Żwirki i Wi-
gury na osiedlu Parcela w mieście i 
każdy miałby do niej wolny dostęp. 
Stawką w konkursie Nestle jest 16 si-
łowni. Trafi ą one do gmin, których 
mieszkańcy do 30 czerwca, codzien-
nie, będą głosowali na swoją lokaliza-
cję na stronie www.nestleporusza.pl. 
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Aleja Kalin zamknięta
do czerwca?
PIASECZNO Mimo że termin otwarcia wiaduktu w Alei Kalin przesuwa-
no już kilkukrotnie, nadal pozostaje on zamknięty. Okazuje się, że na 
dojazdach do niego nie zostały zamontowane jeszcze barierki energo-
chłonne, co ma nastąpić w przyszłym tygodniu

 Prowadzące przebudowę linii kolejowej na odcinku od Okęcia do Cza-
chówka Południowego PKP Polskie Linie Kolejowe zamknęły wiadukt w Alei 
Kalin w Zalesiu Dolnym na początku kwietnia ubiegłego roku. Wybudowany 
od nowa obiekt początkowo miał zostać oddany do użytku jesienią. Potem 
termin ten przesuwano jeszcze kilkukrotnie. Ostatnio mówiło się o marcu, a 
potem o Wielkanocy. Teraz, mimo że jest już druga połowa maja, wiadukt na-
dal jest wyłączony z ruchu. Jak udało się nam ustalić, na dojazdach do niego 
nie zostały zamontowane jeszcze barierki energochłonne, które są koniecz-
nym wymogiem. Barierki te wykonawca ma zainstalować w przyszłym tygo-
dniu. Następnym etapem będzie przekazanie kompletu dokumentów PKP 
PLK. – Jak tylko je otrzymamy, zostaną niezwłocznie przesłane do Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zdecyduje o otwarciu obiek-
tu – informuje Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK. – Z niecierpliwo-
ścią czekamy na te dokumenty. Sądzę, że od ich złożenia do WINB-u do uru-
chomienia wiaduktu miną jakieś trzy tygodnie.

TW

Kierowcy będą mogli się cieszyć, jeśli wiadukt 
zostanie uruchomiony w czerwcu

Bariery przed przeprawą
GÓRA KALWARIA Zgodnie z zapowiedzią starostwa, ruch po moście na Czarnej w Czaplinie 
zostanie przywrócony w sierpniu. Dla kierowców wyznaczono długie objazdy

 Tylko dla pieszych i rowerzy-
stów dziś wykonawca ma otworzyć 
tymczasową kładkę obok remonto-
wanej przeprawy. Kierowcy muszą, 
za żółtymi znakami, wybrać dro-
gę przez Staniszewice i Grobice (w 
sąsiedniej gminie Chynów) lub Li-
nin i Górę Kalwarię. W obu przy-
padkach  wiąże się to z nadłoże-
niem kilku kilometrów.
 Zgodnie z informacją starostwa, 
wyburzenie starego mostu i budowa 
w jego miejsce nowego ma potrwać 
do 1 sierpnia. Jednak przeprawa zo-
stanie oddana dopiero po dokona-
niu odbioru technicznego przez Po-
wiatowy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego. 
 Temat zamknięcia mostu był w 
ostatnim czasie źródłem napięć po-
między Zbigniewem Adamczykiem, 
sołtysem Czaplina, a władzami gmi-
ny. Podczas kwietniowej sesji rady 
miejskiej sołtys twierdził, że mając 
w perspektywie zamknięcie mostu, 
gmina mogła w bliskiej odległości 
wykonać tymczasowy objazd przez 
rzekę. Bo brak przeprawy mocno 
skomplikuje życie rolnikom dociera-
jącym do pól i sadów. Burmistrz Da-
riusz Zieliński odpowiadał, że jest to 
inwestycja powiatowa i gmina zosta-
ła późno o niej zawiadomiona. Wło-
darz pytał również sołtysa, dlaczego 
to władze Góry Kalwarii mają po-
nosić wysokie koszty budowy prze-
prawy zastępczej i odpowiedzial-
ności za jej bezpieczeństwo. Doda-
wał, że i tak gmina będzie musiała 
wydać dodatkowe fundusze w trak-
cie remontu, ponieważ przez most, 
który zostanie zamknięty, jeździł 
autobus szkolny oraz busy pasa-
żerskie linii L30 (obecnie skiero-
wane na objazdy), do kursowania 
których dopłaca samorząd.  
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Stary most był – bo dziś ma przestać istnieć – w fatalnym stanie. 
Nowy będzie szerszy i mocniejszy

PiS: Odwołajcie referendum
KONSTANCIN-JEZIORNA 

 Konstanciński komitet Prawa i Sprawiedliwości wydał oświadczenie, w 
którym wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tego, że władze miasta nie zre-
zygnowały z organizacji jedynego w powiecie referendum w sprawie przy-
łączenia gminy do metropolii warszawskiej. „Pragniemy zwrócić uwagę, że 
projekt ustawy metropolitalnej został wycofany z parlamentu (...) , organizo-
wanie przez Burmistrza i Radę referendum na temat projektu, który już nie 
istnieje, traktujemy jako marnotrawienie pieniędzy publicznych i wyraz dale-
ko posuniętej niegospodarności władz gminy” – czytamy w apelu. 
 Przypomnijmy, że Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej po-
wiedział nam, iż „referendum cały czas ma sens”. – To, że projekt posłów PiS 
został wycofany, nie znaczy, że w lipcu czy sierpniu nie zgłoszą oni kolejnej, 
równie szkodliwej dla naszej gminy ustawy metropolitalnej – przekonywał. Kon-
stancińskie referendum, zwołane na 28 maja, ma kosztować około 50 tys. zł.
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Filmowa noc z Jake’em Gyllenhaalem
 Konstanciński Dom Kultury (ul. Mostowa 15) przygotował na dzisiejszy 
wieczór wyjątkową propozycję dla fanów Jake’a Gyllenhaala, amerykańskie-
go aktora, mającego na swoim koncie wiele niezapomnianych ról w wybit-
nych fi lmach. Zadebiutował w 1991 roku w wieku zaledwie 10 lat. Popular-
ność przyniosła mu rola w kultowym „Donnie Darko”, a sławę i status gwiaz-
dy głośna „Tajemnica Brokeback Mountain”, za nią otrzymał nominację do 
Oscara. Podczas maratonu zostaną wyświetlone trzy fi lmy z jego udziałem. 
Na najbardziej wytrwałych uczestników – niespodzianka. Więcej informacji 
pod nr tel. 22 484 20 20, bądź mailowo biuro@konstancinskidomkultury.pl. 
Początek maratonu o godz. 19. Wstęp wolny.

PC
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Sadzą drzewa na potęgę
PIASECZNO Trwa akcja dosadzania drzew i uzupełniania zieleni na te-
renach publicznych. Łącznie przybędzie aż 300 drzew i 4 tys. krzewów

 Tylko w kwietniu gminny wydział utrzymania terenów publicznych posa-
dził na terenie miasta 100 nowych drzew. Głównie były to lipy drobnolistne, 
które zostały posadzone wzdłuż ulic Wojska Polskiego, Puławskiej, Kościusz-
ki i Gerbera. Z kolei dęby kolumnowe pojawiły na ul. Puławskiej, głogi przy ul. 
Słowiczej, a jarzęby przy parkingu w rejonie ul. Wojska Polskiego. Na Górkach 
Szymona w Zalesiu Dolnym, w ramach akcji „Sadzimy drzewa z Dobrą Wolą”, 
posadzone zostały natomiast wierzby białe. Na tym jednak nie koniec, bo ak-
cja nasadzeniowa kontynuowana jest także w tym miesiącu. W jej ramach po-
sadzone zostanie kolejnych 200 drzew, zarówno w mieście jak i na terenie 
podmiejskich sołectw. Będą to głównie klony, głogi, lipy, brzozy, dęby, kaszta-
nowce, wiśnie i grusze, które zostaną posadzone m.in. na ulicach Osiedlowej, 
Kombatantów (Julianów), Kościelnej, Wyspiańskiego, Dworcowej, Kościuszki, 
Sierakowskiego, Kilińskiego i Puławskiej. 
 Ponadto w gminie przybędzie ponad 4 tysiące krzewów. Będą to m.in. 
tuje, hortensje, irgi, berberysy, szałwie i róże, którymi obsadzane są klomby 
i kwietniki na terenie Piaseczna oraz Józefosławia. Łączny koszt nasadzeń to 
240 tys. zł. – Dosadzanie drzew wzdłuż ulic miasta jest teraz naszym prioryte-
tem, nie tylko z uwagi na estetykę, rewitalizację, ale również ekologię – mówi 
wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – Możemy na to przeznaczyć więcej pie-
niędzy, ponieważ program czterech parków w Piasecznie wchodzi w ostat-
nią fazę – po Górkach Szymona, Ogrodowej i al. Róż intensywne prace prowa-
dzone są obecnie w parku miejskim. Czekamy na wnioski mieszkańców i po-
mysły na dosadzanie drzew i krzewów na jesień. Zachęcam również do prze-
syłania wniosków do budżetu obywatelskiego. To świetny sposób na realiza-
cję projektów dotyczących wzmocnienia zieleni w mieście. 

Tomasz Wojciuk

Nowe drzewa zostały posadzone m.in. wzdłuż 
ulicy Wojska Polskiego

Odwiedzi nas plejada gwiazd
POWIATPod względem koncertów najciekawiej zapowiada się na naszym terenie czer-
wiec, w którym wystąpią Maryla Rodowicz, Andrzej Piaseczny zespoły T.Love oraz Ray 
Wilson Genesis Classic. Jednak pierwsze muzyczne gwiazdy usłyszymy już w maju

 Tegoroczny letni sezon arty-
styczny w Konstancinie-Jeziornie 
zainauguruje 21 maja o godz. 20  
Maria Sadowska, znana wokalist-
ka, reżyserka i scenarzystka filmo-
wa. W amfiteatrze w Parku Zdro-
jowym zaśpiewa m.in. utwory z al-
bumu „Jazz na ulicach” z 2014 roku. 
Zabrzmi otwarta, nowoczesna, ki-
piąca energią, taneczna muzyka z 
emocjami na pierwszym miejscu, w 
której przenikają się wpływy wielu 
gatunków, ale zawsze prym wiedzie 
wszechobecny rytm. 

Maryla kontra Muniek
 Zaledwie trzy tygodnie póź-
niej – w trakcie Dni Konstanci-
na, 10 czerwca – publiczność zgro-
madzoną w amfiteatrze będzie sta-
rał się oczarować Andrzej Piasecz-
ny. Kto nie zdąży na ten koncert po-
pularnego Piaska, nie musi się mar-
twić. Były wokalista zespołu Mafia 
zaśpiewa 1 lipca o godz. 21 podczas 
święta Tarczyna.   
 Także na 10 czerwcu, ale w dru-

gim końcu powiatu, szykowana jest 
gratka dla wielbicieli muzyki legen-
darnego zespołu Genesis. Znane 
utwory tej grupy na błoniach w Lesz-
nowoli zaśpiewa Ray Wilson, ostat-
ni wokalista Genesis (1996-1998). 
Podczas koncertu towarzyszy mu  
m.in. kwartet smyczkowy. Szkoc-
ki wokalista zakochał się w Polsce i 
zamieszkał na stałe w naszym kraju. 
Podczas Święta Gminy Lesznowola 
usłyszymy również Majkę Jeżowską 
oaz zespół rockowy Sorry Boys. 
 Kolejne gwiazdy odwiedzą nasz 
powiat tydzień później, 17 czerw-
ca. W trakcie święta Góry Kalwa-
rii wystąpi nazywana królową pol-
skiej muzyki rozrywkowej Mary-
la Rodowicz. – Podczas tegorocz-
nej trasy koncertowej artystka bę-
dzie świętowała 50-lecie obecno-
ści na scenie muzycznej. Koncert w 
Górze Kalwarii zostanie zorganizo-
wany tydzień po wielkiej jubileuszo-
wej gali na festiwalu w Opolu – za-
powiada Dariusz Falana, dyrektor 
Ośrodka Kultury w Górze Kalwa-

rii. Niemal w tym samym czasie, w 
Piasecznie, podczas VI Wolprezy w 
parku miejskim zagra zespół T.Lo-
ve. Kapela, której liderem jest Zyg-
munt „Muniek” Staszczyk, obcho-
dzi w tym roku 35-lecie istnienia.

Piaseczno stawia na alternatywę
 Komu bliższa jest alternatyw-
na scena muzyczna, też nie będzie 
miał powodów do narzekania. Pia-
seczyńskie Centrum Kultury zapre-
zentuje na rynku kilkoro popular-
nych wykonawców. W piątek koncer-
towe lato w mieście otworzyła So-
niamiki. Natomiast 9 czerwca na 
tej samej scenie zaprezentują się Pa-
blopavo i Ludziki. Podsumowaniem 
letniego sezonu muzycznego na ryn-
ku będzie 25 sierpnia koncert zespo-
łu Lao Che, który zyskał dużą popu-
larność po wydaniu płyty „Powsta-
nie Warszawskie”. 
 Na wszystkie wymienione kon-
certy wstęp będzie wolny.

Piotr Chmielewski

Maryla Rodowicz (fot. Paweł Zienowicz)      Andrzej Piaseczny (fot. Marlena Bielińska)            Ray Wilson (fot. Piotr Frydecki)
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Piłkarskie przedszkola
strzałem w dziesiątkę
PIASECZNO Dwa lata temu w Jedności Żabieniec, najstarszym klubie na terenie powiatu, ru-
szyły zajęcia piłkarskie dla maluchów. Projekt Jedność Kids Piłkarskie Przedszkola z miej-
sca podbił serca dzieci i ich rodziców. – Wymyślona przez nas formuła stała się tak popu-
larna, że z powodzeniem zaczęli naśladować ją inni – chwali się Paweł Sawa, prezes klubu
 Prezes podkreśla, że chciał wy-
myślić coś, co odróżni Jedność Ża-
bieniec od innych klubów na terenie 
gminy. – Byliśmy tu pierwsi, mamy 
piękną historię, a to zobowiązuje – 
oznajmia. – Potrzebowaliśmy jakie-
goś impulsu, który sprawi, że klub 
nadal będzie mógł się rozwijać. Je-
steśmy w o tyle trudniejszej sytuacji, 
że w Żabieńcu nie ma szkoły. Dlate-
go musieliśmy poszukać innego spo-
sobu na przyciągnięcie do nas dzieci 
zainteresowanych grą w piłkę.

Projekt inny niż wszystkie
 Obecnie w Jedności trenuje oko-
ło 250 zawodników. Z tego do piłkar-
skich przedszkoli, których zajęcia od-
bywają się w Żabieńcu i Ustanowie, 
uczęszcza w sumie około 110 dzieci w 
wieku 3-7 lat. Co ciekawe, są wśród 
nich nie tylko chłopcy. Zajęcia odby-
wają się we wtorki po południu oraz 
w soboty. – Podczas treningu dzie-
ciaki dzielimy zwykle na 4-5 grup, 
stosując kryteria wieku oraz zaawan-
sowania piłkarskiego – mówi Paweł 
Sawa. – Zajęcia są ogólnorozwojo-
we z elementami piłki nożnej. Są to 
przeważnie gry i zabawy, chociaż na 
koniec zawsze musi być krótki mecz. 
Dzieci bardzo na niego czekają.
 Sztab treningowy składa się w 
sumie sześciu osób: dwóch trenerów 
z kwalifikacjami UEFA oraz czte-
rech asystentów, wśród których są 
też dwie kobiety mające o wiele lep-
szy kontakt z dziećmi. – Jestem ta-
kim trenerem wsparcia – mówi Aga-
ta Marciniak, która od początku 
jest bardzo mocno zaangażowana w 
cały projekt. – Często podtrzymuję 
dzieciaki na duchu i pomagam im – 
zwłaszcza na początku – przystoso-

wać się do nowych warunków i oto-
czenia. Jestem też łącznikiem mię-
dzy kadrą trenerską, a rodzicami.
 Trenerzy Jedności cały czas sta-
rają się podnosić swoje kwalifikacje. 
Często biorą też udział w różnego 
rodzaju kursach, podpatrując dzia-
łanie szkółek piłkarskich Legii i Za-
głębia Lubin, które są uznawane za 
najlepsze w Polsce. 
 Podczas treningów dzieci uczą 
się właściwych zachowań i pracy w 
grupie. Trenerzy pozwalają się im też 
dużo kiwać, dzięki czemu maluchy 
uczą się prowadzić piłkę i nad nią pa-
nować. – Prowadząc szkolenie stawia-
my na spokój i pracę, a nie na wyniki. 
Rywalizacja jest fajna, ale jeszcze nie w 
tym wieku – podkreśla prezes Jedności 
Żabieniec. – Chcemy, aby dzieci na na-
szych zajęciach przede wszystkim do-
brze się bawiły. Dlatego też, bez wzglę-
du na wyniki, wszystkich nagradzamy. 
Czas na naukę taktyki czy piłkarskiej 
teorii przyjdzie dopiero potem. 

Najgorsi są... rodzice
 Paradoksalnie jedną z przeszkód 
w szkoleniu maluchów są zbyt wyso-
kie oczekiwania rodziców. To wła-
śnie oni najczęściej wywierają na 
dzieci presję, co jest dużym błędem. 
– Od prowadzenia dzieci są trenerzy 

– podkreśla Paweł Sawa. – Przypro-
wadzając swoje pociechy na zajęcia, 
rodzice powinni się z tym liczyć. 
 W czasach zdominowanych 
przez nowoczesne technologie czę-
sto problemem dzieci jest właściwa 
współpraca. Dlatego trenerzy stara-
ją się ich tego uczyć poprzez zaba-
wę, ale także integrację. W klubie or-
ganizowane są wspólne uroczysto-
ści, m.in. urodziny oraz wyjazdy. 
– Chcemy tworzyć tu zgraną spo-
łeczność, która będzie dobrze czu-
ła się w swoim towarzystwie – mówi 
prezes Jedności. – Serdecznie zapra-
szamy do nas wszystkie dzieci, które 
chcą grać w piłkę. Pierwszy trening 
jest bezpłatny. W ramach wpisowego 
wyposażamy przedszkolaka w sper-
sonalizowaną koszulkę, spodenki 
oraz getry. Buty rodzice muszą ku-
pić już we własnym zakresie. Najlep-
sze są turfy (buty z wypustkami w 
podeszwie) lub lane korki. 
 – Treningi na stadionie w Żabień-
cu odbywają się we wtorki i w sobo-
ty – dodaje Agata Marciniak. – Moż-
na zapisać dziecko na jedno lub dwa 
zajęcia w tygodniu. Ceny są bardzo 
atrakcyjne, mamy najniższe stawki za 
tego typu zajęcia w powiecie. 

Tomasz Wojciuk

Dzieci trenują o rozmiar 
mniejszymi piłkami, które 

ważą zaledwie 290 gramów. 
W domu do treningu można 

użyć też piłki do siatkówki
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Trzy gole Jedności
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – KORONA GÓRA KALWARIA 3:0 W spotkaniu pomiędzy 
Jednością a Koroną nie było wielkich piłkarskich fajerwerków. Faworyci byli w tym me-
czu zdecydowanie skuteczniejsi i w pełni zasłużenie zdobyli trzy punkty
 Pierwsza połowa była wyrówna-
na, z niewielką liczbą sytuacji pod-
bramkowych. Decydujące dla losów 
konfrontacji okazało się być ostat-
nie pięć minut przed zmianą stron. W 
41. minucie Przemysław Piekarz trącił 
piłkę głową po dośrodkowaniu Ma-
teusza Ruty i uprzedził  bramkarza 
Korony Adama Wrochnę, który na 
co dzień gra w obronie, ale – wobec 
braku w składzie dwóch nominalnych 
golkiperów – musiał tego popołudnia 
stanąć między słupkami. Chwilę póź-
niej, zupełnie przypadkowo, jeden z 
zawodników gości odbił piłkę ręką 
w polu karnym, a jedenastkę pewnie 
wykorzystał Tomasz Jamorski.
 W 52. minucie boisko opuścił 
z kolei Mateusz Wasilkiewicz, któ-
ry otrzymał bezpośrednią czerwo-
ną kartkę za zdecydowaną inter-
wencję w środku boiska. Sytuacja 
ta podostrzyła atmosferę na pla-
cu gry. Zdenerwowani piłkarze obu 
zespołów zaczęli się przepychać, ale 

na szczęście szybko udało im się po-
wstrzymać nerwy.
 – Dla mnie to był czysty wślizg 
– skomentował zdarzenie zawodnik 
Korony. – Wiadomo, że agresywny, 
ale skoro ja nawet nie poczułem jego 
nóg na swoich nogach, to raczej taki 
ostry, jak myślał sędzia, nie był. Dla 
mnie arbiter kompletnie nie panował 
nad spotkaniem.
 Trzeba podkreślić, że grająca w 
dziesiątkę Góra Kalwaria nie złożyła 
broni i były minuty, w których potrafiła 
zagrozić bramce gospodarzy. Kropkę 
nad „i” postawiła jednak w 85. minu-
cie Jedność. Paweł Kaczyński huknął z 
wolnego, a piłka – przy sporym udzia-
le Wrochny – wylądowała ostatecznie 

w siatce. Tuż przed końcowym gwizd-
kiem wykartkował się jeszcze Ruta, ale 
jego przedwczesne zejście z boiska nie 
miało już wpływu na wynik.

Grzegorz Tylec

Łukasz Hass, 
trener Korony 
Góra Kalwaria

 Mecz był wyrówna-
ny, ale straciliśmy w pro-
sty sposób bramki. Zagra-
liśmy dziś znów ośmio-
ma młodzieżowcami z 
obrońcą w bramce, który stał w niej, bo musiał. 
Nasz pierwszy bramkarz pauzował za czerwoną 
kartkę, a drugi... nie dostał wolnego w pracy. Sy-
tuacja jest trudna, ale pozostaje nam tylko wal-
czyć. To co wybiegamy, to będzie nasze, a jak się 
nie uda – trudno...

Dariusz Zabiżewski, 
trener Jedności 
Żabieniec

 Chłopaki czuli dziś 
na boisku to, że przeciw-
nik nie jest najwyższych 
lotów i można sobie 
troszkę odpuścić. Nie w 
każdym meczu można grać na 110 procent. Było 
dzisiaj trochę zmian w składzie – bez Łukasza Ma-
tulki i Rafała Zielińskiego grało się ciężko. Gratu-
luję chłopakom, że mimo słabego meczu, udało 
im się go wygrać.

IV liga

Kolejka 28 - 29-30 kwietnia
Proch Pionki 1-0 Grom Warszawa  
Victoria Sulejówek 6-1 Orzeł Wierzbica  
Wilga Garwolin 1-2 Oskar Przysucha  
MKS Piaseczno 0-0 Sparta Jazgarzew  
KS Raszyn 4-4 Mszczonowianka Mszczonów  
Energia Kozienice 2-3 Mazur Karczew  
Pilica Białobrzegi 3-1 Broń Radom  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-4 Znicz II Pruszków  

Kolejka 29 - 3 maja
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 3-0 Błonianka Błonie  
Znicz II Pruszków 0-2 Pilica Białobrzegi 
Broń Radom 2-0 Energia Kozienice  
Mazur Karczew 4-0 KS Raszyn  
LKS Promna 3-3 MKS Piaseczno  
Sparta Jazgarzew 0-0 Wilga Garwolin  
Oskar Przysucha 2-2 Victoria Sulejówek 
Orzeł Wierzbica 1-1 Proch Pionki  
Grom Warszawa 1-2 Szydłowianka Szydłowiec 

Kolejka 30 - 6-7 maja
Szydłowianka Szydłowiec 0-0 Orzeł Wierzbica  
Proch Pionki 0-0 Oskar Przysucha  
Victoria Sulejówek 3-0 Sparta Jazgarzew  
Wilga Garwolin 2-1 LKS Promna  
MKS Piaseczno 1-3 Mszczonowianka Mszczonów  
KS Raszyn 0-4 Broń Radom  
Energia Kozienice 2-2 Znicz II Pruszków  
Pilica Białobrzegi 1-1 KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna)

Kolejka 31 - 13-14 maja
Energia Kozienice 5-3 KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna)  
Pilica Białobrzegi 2-1 Błonianka Błonie  
Znicz II Pruszków 1-2 KS Raszyn  
Mazur Karczew 1-2 MKS Piaseczno  
Mszczonowianka Mszczonów 1-1 Wilga Garwolin  
LKS Promna 2-2 Victoria Sulejówek 
Sparta Jazgarzew 2-1 Proch Pionki  
Oskar Przysucha 1-1 Szydłowianka Szydłowiec  
Orzeł Wierzbica 2-0 Grom Warszawa 

Tabela grupy południowej czwartej ligi
1.  Victoria Sulejówek 29 71 22 5 2 93-20
2.  Broń Radom 29 68 21 5 3 75-27
3.  Mszczonowianka Mszczonów 
  29 61 18 7 4 76-47
4.  Mazur Karczew 29 52 16 4 9 47-30
5.  Pilica Białobrzegi 30 51 14 9 7 53-38
6.  Oskar Przysucha 29 48 14 6 9 58-47
7.  MKS Piaseczno 30 45 13 6 11 51-44
8.  Sparta Jazgarzew 29 44 13 5 11 46-38
9.  Energia Kozienice 30 43 12 7 11 53-46
10.  Wilga Garwolin 29 39 10 9 10 45-46
11.  Błonianka Błonie 28 39 12 3 13 44-48
12.  Znicz II Pruszków 30 37 11 4 15 65-63
13.  Szydłowianka Szydłowiec 
  28 37 11 4 13 45-52
14.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  30 33 9 6 15 44-56
15.  LKS Promna 29 32 9 5 15 39-53
16.  Grom Warszawa 28 24 7 3 18 25-65
17.  KS Raszyn 30 21 6 3 21 38-92
18.  Orzeł Wierzbica 29 20 5 5 19 34-85
19.  Proch Pionki 29 16 4 4 21 23-57

Liga okręgowa

Kolejka 22 - 29-30 kwietnia
Naprzód Brwinów 1-0 Piast Piastów  
LKS Chlebnia 4-3 Ryś Laski  
Milan Milanówek 0-3 Perła Złotokłos  
Świt Warszawa 0-5 Żyrardowianka Żyrardów  
Józefovia Józefów 7-0 Promyk Nowa Sucha  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-2 Przyszłość 
Włochy (Warszawa)  
Okęcie Warszawa 2-2 KS Teresin
FC Lesznowola – SEMP Warszawa (mecz przełożony)

Kolejka 23 - 6-7 maja
Okęcie Warszawa 2-5 Naprzód Brwinów  
KS Teresin 2-0 FC Lesznowola  
SEMP Ursynów (Warszawa) 3-2 Pogoń II 
Grodzisk Mazowiecki  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 0-2 Józefovia Józefów  
Promyk Nowa Sucha 3-2 Świt Warszawa  
Żyrardowianka Żyrardów 3-1 Milan Milanówek  
Perła Złotokłos 5-0 LKS Chlebnia  
Ryś Laski 0-7 Piast Piastów 

Kolejka 24 - 13-14 maja
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-1 Józefovia Józefów  
Naprzód Brwinów 4-1 Ryś Laski 
Piast Piastów 2-1 Perła Złotokłos  
LKS Chlebnia 1-3 Żyrardowianka Żyrardów  
Milan Milanówek 2-0 Promyk Nowa Sucha  
Świt Warszawa 0-2 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 3-0 KS Teresin 
FC Lesznowola 4-2 Okęcie Warszawa

Tabela drugiej grupy ligi okręgowej
1.  Perła Złotokłos 24 56 18 2 4 62-18
2.  Piast Piastów 24 49 16 1 7 47-25
3.  LKS Chlebnia 24 47 15 2 7 59-48
4.  Naprzód Brwinów 24 43 13 4 7 50-32
5.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  24 40 12 4 8 48-34
6.  KS Teresin 24 40 12 4 8 37-31
7.  Józefovia Józefów 24 35 10 5 9 36-24
8.  Żyrardowianka Żyrardów 
  24 32 9 5 10 38-35
9.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  24 31 9 4 11 35-39
10.  Milan Milanówek 24 27 8 3 13 41-52
11.  Ryś Laski 24 27 8 3 13 33-54
12.  Promyk Nowa Sucha 24 27 8 3 13 33-58
13.  Okęcie Warszawa 24 26 7 5 12 28-35
14.  FC Lesznowola 24 25 7 4 13 35-55
15.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  24 25 8 1 15 40-52
16.  Świt Warszawa 24 19 5 4 15 23-53

A klasa

Kolejka 19 - 29-30 kwietnia
Grom II Warszawa 1-6 GLKS Nadarzyn  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 1-3 KS II Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna)  
KS II Raszyn 0-4 Laura Chylice  
Ursus II Warszawa 3-1 MKS II Piaseczno  
Jedność Żabieniec 1-0 UKS Siekierki (Warszawa)  
Sparta II Jazgarzew 6-4 AMT Nowa Wieś  
Tur Jaktorów 4-2 Korona Góra Kalwaria 

Kolejka 20 - 6-7 maja
GLKS Nadarzyn 1-0 Tur Jaktorów  
Korona Góra Kalwaria 0-4 Sparta II Jazgarzew  
AMT Nowa Wieś 1-3 Jedność Żabieniec  
UKS Siekierki (Warszawa) 1-3 Ursus II Warszawa  
MKS II Piaseczno 0-3 KS II Raszyn  
Laura Chylice 8-1 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki  
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-1 Grom II 
Warszawa

Kolejka 21 - 13-14 maja
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 4-2 GLKS Nadarzyn  
Grom II Warszawa 2-2 Laura Chylice  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 0-3 MKS II Piaseczno  
KS II Raszyn 3-4 UKS Siekierki (Warszawa)  
Ursus II Warszawa 2-1 AMT Nowa Wieś  
Jedność Żabieniec 3-0 Korona Góra Kalwaria  
Sparta II Jazgarzew 4-5 Tur Jaktorów  

Tabela trzeciej grupy A klasy
1.  Ursus II Warszawa 21 50 16 2 3 60-24
2.  Sparta II Jazgarzew 21 49 16 1 4 103-43
3.  KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  21 43 14 1 6 54-37
4.  Jedność Żabieniec 21 41 13 2 6 42-22
5.  Laura Chylice 21 38 12 2 7 77-45
6.  Tur Jaktorów 21 28 7 7 7 45-47
7.  GLKS Nadarzyn 21 27 8 3 10 42-60
8.  MKS II Piaseczno 21 26 8 2 11 45-41
9.  AMT Nowa Wieś 21 24 6 6 9 41-58
10.  UKS Siekierki (Warszawa) 21 21 6 3 12 39-58
11.  Grom II Warszawa 21 20 6 2 13 40-67
12.  KS II Raszyn 21 20 6 2 13 41-69
13.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  21 20 6 2 13 31-49
14.  Korona Góra Kalwaria 21 14 3 5 13 27-67

Ekstraliga kobiet

Kolejka 23 - 3 maja
AZS Wrocław 1-3 Medyk Konin  
AZS PWSZ Wałbrzych 1-1 Czarni Sosnowiec  
Górnik Łęczna 4-0 UKS SMS Łódź  
GOSiR Piaseczno 0-3 Olimpia Szczecin  
Mitech Żywiec 1-4 AZS UJ Kraków  
AZS PSW Biała Podlaska 1-2 Sztorm Gdańsk

Kolejka 24 - 6-7 maja
UKS SMS Łódź 0-1 Czarni Sosnowiec  
Medyk Konin 5-0 AZS PWSZ Wałbrzych  
AZS Wrocław 0-2 Górnik Łęczna  
AZS UJ Kraków 3-2 Sztorm Gdańsk  
GOSiR Piaseczno 4-3 Mitech Żywiec  

Kolejka 25 - 13-14 maja
UKS SMS Łódź 1-1 AZS Wrocław  
Górnik Łęczna 1-1 AZS PWSZ Wałbrzych  
Czarni Sosnowiec 1-1 Medyk Konin  
AZS UJ Kraków 2-1 GOSiR Piaseczno  
Sztorm Gdańsk 1-0 Olimpia Szczecin  
Mitech Żywiec 0-0 AZS PSW Biała Podlaska

Tabela Ekstraligi kobiet
1.  Medyk Konin 25 71 23 2 0 127-13
2.  Górnik Łęczna 25 67 22 2 1 82-19
3.  AZS PWSZ Wałbrzych 25 39 11 6 8 42-36
4.  UKS SMS Łódź 25 39 11 6 8 44-40
5.  Czarni Sosnowiec 25 38 11 5 9 45-36
6.  AZS Wrocław 25 29 8 5 12 46-45
7.  AZS UJ Kraków 25 30 9 3 13 31-57

8.  Olimpia Szczecin 24 25 7 4 13 33-55
9.  Sztorm Gdańsk 25 23 7 2 16 25-73
10.  Mitech Żywiec 25 22 6 4 15 29-62
11.  GOSiR Piaseczno 25 20 6 3 16 27-67
12.  AZS PSW Biała Podlaska 24 19 5 4 15 18-46

Ligowe zapowiedzi
Finał wojewódzkiego Pucharu Polski
Sparta Jazgarzew – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 24 
maja, g. 17.30

IV liga

Kolejka 33 - 20-21 maja
Pauza: KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna).
 
Energia Kozienice - Błonianka Błonie 
Pilica Białobrzegi - KS Raszyn 
Znicz II Pruszków - MKS Piaseczno 21 maja, g. 15.30
Broń Radom - Wilga Garwolin 
Mazur Karczew - Victoria Sulejówek 
Mszczonowianka Mszczonów - Proch Pionki 
LKS Promna - Szydłowianka Szydłowiec 
Sparta Jazgarzew - Grom Warszawa 20 maja, g. 11
Oskar Przysucha - Orzeł Wierzbica

Liga okręgowa

Kolejka 25 - 20-21 maja
FC Lesznowola - Naprzód Brwinów 20 maja, g. 16
Okęcie Warszawa - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
KS Teresin - Józefovia Józefów 
SEMP Ursynów (Warszawa) - Świt Warszawa 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Milan Milanówek 
Promyk Nowa Sucha - LKS Chlebnia 
Żyrardowianka Żyrardów - Piast Piastów 
Perła Złotokłos - Ryś Laski 20 maja, g. 16

A klasa

Kolejka 22 - 20-21 maja
GLKS Nadarzyn - Sparta II Jazgarzew 20 maja, g. 14 
Tur Jaktorów - Jedność Żabieniec 20 maja, g. 11
Korona Góra Kalwaria - Ursus II Warszawa 21 maja, g. 11
AMT Nowa Wieś - KS II Raszyn 
UKS Siekierki (Warszawa) - Ożarowianka II 
Ożarów Mazowiecki 
MKS II Piaseczno - Grom II Warszawa 21 maja, g. 17 
Laura Chylice - KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
20 maja, g. 15

Ekstraliga kobiet

Kolejka 26 - 20-21 maja
Medyk Konin - UKS SMS Łódź 
Górnik Łęczna - Czarni Sosnowiec 
AZS PWSZ Wałbrzych - AZS Wrocław 
Mitech Żywiec - Sztorm Gdańsk 
AZS PSW Biała Podlaska - GOSiR Piaseczno 21 maja, g.13
Olimpia Szczecin - AZS UJ Kraków

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Gosirki wciąż w grze
PIŁKA NOŻNA, EKSTRALIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – OLIMPIA 
SZCZECIN 0:3, KS GOSIRKI PIASECZNO – MITECH ŻYWIEC 4:3 Po poraż-
ce z Olimpią w kolejnym spotkaniu w grupie walczącej o pozostanie w 
Ekstralidze Gosirki nie miały wielkiego wyboru jak tylko zdobyć trzy 
punkty i przedłużyć tym samym swoje nadzieje w walce o utrzyma-
nie. Sztuka ta ostatecznie im się udała, ale mecz miał na tyle nieco-
dzienny przebieg, że o końcowy wynik trzeba było drżeć dosłownie do 
ostatniego gwizdka pani arbiter

 O pierwszych trzydziestu minu-
tach gry meczu z Olimpią Gosirki 
chciałyby zapewne jak najszybciej 
zapomnieć. Po prostych błędach w 
obronie i dość przypadkowych ak-
cjach do siatki gospodyń trafi ły ko-
lejno Roksana Ratajczyk (5 minuta), 
Aleksandra Sudyk (18 minuta) i We-
ronika Szymaszek (29 minuta). Po 
zmianie stron oglądaliśmy jednak zu-
pełnie inne widowisko. Gosirki poka-
zały, że potrafi ą grać w piłkę i przez 
długie minuty gra toczyła się na po-
łowie przyjezdnych. Nie brakowa-

ło również  okazji do strzelenia gola, 
ale świetnie dysponowana była tego 
dnia bramkarka drużyny ze Szczeci-
na. Gdyby ktoś jednak przyjechał zo-
baczyć mecz jedynie w drugiej poło-
wie, mógłby się długo zastanawiać 
jak to możliwe, że to Gosirki straciły 
w tym meczu trzy gole...
 W kolejnym meczu piłkarki z Pia-
seczna nie powtórzyły błędu z poje-
dynku z Olimpią. Od samego począt-
ku wyszły na boisko zdeterminowa-
ne i pewne swego. Już w 5. minucie 
gry pierwszego gola zdobyła w tym 
meczu Aleksandra Sosnowska, wy-
korzystując dobre dogranie Magdy 
Dudek. Przez całą pierwszą połowę 
gra była dość wyrównana, ale jednak 
z optyczną przewagą gospodyń. Tuż 
przed przerwą do bezpańskiej piłki 
dopadła jeszcze Wioletta Tkaczyk i 
płaskim uderzeniem obok bramkar-
ki rywalek podwyższyła wynik na 2:0.
 Po zmianie stron zrobiło się jesz-
cze lepiej. Po ładnym zagraniu Du-
dek w 52. minucie znakomicie w sy-
tuacji sam na sam zachowała się Oli-
wia Rapacka, która mocnym i pew-
nym uderzeniem posłała piłkę do 
siatki. A kiedy 10 minut później na 
4:0 strzałem głową (po trzeciej asy-
ście Dudek) podwyższyła wynik So-
snowska wydawało się, że emocje w 
tym meczu już się skończyły i żadna 
siła nie będzie w stanie odebrać Go-
sirkom zwycięstwa. Nic bardziej myl-
nego. Trzeba oddać zespołowi przy-
jezdnych, że w ostatnich trzydziestu 
minutach zaprezentował naprawdę 
godną szacunku postawę. Żywiec nie 
poddał się i walczył do samego końca, 
zdobywając... kolejne trzy gole. Do siat-
ki trafi ła aż trzykrotnie jedna zawod-
niczka – wprowadzona po przerwie Ka-
tarzyna Wnuk, a po każdym kolejnym 
golu z Gosirek zdawało się schodzić po-
wietrze, co jednocześnie napędzało ry-
walki. Na szczęście ostatnia bramka dla 
Mitechu padła już w doliczonym czasie 
gry, ale gdyby ten mecz potrwał jesz-
cze kilka minut dłużej... mogło się skoń-
czyć różnie.
 Teraz wszystko jest w nogach 
podopiecznych Mariusza Malarza. 
Po meczu z Żywcem do końca sezo-
nu zostały Gosirkom już same wyjaz-
dy – do Krakowa (niestety przegrany 
1:2 po golu Aleksandry Sosnowskiej), 
Białej Podlaskiej i do Gdańska, a kwe-
stia utrzymania w lidze rozstrzygnie 
się najpewniej w najlepszy możliwy 
sposób – w bezpośrednich meczach 
z walczącymi o nie zespołami.

Grzegorz Tylec



BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

kompleksowa obsługakompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

tel.: 502-088-028, e-mail: biuro@e-pit.net

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

PRACOWNIKÓW
w fabryce płyt dvd

Oferujemy

pracę całoroczną,
bezpłatny dowóz z Warszawy

oraz okolic,
zawsze terminową wypłatę.

CV proszę wysłać na adres:
p.choros@leasingteam.pl
lub kontakt tel. 22 460 50 30

Zatrudnimy

w Piasecznie
na różne stanowiska produkcyjne i magazynowe

Poszukiwany pracownik do

ROZNOSZENIA POSIŁKÓW
na oddziały szpitalne.

Praca w Szpitalu Kolejowym

Tel. 518 607 614
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DAM PRACĘ

Zatrudnię osoby do sprzątania obiektu, wymagane do-
świadczenie w obsłudze maszyn, dobre warunki, 
Konstancin, tel. 721 228 094

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze, zatrudni osobę do 
sprzątania biur. Zapewniamy umowę o pracę. Kontakt 
tel: 22 7366823

Zatrudnię  stolarza lakiernika z doświadczeniem w Bo-
gatkach k. Piaseczno tel. 503 606 578

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie 
tel. 600 803 611, 602 743 436 

Do sprzątania hotelu w Konstancinie, tel. 603 342 813

Sprzedawczynię do delikatesów w Zalesiu Dolnym, w  
Prażmowie lub Złotokłosie – atrakcyjne warunki pracy, 
tel. 797 188 368 lub 22 737 35 83

Nowe delikatesy w Złotokłosie poszukują pracowni-
ków, atrakcyjne warunki pracy tel. 797 188 368

Zatrudnię nauczyciela do przedszkola w Piasecznie na 
okres wakacji. Wiadomość tel.506 12 52 82, CV na ad-
res przedszkolefantazja@interia.pl

Poszukuję pomocy nauczyciela do przedszkola i opie-
kunki do żłobka w Łazach. Informacje:tel. 506 12 52 82, 
CV na adres przedszkolefantazja@interia.pl 

Zakład produkcyjny w Piasecznie poszukuje osoby do 
prostej pracy chałupniczej polegającej na wszywaniu 
wszywek.Proszę o kontakt pod nr tel 22 75 26 00

Zakład produkcyjny w Piasecznie zatrudni energiczną 
osobę do konfekcjonowania produktów.
Proszę o kontakt pod nr tel 22 75 26 00

Szkoła Języków Obcych Elephant w  Mrokowie - gmi-
na Lesznowola, zatrudni lektorów języka angielskiego. 
CV prosimy przesyłać na adres info@elephant.edu.pl  
Tel. 604 939 736

Magazyniera do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 601 676

Zatrudnię ekspedientki, spożywczy „Groszek” Usta-
nów, Bobrowiec, Gołków, wysokie zarobki, 
tel. 508 23 85 86

Zatrudnię osobę do przyjmowania i wykładania towaru 
do sklepu spożywczego „Emilka” w Ustanowie, 
tel. 602 601 676

Kurier Południowy poszukuje kolportera z własnym 
samochodem i znajomością powiatu pruszkowskiego, 
praca co drugi piątek, tel. 22 756 79 39

Magazynier, skład budowlany, Piaseczno, 
tel. 609 115 711

Potrzebny kierowca samochód ciężarowy HDS 
Piaseczno, tel. 609 115 711

Nawiążę współpracę ze zgraną ekipą brukarską, 
stałe zlecenia, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Młodych , energicznych z doświadczeniem przy zakła-
daniu ogrodów, mile widziana umiejętność układania 
kostki brukowej, tel. 698 698 839

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego, 
w Piasecznie i Konstancinie, tel. 603 793 766

Piekarza piecowego, Zalesie Dolne, ul. Dworska 1, 
tel. 536 002 001

Samodzielnemu brukarzowi z doświadczeniem, 
tel. 698 698 839

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Głoskowie, 
tel. 785 992 745

Dla asystentki stomatologicznej, poniedziałek – czwar-
tek po południu, Piaseczno, Młynarska, tel. 784 225 861

Zatrudnię do prac wykończeniowych, tel. 601 22 55 31

Osobie do opieki nad osobami starszymi, ośrodek opie-
kuńczy Zalesie Dolne, tel. 607 081 930 

Zatrudnię nauczyciela, przedszkole Góra Kalwaria, 
tel. 503331731

Panów  do sprzątania  terenów zewnętrznym, Piaseczno 
tel. 502 501 302 

Sprzątanie magazynów Piaseczno, praca zmianowa, wy-
magana książeczka sanepidu, tel. 512 117 967

Do dociepleń ,pojedyncze osoby oraz brygady 
tel. 507 191 295 

Poszukuję kierowcy kat. C, tel. 504 204 832

Księgowej do biura podatkowego, tel. 604 559 182

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca Janki, 
ul. Mszczonowska, Tel. 509-375-085

Przedstawicielowi handlowemu w zakresie usług komu-
nalnych, tel. 606 551 098, tel. 504 608 413

Do produkcji i montażu okien, wyłącznie z doświadcze-
niem, Jazgarzew,  tel. 602 322 750

UBER kierowca, atrakcyjne warunki pracy, atrakcyjne za-
robki, nowe samochody, tel. 534 329 400

Pracowników na dachy itp. tel. 692 194 998

Zatrudnię pracownika w warsztacie w Zalesiu Górnym (ro-
bimy spirale, grzałki). Wynagrodzenie 15 zł/godz. 
Tel. 662 228 239

Kierowca kat. C do pracy w firmie komunalnej w okolicach 
Raszyna, tel. 693 280 600

Kasjer na Stację Paliw w Tarczynie.Tel. 605 276 594

Zatrudnię pracownika budowlanego, tel. 698 831 814

Pracownika do remontów/wykończeń, docieplenia bu-
dynków. Tel. 604 972 900

Pralnia w Piasecznie zatrudni kobiety. Tel: 575 942 929

Do Ociepleń. Tel. 507 191 295

Ochrona, do 55 lat, praca w Konstancinie, tel. 509 740 966

Pracuj jako Opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz 
języka? Organizujemy kursy językowe bez kaucji. Zapisz 
się już dziś! Po kursie praca gwarantowana! Tel: 501 356 
229 Promedica24

Zakład Kamieniarski zatrudni szlifierzy pilarzy w akordzie 
wynagrodzenie 2500/7500 zł, tel. 728 976 324

Zatrudnię kuriera, tel. 602 637 732

Praca czeka na FRYZJERA/ FRYZJERKĘ w Konstancinie 
w Instytucie Dr Eris, tel 695 151 616

Firma wod-kan zatrudni operatora koparki i koparko-łado-
warki, monterów sieci wod-kan, tel. 601 522 969

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

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

Cukiernika, pomoc, osobę do sprzątania, tel. 608 079 659

Zatrudnię fryzjera/-kę męską Piaseczno, tel. 604 433 127

Przyjmę do sklepu z bielizną, tel. 501 107 362

Stolarz, pomocnik stolarza, tel. 501 212 937

Zatrudnię do pracy w „Cukierence” w Zalesiu Górnym, 
tel. 514 787 459 

Opiekunkę do żłobka, Cv na adres 
kadra.przedszkole@interia.pl, tel. 604 954 772

Dekarza, pomocnika dekarza,woj.maz.
Kontakt: 608 854 286

Księgową do biura rachunkowego, Cv na adres 
kadra.przedszkole@interia.pl, tel. 604 954 772

Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodowych 
na osiedlu zamkniętym w Wilanowie, tel. 507 287 764

Nauczyciela i nauczyciela wspomagającego, Cv na adres 
kadra.przedszkole@interia.pl, tel. 604 954 772

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, opieka, tel. 880 450 968

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 666 924 505

Każde elektronarzędzia i narzędzia,
tel. 690 61 30 31 www.hold.waw.pl

Ręczny dwukołowy wózek (na kołach od motocykla),
tel. 536 602 974

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

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

Skupujemy wszystko ze srebra, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Ladę chłodniczą, tanio  tel. 696 083 116

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

Sprzedam laser grawerujący Trotec, tel. 602 463 705

Wyposażenie zakładu usługowego w Piasecznie. Urzą-
dzenia, meble, klienci, przeszkolenie. Tel. 602 463 705

Kombajn do ziemniaków „Anna” Z 644, rok prod. 1975, 
cena 1800 zł, tel. 575 060 866

Tuje duże, bukszpany, tel. 880 479 679

Sprzedam opryskiwacz sadowniczy. 
Tel. 515 486 338

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Peugeot 306 kombi, 2001r, benzyna, tel. 604 208 247

126p, tel. 721 108 889

FSO Truck 1,6, Skrzyniowy, 99r, tel. 601 91 25 27

Opel Tigra 1996, tel. 601 297 688

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Starego mercedesa, tel. 668 171 639

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam lub wynajmę lokal 200 m kw., działka 1500 m 
kw. Na mechanikę samochodową lub inną działalność, 
Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 882 141 461

Wilcza Góra; dom z działka 220/1208 m kw., wszystkie 
media, tel. 609 858 102, 609 190 107

Działka budowlana 1000 m kw Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działkę 1000 m kw., z domkiem 60 m kw., Gołków, tanio, 
tel. 695 080 112

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio 
tel. 509 332 657

Konstancin dom 190/1300 m kw okazja 890 tys. zł, 
tel. 601 720 840

Konstancin, 2000m kw, ładna, 270 tys. zł tel. 601 720 840

Bobrowiec 290/1300 m kw., las, ładny, 1,45 mln, 
tel. 601 720 840

Konstancin 380/1000 m kw., okazja. 1,49 mln, 
tel. 601 720 840
Budowlana 1500 m kw, Dobiesz, tel. 508 616 165

Działkę budowlaną 200 metrów w Solcu, tel. 501 327 912

Słoneczne mieszkanie, 72 m kw., z tarasem, w Piasecz-
nie, tel. 739 44 12 75

Sprzedam 2 działki pod budynek wielorodzinny w Pia-
secznie. TANIO! 698 225 965 / 22 750 33 66

Sprzedam TANIO działkę budowlaną o pow.: 1200 m kw., 
w Woli Prażmowskiej, tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Uwaga OKAZJA! Sprzedam b. tanio z powodów rodzin-
no – finansowych działki pod Piasecznem/Konstancinem 
J., tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Sprzedam działki budowlane – 39 km od Pałacu Kultury. 
Koszt działki ok. 1000 m kw., ze wszystkimi opłatami WY-
NOSI ok. 35 000 zł. Bardzo dobra lokata oszczędności! 
Tel. 698 225 965, 22 750 33 66

Ładny dom 125 m kw., parterowy k/Góry Kalwarii, działka 
1800 m kw,atrakcyjna cena,  tel. 724 716 000

Mazury, działka nad jeziorem Śniardwy, tel. 795 041 054 

32 m kw. - 181 tys. zł, logia i garaż, Piaseczno, os. Presti-
ge, tel. 512 691 867

Zalesie Dolne, 2600 m kw., piękna budowlana, staro-
drzew, tel. 601 33 04 77

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

56 m kw., Mysiadło, bezpośrednio, tel. 607 107 726

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200 m kw., na 
działce 1500 m kw., pod warsztat samochodowy lub inną 
działalność, Piaseczno tel. 505 795 962

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, bu-
dowa domów,  tel. 602 397 714

48 m kw, 2 pokoje, tel. 735 037 247

Działka 1300 m kw pod Tarczynem. Cena 49 500 PLN. 
Tel: 608 002 034

55 m kw., 3 pokoje,bezpośr,Góra Kalw, tel. 693 808 093

Działki budowlane 800-1000 m kw. Falęcin k/Grójca (obok 
pałacu). Cena już od 47000.Tanio, tel. 601 235 282 

Mieszkanie 31 m kw. centrum Piaseczna, tel. 513 690 480

Mieszkanie 47 m kw. w centrum Góry Kalwarii, 
tel. 608 505 947

Hala 300 m kw. 1200 m kw. działka Stara Iwiczna
Tel. 696 834 841

Sprzedam 2 działki rolne:6500 m kw. I 4600 m kw. Czersk/
Pólko cena-20 zł/m kw., tel. 510 780 088

Tanio pół bliżniaka w Czersku, tel. 602 810 143 

Tanio segment w centrum Góry Kalwarii, tel. 602 810 143

Góra Kalwaria, 3-pokojowe, 58 m kw., tel. 519 470 497

Dom w Parzniewie, tel. 535 487 338

Działka budowlana 1200 mkw., 24x49 m, Lesznowola, 
tel. 607 56 65 03

Budowlana, 1000 m kw., Gołków, tel. 603 809  166

Segment 125m2 z garażem, ogródek. Promocyjna cena. 
Góra Kalwaria, tel.602 235 319

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Technik – masażystka wynajmie pomieszczenie w salonie 
kosmetycznym lub fryzjerskim, tel. 693 556 261

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę pow.magazyn 400 m kw., biuro 400 m kw., 
plac 3000 m kw., Wola Gołkowska. Tel. 603 770 229

Dom z ogrodem na przedszkole lub żłobek Piaseczno 
Żabieniec, tel. 603 202 133

Magazyny w Antoninowie ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370 

Mieszkanie w domu jednorodzinnym w ok. Piaseczna – Tar-
czyna, możliwość pełnego wyżywienia, tel. 512 393 819

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

Pawilon, bazarek, tel. 511 182 258

Dom 200 m kw, tanio w Bobrowcu, tel. 664 008 528

Pokój, Nowa Iwiczna, tel. 538 100 660

Mieszkanie 2 pokojowe w Górze Kalwarii, tel. 607 380 467

Dom 200m kw, tanio w Bobrowcu tel. 664 008 528

2 pokoje z kuchnią, 60 m kw., Chylice, tel. 516 228 558

Mieszkanie jednopokojowe w Piasecznie, tel. 605 896 425

Lokal 200 m kw., Piaseczno, na hurtownię f
armaceutyczną, tel. 505 79 59 62

Kwatery, tel. 728 899 673

Mieszkanie 75 m kw., tel. 511 233 291

Dom ok. 60 m kw. Józefosław, tel. 506 326 381

Dwupokojowe, Piaseczno Lech, miejsce garażowe, 
tel. 694 13 42 43

Mieszkanie 2 pokojowe w Górze Kalwarii, tel. 607 380 467

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Dwupokojowe, tel. 664 695 444

USŁUGI

 

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

NAPRAWA AGD, tel. 780 183 173

ELEKTRYK, tel. 780 183 173

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Krycie dachów, naprawy, tel. 511 928 895

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodni-
cze, tel. 519 874 891

Elektryk, tel. 606 916 916

Ogrodzenia-montaż-wiel.doświ.tel. 793 047 004

Remonty, glazurnik, zabudowy k/g, tel. 570 670 938

Malowanie, tapetowanie, wykańczanie wnętrz, tel. 793 
392 302

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Ogrody od A do Z, tel. 781 544 058

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami, 
tel. 605 079 907

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

GLAZURA, GRES , A-Z tel. 601 219 482 

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy 
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?20 lat do-
świadczenia, tel. 502 214 817

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Pożyczki bez bik, tel. 22 760 12 27

Ogrody-Koszenie trawnika, tel. 603 315 531

Geodeta, tel. 503 554 214

Dachy-krycie,naprawa,podbitka.Tel. 530 248 771

Glazura terakota, tel. 577 355 123

Geodeta, tel. 516 070 915

Rębak do gałęzi, tel.  518 452 245

Minikoparka, tel. 518 452 245

Trawniki zakładanie-pielęgnacja, tel. 518 452 245

Układanie kostki brukowej A-Z, gwarancja, szybka realiza-
cja,tel.  518 452 245

Wycinka drzew, rębak do gałezi 518 452 245

Tynki agregatem, tel. 533 125 444

Kominki, tel. 609 644 757

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Usługi rębakiem, tel. 506 44 05 44

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Usługi transportowe, przeprowadzki, sprzątanie działek 
tel. 511 726 698 

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Usługi rębakiem, tel. 697 197 107

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 695 708 422

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Tynki tradycyjne, maszynowe i gipsowe, tel. 604 415 352

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalino-
wych, tel. 503 471 422

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

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

Wylewki agregatem, tel. 668 327 588

Ocieplanie poddaszy pianą pur, tel. 668 327 588

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

Ogrody, trawniki, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, elewacje i podbitki, tel. 511 723 600

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Docieplanie budynków, tanio, solidnie, tel. 507 768 230

Dachy papa termozgrzewalna, tel. 502 473 605

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Malujemy, tel. 794 706 556

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres, 
tel. 601 304 250

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Układanie kostki brukowej, elewacje, tel. 601 304 250

 RÓŻNE 

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWANIA 
ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – sku-
tecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksy-
malnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe: angielski, niemiecki, 
ukraiński. Tel: 536 800 066

Opony-serwis-sprzedaż-wymiana Nowa Iwiczna 
ul. Mleczarska 7, tel. 22 756 88 90 WWW.LAMGUM.PL

NAUKA 

Angielski indywidualnie, grupowo, VAT, tel. 881 272 188

Doktor Fizyka Matematyka Angielski, tel. 601 24 06 76

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Fizyka, Chemia tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Usługi pielęgniarskie z dojazdem, tel. 516 980 906

Dom Opieki Piaseczno, tel. 22 757 20 19, 601 870 594

Stylizacja rzęs metodą 1:1 i objętości. Piaseczno, 
tel. 578 591 852 lub LashesPati@wp.pl

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

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

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - 
UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. TEL. 261 821 073

ELEKTRYK, tel. 780 183 173

Praca w ochronie, Góra Kalwaria, system 24/48, 
stawka 10 zł, wiek do 55 lat, podstawy komputera, 
tel. 607 212 383, 603 454 131

Zatrudnię miłą panią do delikatesów, atrakcyjne wa-
runki i godziny pracy, wolne weekendy, doświadcze-
nie w branży będzie dodatkowym atutem, 
tel. 504 701 854 

Opiekunki - dom opieki, tel. 607 034 382

Zatrudnię hydraulików tel. 501 083 795

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Mrokowie, 
tel. 502 251 356

Mężczyznę do sitodruku, Piaseczno, tel. 22 756 81 85

Firma MS Transport Grupa Żywiec poszukuje pracow-
ników na stanowisko kierowcy kat C. z doświadczeniem 
oraz pomocników, praca polega na dostawie towarów 
alkoholowych do sklepów, Sławek, tel. 535 292 450, 
Robert, 504 127 497

STALKO sp.j. zatrudni kierowców kat. D, autobusy kur-
sujące na stałych liniach na terenie powiatu piaseczyń-
skiego, tel: 696 444 355, komunikacja@stalko.net.pl  

Masarnia Gołków zatrudni kierowcę-magazyniera 
(kat.B) oraz osobę do sprzątania i mycia pojemników 
tel.22 756 79 82

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

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno,
dobre warunki, tel. 22 757 07 61

SKUP AUT. Autokasacja, tel. 796 165 139, 517 799 183 

Auto skup, tel. 535 661 903

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW W 
JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649

Dom z piekną działką  1600 m kw blisko  Piaseczna i 
Gory K.  Ostatnie! tel.791 130  132 www.ogrodynarni.pl 

GLAZURA, GRES, HYDRAULIKA, ZABUDOWY KAR-
TON, GIPS, PANELE, tel. 601 21 94 82

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, GŁADŹ, 
REMONTY, TEL. 606 141 944

ANTENY, TV-SAT-GSM-LTE, MONTAŻ – SERWIS,  
tel. 508 329 491 

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKAZJE, WOLNE 
TERMINY 2017, LEMONPHOTO.PL, TEL. 692 569 927 

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182 

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, 
TEL. 792 456 182

ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, NAPRAWY, 
TEL. 603 375 875

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

Usługi transportowe, przeprowadzki,  tel. 516 856 115 

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wycinka drzew i usługi rębakiem, tel. 721 881 995

Alarmy, kamery, elektryka, tel. 606 916 916

Serwis laptopów, tel. 606 916 916

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

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

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, 
alimentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, 
spadkowe tel. 508 743 620 

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK, 
tel. 608 541 272

R E K L A M A
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Życie w dwóch epokach
GÓRA KALWARIA Jedni z podziwem nazywają ich pasjonatami, inni żartem 
– wariatami. Tak czy owak, główny aktorzy turnieju rycerskiego na zamku 
w Czersku to postaci nietuzinkowe
 Za sprawą pięknej aury w dzie-
wiątej edycji sztandarowej imprezy 
w średniowiecznej stolicy Mazow-
sza wzięło udział ponad 300 rekon-
struktorów. Dużą ciekawość budzi-
ła kolorowa drużyna wojów z uzbec-
kiej Samarkandy. Aby wziąć udział 
w turnieju przebyła 2,3 tys. km. Jed-
nak nie oni pokonali największą od-
ległość, a Gienadij czyli Renald de 
Châtillon z Izraela. Pojedynkował 
się m.in. z rycerzami ze Słowacji, 
Rosji, Białorusi i Łotwy oraz całej 
Polski. Widzowie również dopisa-
li, na oglądanie rycerzy w sobotę i 
niedzielę łącznie zdecydowało się 
6 tys. osób.

Taniec zamieniła na garncarstwo
 Jednak czerski turniej to nie tyl-
ko walki, za wojami podążają kra-
marze i rzemieślnicy. Tym razem był 
ich wyjątkowy wybór. Powrót do za-
wodów sprzed stuleci dla części jest 
sposobem na zarobek, dla innych 
– pasją i sposobem na życie. Tuż 
przy fosie witał gości ubrany w lnia-
ne koszulę i portki Waldemar Zep, 
rzemieślnik ze Starego Bystrego na 
Podhalu. Wykonuje z drewniane 
łyżki, misy, talerze i kufle, wytwarza 
także nitkę lnianą i uczy tego mło-
dzież. – To umiejętność odstawiona 
w naszych czasach na bok. A len to 
sama natura, jest przyjazny dla skó-
ry – tłumaczy.
 Spod Radzymina przybyła na-
tomiast Anna Wojcieszuk, współ-
czesna garncarka. Przywiozła koło 
garncarskie i 15 kg gliny, aby na 
dziedzińcu zamku lepić malutkie 
garnuszki, które zbrojni i białogło-
wy kupują m.in. jako pojemniki na... 
krem do opalania z filtrem. – Wytwa-
rzam garnki z gliny, na której miesz-
kam. Zajęłam się tym, kiedy znudzi-
ło mi się prowadzenie szkoły tańca. 
Zawsze mnie do garncarstwa ciągnę-
ło – opowiada uśmiechając  się.
 Wielu rekonstruktorów histo-
rycznych w pojedynkach wystąpiło 
w uzbrojeniu wykonanym przez Zbi-

gniewa Melibrudę z Płocka. Jest jed-
nym z ostatnich płatnerzy w Polsce. 
Jako samouk doszedł do perfekcji. 
– Najpierw chodziłem po muzeach 
i podpatrywałem, jak zbroje są zro-
bione – wspomina początek lat 80. 
pan Zbigniew. Nad pierwszą pełną 
zbroją pracował rok, teraz zajmuje 
mu to miesiąc. Jeden z wykonanych 
przez niego egzemplarz znajduje się 
w Muzeum Watykańskim, inny za 
oceanem.

Miałem ich za sekciarzy
 Patrząc na turniej nie moż-
na mieć wątpliwości, że jego po-
mysłodawcy są wielbicielami daw-
nych czasów. Dusza imprezy – Mar-
cin Prokopiak jest współczesnym ry-
cerzem od 25 lat. Wtedy to powsta-
ło bractwo Smocza Kompania, dla 
której czerski turniej jest sztandaro-
wym wydarzeniem. Bractwo powo-
łało do życia kilkoro przyjaciół, te-
raz skupia 60 osób. – Zostałem re-
konstruktorem   przypadkowo, za-
chęcony przez przyjaciela. Począt-

kowo wielbicieli średniowiecza żyją-
cych na turniejach jak 700 lat temu 
miałem za sekciarzy – opowiada. 
– Dziś wiem, że wszyscy szukamy 
prostych przygód, których w obec-
nym świecie brakuje: wspólnego sie-
dzenia przy ogniu i sytuacji, w, któ-
rych musimy polegać na sobie, to 
tworzy bardzo mocne więzi. Tu nie-
ważne są zegarki i dostęp do inter-
netu. To tworzy bardzo mocne wię-
zi – przekonuje.
 Za wojami podążają ich biało-
głowy. Mariola Rutkowska przybyła 
do Czerska z hufcem wielkopolskim, 
z ubranym w epokowy strój 3,5-rocz-
nym Stasiem i noszoną w chuście 
2,5-miesięczną Marysią. Spali na 
sianie, w płóciennym namiocie. – 
Rekonstruktorem został najpierw 
mój szwagier, potem bakcyla złapał 
mój mąż i ja. Dzieci pojawiły się w 
trakcie. Teraz na turnieje jeździmy z 
całą rodziną, nawet z babcią i dziad-
kiem – mówi mieszkanka Bydgosz-
czy ubrana w XIII-wieczne szaty.

Piotr Chmielewski

Atmosferę XIII-wiecznej imprezy tworzyli nie tylko rycerze, 
ale i przybyłe z nimi białogłowy

– Wszyscy szukamy prostych 
przygód, których w obecnym 
świecie brakuje: wspólnego 
siedzenia przy ogniu i sytu-

acji, w, których musimy pole-
gać na sobie, to tworzy bar-
dzo mocne więzi. Tu nieważ-
ne są zegarki i dostęp do in-
ternetu – mówi Marcin Pro-
kopiak, współczesny rycerz

 Magistrat musi zwrócić wymierzoną przed 11 laty grzywnę z odsetkami 
(w sumie ponad 533,8 tys. zł) za zniszczenie około 180 drzew. Ukarana miesz-
kanka wygrała w sądzie. Prawomocny już wyrok w połowie marca zapadł w 
wydziale cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. 
 Sprawa sięga roku 2005. Urzędnicy ustalili wówczas, że majętna miesz-
kanka gminy podwyższyła podmokły teren w Bielawie. Miało to spowodo-
wać uschnięcie porastających działkę drzew. Magistrat ukarał kobietę kwotą 
426 tys. zł. Ta jednak nie zgodziła się z rozstrzygnięciem i rozpoczęła procedu-
rę odwoławczą. Zmiany w prawie, jakie nastąpiły w kolejnych latach i wynika-
jące z nich wyroki sądu były korzystne dla mieszkanki. Nowe przepisy ponad-
to stanowczo utrudniły gminie obronę swoich racji. Ostatecznie ukarana do-
pięła swego. – Sprawa zniszczenia i wyręby drzew była swego czasu bardzo 
bulwersująca i ewidentna dla lokalnej społeczności. To zaskakujące, że gmi-
na przegrała – komentuje Bogdan Komosa, były radny z Bielawy. Podczas nie-
dawnej sesji radni zdecydowali o wypłaceniu zasądzonej kwoty. 
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Drzew już nie ma, kary też
KONSTANCIN-JEZIORNA 

Spotkanie z Tadeuszem Knyziakiem i Joanną Jakubik
PIASECZNO

 We wtorek 23 maja w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się wieczór 
autorski Tadeusza Knyziaka i Joanny Jakubik – członków Klubu Poszukiwaczy 
Słowa i Stowarzyszenia Autorów Polskich. Początek o godz. 18.

Tyl.

W planach dwa nowe mosty i równanie trasy
PIASECZNO/PRAŻMÓW

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiedział, że jeszcze w tym 
roku przystąpi do modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Źró-
dlanej w Jazgarzewie do ul. Gołkowskiej wraz z przebudową mostu na Jezior-
ce i realizacją ronda na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Źródlanej. Inwestycja mia-
łaby zakończyć się w przyszłym roku.
 Wcześniej (bo już w czerwcu) MZDW planuje ruszyć z wymianą asfaltu i 
przebudową rowów na innym, liczącym około 1,4 km odcinku „722” - od Łosia 
do Nowego Prażmowa. Natomiast obecnie zarządca drogi szuka wykonawcy 
nowego mostu w Dobrzenicy w gminie Prażmów. Roboty mają być przepro-
wadzone jeszcze w tym roku. 
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Święto angielskiej piosenki
PIASECZNO Tradycją jest już to, że co roku w Domu Kultury w Piasecz-
nie odbywa się Piaseczyński Festiwal Piosenki Angielskiej. Patronat 
nad dwunastą edycją imprezy, której pomysłodawcą jest nauczyciel 
języka angielskiego Filip Łopuski, objął Kurier Południowy

 Dwunasta edycja festiwalu odbyła się w dwóch etapach. Pierwszy 
z nich przeprowadzony został w szkołach powiatu piaseczyńskiego, a 
późniejszy finał w Domu Kultury wyłonił zwycięzców całego festiwalu. 
Uczestnicy, których było łącznie 51, podzieleni zostali na trzy katego-
rie wiekowe: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych i gimnazjaliści. 
  Wśród klas 1-3 najlepsza okazała się być Małgorzata Matysiak ze „Szkoły 
marzeń” za piosenkę „People help the people”, wśród klas 4-6 Nicole Kozicka 
i Ewa Odrowąż-Coates z ZS z Baniochy za utwór „Like I’m gonna lose you”, a 
wśród najstarszych Lena Lipiecka ze „Szkoły marzeń” za kompozycję „When I 
was your man”. Jury przyznało również wyróżnienia i nagrody specjalne.
 - Celem festiwalu, oprócz rozwijania talentów muzycznych, jest wzrost 
motywacji do nauki języków obcych - mówi Małgorzata Miernecka ze szkoły 
językowej Spot, jednego z organizatorów imprezy. - Co roku staramy się rów-
nież aby festiwal umożliwiał nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z in-
nych szkół mających podobne zainteresowania. Zależy nam na tym żeby po-
pularyzować  pozytywne sposoby spędzania czasu wolnego. 

Grzegorz Tylec


