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Nie chcą bloków obok spokojnego osiedla
LESZNOWOLA Mieszkańcy 
ulicy Migdałowej 
w Nowej Iwicznej 
protestują przeciwko 
budowie pięciu wysokich 
budynków, które mają 
stanąć na działce przy 
ul. Mleczarskiej, między 
przejazdem kolejowym, 
a rondem z ulicą 
Energetyczną

Rewia Smaków skusiła tysiące mieszkańców
PIASECZNO Dolatujące ze zrewitalizowane-
go placu przed urzędem gminy aroma-
ty smażonych burgerów, dań z grilla, wę-
gierskich langoszy czy hiszpańskich chur-
ros można było wyczuć nawet w najod-
leglejszych zakątkach miasta. Zlot food 
tracków okazał się prawdziwym hitem. 
Następny za rok?
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Zatrzymano fałszywego wnuczka

Pobiła konkubenta tłuczkiem

Jechał na podwójnym gazie

Włamywacz wpadł w ręce policji

Wpadł pod koła własnego ciągnika

Handlował narkotykami?

 W Warszawie funkcjonariusze zatrzymali 28-latka, który jest podejrze-
wany o związek z sześcioma oszustwami metodą „na wnuczka” i „na po-
licjanta”, dokonywanymi m.in. w Piasecznie i Konstancinie-Jeziornie. We 
wszystkich zdarzeniach poszkodowani, przeważnie starsi ludzie, stracili 
łącznie około 700 tys. zł. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec 
mężczyzny tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Jak informuje po-
licja, sprawa ma charakter rozwojowy.

 Późnym wieczorem w jednym z mieszkań na terenie miasta został 
pobity mężczyzna. Na miejsce wezwano policjantów, którzy zatrzymali 
agresywną, 34-letnią konkubinę poszkodowanego. Okazało się, że kobie-
ta dokonała pobicia przy użyciu... kuchennego tłuczka do mięsa. Jak się 
okazało, 34-latka była poszukiwana do odbycia ponad rocznej kary po-
zbawienia wolności. Trafi ła już do zakładu karnego.

 Na ulicy Wojska Polskiego policjanci zauważyli kię, której kierowca 
miał problem z utrzymaniem właściwego toru jazdy. Po zatrzymaniu auta 
do kontroli okazało się, że siedzący za kierownicą 53-latek jest nietrzeź-
wy – mężczyzna miał w organizmie 0,5 promila alkoholu. Aby nie stracić 
prawa jazdy, zaproponował mundurowym kilka tysięcy złotych, w zamian 
za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. To jednak tylko 
ostatecznie go pogrążyło – 53-latek został zatrzymany i trafi ł do aresztu. 
Odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu i próbę korupcji.  

 Dzielnicowi z komisariatu w Górze Kalwarii schwytali młodego męż-
czyznę, mogącego mieć związek z włamaniami do sklepów na terenie 
miasta. Podczas przeszukania mieszkania należącego do 20-latka, zna-
leziono znaczną ilość pochodzącego z kradzieży alkoholu i papierosów. 
Mężczyzna został zatrzymany i trafi ł do celi. Zaraz potem przyznał się do 
dwóch nocnych włamań. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 
O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Na terenie gospodarstwa znajdującego się w małej miejscowości pod 
Prażmowem doszło do niecodziennego zdarzenia. 62-letni mężczyzna, w 
trakcie uruchamiania ciągnika, niespodziewanie dostał się pod jego koło. 
Obrażenia, które odniósł były na tyle poważne, że do szpitala przetrans-
portowało go Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Okoliczności wypadku wy-
jaśniają policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego. 

 Na jednej z posesji w Konstancinie-Jeziornie policjanci z wydziału kry-
minalnego zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o handel narkotyka-
mi. Podczas kontroli osobistej znaleziono przy nim 600 g marihuany. De-
likwent był już wcześniej znany funkcjonariuszom z przestępstw związa-
nych z handlem narkotykami. W związku z tym na trzy miesiące trafi ł do 
aresztu tymczasowego. Sprawa ma charakter rozwojowy. 
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25 lat więzienia dla „akwarysty”
KONSTANCIN-JEZIORNA Nie na dożywocie – czego oczekiwała prokuratura – ale na ćwierć 
wieku za kratami skazał Jakuba K. warszawski sąd okręgowy za zabójstwo przy ul. Bie-
lawskiej w Konstancinie
 Poniedziałkowy wyrok jest nie-
prawomocny. Ze względu na intym-
ne szczegóły z życia ofiary (Agniesz-

ka K. była prostytutką), na prośbę jej 
ojca sąd zdecydował się na utajnienie 
toczącego się od stycznia postępowa-
nia. Niejawne było także ustne uza-
sadnienie ogłoszonego w poniedzia-
łek wyroku. Publiczności i dzienni-
karzom pozwolono jedynie na wysłu-
chanie suchej treści orzeczenia.
 Obrońca oraz oskarżyciel zapo-
wiedzieli, że rozważą apelację po 
zapoznaniu się z pisemnym uzasad-
nieniem wyroku. 

Motyw pozostaje zagadką
 Skład sędziowski, któremu prze-
wodniczył Ireneusz Szulewicz uznał 
Jakuba K. za winnego zabójstwa 
oraz przywłaszczenia dokumentów 
Agnieszki K. i skazał go na 25 lat 
pozbawienia wolności. Mężczyzna 
usłyszał również nakaz zapłaty łącz-
nie 160 tys. zł zadośćuczynienia ro-
dzicom ofiary. 
 Oskarżony już podczas przesłu-
chania w prokuraturze przyznał się 
do popełnienia zbrodni. Jednak do 
tej pory nie jest jasne, dlaczego się 
jej dopuścił. Według śledczych nie 
było to zabójstwo na tle seksual-
nym. Do dramatycznego zdarze-
nia doszło na zamkniętym osiedlu 
przy ul. Bielawskiej 7 listopada 2016 
roku. Jakub K. oraz jego przyszła 
ofiara poznali się w należącym do 
niego sklepie zoologicznym w Jan-
kach. Postawny mężczyzna (przez 
rok w areszcie znacznie schudł) do-
rabiał sobie dbając o akwaria klien-
tów. Dlatego kryminalni prowadzą-
cy śledztwo nazwali tego bezdziet-
nego kawalera „akwarystą”. Kiedy 
mężczyzna w dniu zabójstwa po raz 
kolejny (w ciągu czterech lat zna-
jomości) przyjechał do Agnieszki 
K., ona akurat miała spotkać się z 
klientem. Umówili się na późniejsza 
godzinę. Gdy Jakub K. wrócił na 
miejsce, około godz. 19, pomiędzy 
nim a 36-latką doszło do kłótni (w 
czasie śledztwa nie udało się jedno-
znacznie wyjaśnić, co było jej powo-
dem). Zdaniem prokuratury Jakub 
K. „działając w zamiarze bezpośred-
nim pozbawienia życia” przytrzy-
mując ręce ofiary zaciskał swoje dło-
nie na jej szyi. W czasie napadu sza-
łu dwukrotnie uderzył ją drewnianą 
pałką w okolicę ciemieniową głowy, 
a następnie zacisnął na szyi ofiary 
pasek od torby turystycznej. Kobie-
ta nie miała szans na przeżycie, kie-
dy trzymając za ten pasek, mężczy-
zna ciągnął jej ciało po podłodze.

Wrócił, by nakarmić psa
 Jakub K. tak przeraził się tym, 
co zrobił, że w nocy owinięte folią 
ciało ofiary zapakował do walizki i 
wywiózł je autem na swoją posesję 
w Belsku Dużym za Grójcem. Tam 
ukrył walizkę w garażu. Aby dotrzeć 
do celu podróży, był zmuszony po 
drodze wezwać pomoc drogową.
 Wedle informacji prokuratu-
ry, po dwóch dniach zabójca przy-

jechał do mieszkania swojej ofia-
ry, aby nakarmić jej psa, a kilka 
dni później popłynął do Szwecji 
po rybki do swojego sklepu. Kie-
dy wrócił 17 listopada z zakupa-
mi promem „Polonia”, w Świnouj-
ściu już czekali na niego policjan-
ci z wydziału do walki z terrorem 

kryminalnym i zabójstw Komendy 
Stołecznej Policji. Przy Jakubie K. 
znaleziono m.in. telefony komór-
kowe Agnieszki K., kartę płatni-
czą oraz jej dokumenty. W trakcie 
przesłuchania mężczyzna wskazał, 
gdzie ukrył ciało.

Piotr Chmielewski

Dopiero Jakub K. wskazał policji, 
gdzie ukrył ciało swojej ofiary (fot. KSP)

Ze względu na intym-
ne szczegóły z życia ofiary 

(Agnieszka K. była prostytut-
ką), na prośbę jej ojca, sąd 

zdecydował się na utajnienie 
toczącego się od stycznia 

postępowania

Wysadzili bankomat pod nosem policji
 W poniedziałek nad ranem przed sklepem przy ul. Pijarskiej 63 doszło 
do eksplozji, która rozerwała na strzępy wolnostojący bankomat. Urzą-
dzenie zostało kompletnie zniszczone, a złodzieje ukradli z jego wnętrza 
kasetki z pieniędzmi. Policja nie podaje, jaką kwotę skradziono. Co cie-
kawe, bankomat nie tylko stał przy głównej ulicy miasta, ale także nie-
opodal komisariatu policji. Prowadzący sprawę funkcjonariusze cały czas 
przesłuchują świadków zdarzenia. Przestępcy, którzy wysadzili banko-
mat, nie zostali na razie zatrzymani.

K O N D O L E N C J E
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od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

Budowa przedszkola na ostrym zakręcie
KONSTANCIN-JEZIORNA Wykonawca „Leśnej Chatki” przy Placu Sportowym próbował ze-
rwać kontrakt. Gmina robi wszystko, żeby budynek z opóźnieniem, ale został ukoń-
czony do września
 Warta prawie 7,7 mln zł inwesty-
cja trwa od końca 2016 roku. Głów-
nemu wykonawcy – firmie Mawilux 
z gminy Raszyn, udało się zrealizo-
wać około 80 proc. przedsięwzię-
cia (to szacunki urzędników gmi-
ny), gdy pod koniec ubiegłego roku 
okazało się, że... jest bankrutem. 
Następnie, w wyniku postępowania 
sądowego, pod koniec lutego, firma 
została przejęta przez spółkę Elek-
trotim z Wrocławia. Miesiąc temu 
nowy właściciel przedsiębiorstwa 
wznoszącego przedszkole stwier-
dził, że nie opłaca mu się prowadzić 
dalszych prac na Placu Sportowym, 
wolał zapłacić gminie kary umowne. 
Na biurko burmistrza trafiło pismo 
rozwiązujące umowę.  
 – Myślę, że w wyniku prowadzo-
nych od kilku tygodni negocjacji, 
udało nam się namówić  wrocławską 
spółkę do dokończenia prac – mówi 
wiceburmistrz Ryszard Machałek. 
– Przekonywaliśmy wykonawcę, że 
zerwanie umowy odbije się na jego 
wizerunku i wiarygodności. Obec-
nie precyzujemy zapisy porozumie-
nia, które zakończy nasze rozmowy 
– informuje.
 Dla gminy wznowienie prac ma 
kluczowe znaczenie. Przedszkole 
miało być gotowe 30 kwietnia, jed-
nak ze względu na prace dodatkowe 
i kłopoty wykonawcy, roboty prze-
dłużą się prawdopodobnie do prze-
łomu sierpnia i września. Pozosta-
ły prace wykończeniowe oraz zago-

spodarowanie terenu wokół budyn-
ku. Gdyby firma zdecydowała się nie 
wrócić na plac budowy, termin ukoń-
czenia inwestycji wydłużył by się na-
wet o rok. Bo trzeba byłoby zinwen-
taryzować wykonane prace, wyłonić 
nowego wykonawcę i dać mu kilka 
miesięcy na sfinalizowanie robót.
 Na nową „Leśną Chatkę” cze-
kają dzieci i opiekunowie z przed-
szkola „Czwórki” przy Wareckiej. To 
oni przeniosą się do nowoczesnych 
wnętrz z budynku, który został nie-

malże wyeksploatowany. Na dział-
ce pomiędzy ulicami Prusa, Sanato-
ryjną oraz Graniczną powstaje prze-
stronny obiekt dla 150 dzieci, dosto-
sowany także do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Znajdzie się tu  
sześć sal dydaktycznych, olbrzymia 
sala sportowo-widowiskowa, sala 
do zajęć sensorycznych oraz kuch-
nia. Wprost z sal, przez drzwi tara-
sowe, dzieci wyjdą na place zabaw 
oraz tor do nauki jazdy na rowerze.

Piotr Chmielewski

Leśna Chatka miała być gotowa 30 kwietnia. 
Prace przedłużą się jednak prawdopodobnie o kilka miesięcy

PIASECZNO

Piaseczyńska
 Wiosna Muzyczna
 Jutro rusza kolejna edycja Pia-
seczyńskiej Wiosny Muzycznej - 
cyklu koncertów muzyki poważa-
nej - chóralnej i kameralnej - uzu-
pełnionego prelekcjami z historii 
muzyki. W ramach koncertu „Per-
ły Muzyki Kameralnej” w kościele 
pw. NMP Wspomożenia Wiernych 
w Zalesiu Dolnym wystąpią: Mar-
ta Rychlik-Stanula - skrzypce, Iza-
bela Szlachta-Dowgiałło – skrzyp-
ce, Karolina Tomasik - altówka, Jo-
anna Stasiak - wiolonczela, Paweł 
Łukasik - altówka. W programie: 
Józef Elsner - „Kwartet smyczko-
wy d-moll”, Krzysztof Penderec-
ki  - „ Cadenza” i Dymitr Szostako-
wicz - „Kwartet smyczkowy c-moll 
Op. 110”. Początek o godz. 19.15. 
Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A

R E K L A M A
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Apelują o ratowanie toru
KONSTANCIN-JEZIORNA Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Zryw i ich rodzice 
obawiają się o przyszłość toru do jazdy szybkiej na rolkach w Słomczynie. Niepokoją 
ich  pomysły likwidacji obiektu
 Wybudowany 10 lat temu tor przy 
Szkole Podstawowej nr 4 popękał i 
jest w coraz gorszym stanie. Jak po-
kazują zrobione na zlecenie władz 
gminy ekspertyzy, obiekt został nie-
właściwie wykonany (firmy nie mia-
ły wówczas odpowiedniego doświad-
czenia) i jego naprawa może kosz-
tować nawet około 1,1 mln zł. – Nie 
wolno nam dać kolejnych tak dużych 
pieniędzy na ten obiekt, to decyzja 
poparta głosami rady miejskiej. Na 
torze są powiększające się pęknięcia, 
jeżeli dyrektor szkoły chce, może je li-
kwidować w ramach środków wła-
snych placówki – oznajmił w marcu 
burmistrz Kazimierz Jańczuk.

To oznacza koniec UKS Zryw!
 W ostatnich miesiącach gmina 
zaczęła przygotowywać się do roz-
budowy szkoły „Czwórki” i zago-
spodarowania terenu wokół niej. Po-
nieważ działka jest nieduża pojawi-
ły się głosy, aby tor rozebrać i zastą-
pić go zespołem boisk z prawdziwe-
go zdarzenia, którego przy placówce 
brakuje. – Na razie żadne decyzje w 
tej sprawie nie zapadły, i jeszcze dłu-
go nie zapadną. Projektant otrzymał 
zlecenie wykonania kilku wariantów 
rozbudowy szkoły i zagospodarowa-
nia działki. Nie jesteśmy zaintereso-
wani likwidacją toru przynajmniej 
do czasu, aż powstanie w mieście 
centrum sportu – informuje wice-
burmistrz Ryszard Machałek.
 Brak pieniędzy na remont toru 
i dywagacje na temat jego likwida-
cji wzbudziły obawy, a także pro-
test rodziców dzieci, które korzysta-
ją z obiektu. Ich zdaniem, ze wzglę-
du na stan obiektu, przyszłość UKS 
Zryw stanęła pod znakiem zapyta-
nia. – Tor przez lata użytkowania 
popękał i ciężko jest na nim obec-
nie trenować. Burmistrz zapowiada 
budowę centrum sportowego, w ra-
mach którego ma powstać zadaszo-
ny tor wrotkarski, jednak na razie są 
to tylko zapowiedzi. Nie wiadomo 
kiedy i czy zostaną zrealizowane – 
mówi pan Piotr, jeden z zaniepoko-
jonych rodziców. – W bliższej przy-
szłości będzie miała miejsce rozbu-
dowa szkoły w Słomczynie. W pla-
nach rozbudowy nie ma toru wrot-
karskiego, co najprawdopodobniej 

oznacza, że zostanie on rozebra-
ny. Oznacza to koniec UKS Zryw 
i zniszczenie inwestycji za ponad 2 
mln złotych, na której organizowa-
no wiele międzynarodowych zawo-
dów – ubolewa. 

Obecni i przyszli olimpijczycy
 Rodzice przypominają, że 
„Czwórka” ma długoletnie wrot-
karskie i łyżwiarskie tradycje, a jej 
uczniowie wielokrotnie byli nazy-
wani przez lokalne władze „chlubą i 
dumą gminy Konstancin-Jeziorna”. 
Zawodnicy UKS Zryw mają bo-
wiem na swoim koncie setki meda-
li  zdobytych w Polsce i Europie, a 
w 2002 roku zawodnik Zrywu Paweł 
Milewski wywalczył podczas mi-
strzostw Europy we Francji pierw-
szy historyczny medal dla Polski w 
jeździe szybkiej na rolkach. Nato-
miast w 2016 roku dwaj sportow-
cy, którzy swoje pierwsze kroki sta-
wiali w UKS Zryw, zostali powoła-
ni do reprezentowania Polski w łyż-
wiarstwie szybkim na II Zimowych 
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpij-
skich w norweskim Lillehammer. Ze 
Zrywu wywodzą się łyżwiarz szyb-
ki Artur Nogal, złoty medalista Mi-
strzostw Świata Juniorów z Mo-
skwy w 2010 r. i dwukrotny olimpij-
czyk (2014, 2018), a także  Aleksan-
dra Goss (zdobywczyni m.in. Pu-
charu Świata w 2013 r.). Natomiast 
multimedaliści Jan Świątek i Gaweł 
Oficjalski są obecnie w kadrze pol-
ski Polskiego Związku Łyżwiarstwa 

Szybkiego i razem z Arturem No-
galem będą się przygotowywać do 
startu w Igrzyskach Olimpijskich w 
Pekinie w 2022 roku.
 Młodzi zawodnicy Zrywu wraz 
z rodzicami zaapelowali do burmi-
strza o ujęcie toru w koncepcji prze-
budowy szkoły. Ich zdaniem moż-
na wyremontować tor i boisko znaj-
dujące się w jego wnętrzu, aby mo-
gły z niego korzystać wszystkie dzie-
ci uczęszczające do szkoły w Słom-
czynie, te jeżdżące na rolkach i te 
grające w piłkę. – Do remontu toru 
nie są konieczne najnowsze techno-
logie – przekonuje pan Piotr. – Pro-
ponujemy zastosowanie podobnych 
technologii, których użyto przy bu-
dowie torów np. w Tomaszowie Lu-
belskim, Milanówku, czy też toru 
na igrzyska sportów nieolimpijskich 
World Games we Wrocławiu. Bę-
dzie zdecydowanie taniej, niż sza-
cuje gmina. Nawet doraźny re-
mont ubytków w nawierzchni toru 
znacznie poprawi komfort korzy-
stających z niego osób, a koszt ta-
kiego remontu byłby nieporównywal-
nie mniejszy. Obecnie szkolimy dzie-
ci i młodzież, która ma duże szanse w 
przyszłych sezonach na powołanie do 
kadry narodowej we wrotkarstwie, ale 
potrzebujemy naprawy toru – mówi.
 Tor jest otwarty w dni powsze-
dnie od godz. 16 oraz w soboty i nie-
dziele od godz. 18.00. Zryw zapra-
sza wszystkich fanów rolek.

Piotr Chmielewski

Zawodników i rodziców niepokoi, że tor nie 
jest remontowany i słychać głosy o jego likwidacji

Gra z przechodniami 
w trzy kolory
GÓRA KALWARIA Obok kina eksperymentalnie stanął trójkolorowy ze-
staw koszy na odpadki. Jeśli plastik, papier i szkło będą trafi ały, gdzie 
trzeba, przybędą kolejne takie pojemniki na ulicach

 Ciekawie wyglądające kosze mają takie same kolory, jak rozdawane od po-
czątku roku worki do segregacji odpadów na posesjach (worek żółty - metale i 
tworzywa sztuczne, niebieski - papier, zielony - szkło). Po naszej uwadze, że nie 
każdy ten podział zna, Robert Korczak, rzecznik prasowy ratusza, poinformował, 
że kosze zostaną dodatkowo podpisane. Bo na razie – jak z ciekawością spraw-
dziliśmy – plastikowe i szklane butelki nie zawsze trafi ały do odpowiedniego po-
jemnika. – Decyzja, czy takich koszy stanie więcej na ulicach, na razie nie została 
podjęta. Zobaczymy, czy te się sprawdzą – tłumaczy Robert Korczak.
 Magistrat o tym nie informuje, ale trójkolorowe kosze to także antidotum 
na problemy miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, który je opróż-
nia. Gminna spółka nie ma miejsca na segregację odpadów, którą zgodnie z 
zaostrzonymi przepisami musi prowadzić. Ponieważ ZGK w ubiegłym roku 
nie osiągnął wymaganych wskaźników odzysku surowców wtórnych z odbie-
ranych śmieci... burmistrz nałożył na fi rmę karę fi nansową. Jednocześnie wło-
darz tłumaczył, że gmina ułatwi spółce pracę ustawiając kosze do segregacji 
m.in. na targowisku miejskim. Wówczas po zebraniu poszczególnych surow-
ców z kolorowych pojemników zakład będzie mógł je od razu wywieźć do tzw. 
regionalnej instalacji odbioru odpadów. Pytanie tylko, czy mieszkańcy chętnie 
zagrają w kolory i wrzucą poszczególne odpadki do odpowiedniego kosza na-
wet w czasie spaceru.

PC
R E K L A M A
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Nim mury runą
GÓRA KALWARIA Mur otaczający Dom Pomocy Społecznej rozpada się i chyli. Jeszcze w 
tym roku jego najbardziej zagrażające otoczeniu odcinki mają być rozebrane i wybu-
dowane od nowa
 Ząb czasu, ale przede wszystkim 
sól drogowa, którą zimą auta ochla-
pują ceglany parkan, zrobiły swoje. 
Szczególnie od strony ul. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego z liczącego 83 
lata muru wypadają cegły, bo sól 
rozpuściła zaprawę. Fragment przy 

bocznej bramie zabezpieczono siat-
ką, aby elementy ogrodzenia nie 
spadły na pieszych. Jednak na tym 
odcinku mur widocznie się także 
pochylił w stronę jezdni. 
 Stan ogrodzenia DPS zdecydo-
wanie zaczął się pogarszać w ostat-
nich latach. W 2015 roku dyrek-
cja obiektu zleciła wykonanie eks-
pertyzy budowlanej całego muru. 
Okazuje się, że w najgorszym sta-
nie parkan jest od strony ulic kard. 
Wyszyńskiego i Lipkowskiej. W 
najlepszym – od strony ul. Pijar-
skiej, gdzie przeszło 30 lat temu 
był przesuwany i przebudowywa-
ny. Wedle wykonanego wiosną tego 
roku opisu robót budowlanych re-
nowacja całego ogrodzenia może 
kosztować nawet prawie 1 mln zł. 
 – W drugiej połowie kwietnia 
złożyliśmy u Mazowieckiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora  Zabyt-
ków wniosek o pozwolenie na prze-

prowadzenie robót budowlanych 
– mówi Grzegorz Pruszczyk, zastęp-
ca dyrektora DPS. – Zwróciliśmy się 
o zgodę na prowadzenie prac etapa-
mi, w latach 2018-2022 – dodaje. 
 Od tego, co zawyrokuje konser-
wator, będzie zależał koszt inwesty-
cji. Wiadomo, że mur zostanie ro-
zebrany do fundamentu, a następ-
nie zbudowany od nowa. Jednak 
jako materiał może być użyta albo 
droższa cegła pochodząca z rozbió-
rek innych obiektów albo tańsza ce-
gła imitująca historyczną. – Zakła-
damy, że połowę cegieł odzyskamy 
z rozbiórki obecnego muru – tłuma-
czy Grzegorz Pruszczyk.
 W pierwszej kolejności (wedle 

planu w najbliższych miesiącach) 
inwestycja obejmie najszybciej ule-
gający erozji odcinek muru wzdłuż 
ul. kard. Wyszyńskiego (od bocz-
nej bramy do narożnika w kierunku 
Konstancina), a następnie przy ul. 
Lipkowskiej. W trzeciej kolejności 
renowacji zostanie poddane ogro-
dzenie przy skrzyżowaniu Wyszyń-
skiego i Pijarskiej.
 Wicestarosta Arkadiusz Strzy-
żewski informuje, że jak tylko kon-
serwator zabytków wyda pozwole-
nie na przeprowadzenie robót, po-
wiat wyasygnuje na nie fundusze. 
Koszt tegorocznych prac szacowany 
jest na przeszło 200 tys. zł.

Piotr Chmielewski

Mur przy ul. Wyszyńskiego jest 
w najgorszym stanie – chyli się i rozpada        

Renowacja całego 
ogrodzenia może kosztować 

nawet prawie 1 mln zł

R E K L A M A

Fizjoterapia - odzyskaj sprawność 
i bądź zdrowy

 Nowoczesna fi zjoterapia 
pozwala zapobiegać nawro-
tom i rozwojowi chorób oraz 
przywracać zdrowie np. po 
przebytych urazach lub zabie-
gach. Wykorzystanie odpo-
wiednio dobranych bodźców 
wspomaga rozwiązywanie pro-
blemów zdrowotnych układu 
mięśniowo-szkieletowego u 
osób dorosłych oraz dzieci po-
wyżej 3. roku życia.  

 – Fizjoterapia pozwala od-
zyskać sprawność w codzien-
nym funkcjonowaniu. Ważne 
jest, aby cały proces prowa-
dzony był pod nadzorem od-
powiednio wyszkolonych i do-
świadczonych specjalistów. Dobiorą oni rodzaj i intensywność zabiegów indy-
widualnie do schorzenia i stanu zdrowia pacjenta, w razie potrzeby będą wie-
dzieli jak bezpiecznie modyfi kować terapię – mówi Joanna Łodej, kierownik 
Pracowni Fizjoterapii ze Szpitala św. Anny w Piasecznie. 

W szpitalu dostępne są zabiegi takie jak:
- laseroterapia
- krioterapia miejscowa
- lampa Sollux
-elektroterapia (prądy TENS, interferencyjne i diadynamiczne, elektrostymula-
cja, jonoforeza, galwanizacja)
- ultradźwięki i fonoforeza
- pole magnetyczne
- masaż wirowy kończyn górnych i dolnych

 Oprócz tego specjaliści z Piaseczna wykonują również - korygujące wady 
postawy - zabiegi z zakresu kinezyterapii. Ponadto na wiosnę przygotowana 
jest oferta Zadbaj o swój kręgosłup obejmująca 1 zabieg fi zykalny i 30-minu-
towe indywidualne lub grupowe ćwiczenia w cenie 35 i 25 zł. Dostępne są 
również pakiety 10 zabiegów w cenie odpowiednio 300 i 200 zł.

Informacja i rejestracja mgr Joanna Łodej 
Pracownia Fizjoterapii, Szpital św. Anny,

ul. A. Mickiewicza 39, Piaseczno, 
tel.: +48 669 550 679

P R O M O C J A
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Rewia Smaków skusiła 
tysiące mieszkańców
PIASECZNO Dolatujące ze zrewitalizowanego placu przed urzędem gminy aromaty smażonych burgerów, 
dań z grilla, węgierskich langoszy czy hiszpańskich churros można było wyczuć nawet w najodleglejszych 
zakątkach miasta. Zlot food tracków okazał się prawdziwym hitem. Następny za rok?
 Trzydniowa Rewia Smaków or-
ganizowana przez firmę Eventor we 
współpracy z gminą może na sta-
łe zagościć w kalendarzu miejskich 
imprez. Festiwal zaczął się w pią-

tek, w samo południe, choć o tej go-
dzinie nie wszystkie food trucki były 
już otwarte. Później działały już peł-
ną parą, serwując wymyślne potra-
wy z różnych kontynentów i regio-
nów. Tradycjonaliści mogli spró-
bować klasycznych potraw z grilla, 
od pieczonej kiełbaski począwszy, 
a skończywszy na aromatycznych 
szaszłykach. Na miłośników kuch-
ni azjatyckiej czekały japońskie 
makarony udon i pierożki gotowa-
ne na parze. Koneserzy kuchni te-
x-mex mogli spróbować znakomi-
tych tacos, quasadili, tortilli, bur-
rito czy burgerów. Były też węgier-
skie langosze z różnymi dodatka-
mi, świeże makarony oraz kanap-
ki z wołowym pastrami. Na deser 
można było spróbować hiszpań-
skich churros, podawanych z cze-
koladą bądź nutellą i kurtoszy, któ-
re najlepiej smakują z czarną kawą. 
Ceny dań nie były raczej wygórowa-
ne i kształtowały się przeważnie w 
przedziale 10-20 zł. Choć większości 
mieszkańców jedzenie smakowało, 
sporo osób narzekało na długi czas 
oczekiwania na zamówione dania. 

W niektórych food truckach wyno-
sił on czasami grubo ponad godzi-
nę. – Wynikało to z tego, że wszyst-
kie dania były przygotowywane na 
miejscu – mówi Mateusz Chwołka z 
firmy Eventor. – A więcej food truc-
ków w tej lokalizacji po prostu by się 
nie zmieściło. 
 Na czas konsumpcji można było 
usiąść przy stoliku, na ławce lub 
po prostu wyciągnąć się na leżaku, 
wsłuchując w sączącą się z głośni-
ków muzykę graną przez DJ-a. Moż-
na też było poszukać cienia pod jed-
nym z drzew. Zapytaliśmy organi-
zatorów czy impreza będzie konty-
nuowana. – Tego typu zloty dobrze 
jest robić nie za często, aby ludzie się 

nimi nie znudzili – mówi  Mateusz 
Chwołka. – Myślę, że będziemy roz-
mawiać z gminą o powtórzeniu re-
wii za rok.
 Pierwotnie zlot food trucków 
miał towarzyszyć otwarciu zrewita-
lizowanego skweru Kisiela. Nieste-
ty, nie wszystkie prace udało się za-
kończyć w terminie. W poniedziałek 
gmina rozstrzygnęła dopiero prze-
targ na obsadzenie założenia ziele-
nią. Prace potrwają pewnie do koń-
ca maja. – Wykonawca musi po-
prawić też ciśnienie wody w fon-
tannie, które jest w tej chwili za ni-
skie –  dodaje wiceburmistrz Daniel 
Putkiewicz.

Tomasz Wojciuk

Organizatorzy szacują, że na imprezie 
pojawiło się około 20 tys. mieszkańców

Przez trzy dni jeden food 
truck wydał średnio około 

800 porcji jedzenia. 
Rekordziści przekroczyli 

1000 porcji

Dwa dni
zbrojnych walk
GÓRA KALWARIA Od jutrzejszego południa po niedzielny wieczór czer-
skim zamkiem będą władały setki wojów i po raz 10. przeniosą warow-
nię w czasy średniowiecza

 Szczęk broni, tętent koni, uśmiechy pięknych białogłów oraz muzyka, rzemio-
sło i kuchnia z czasów Piastów i Jagiellonów – tak będzie wyglądała rzeczywistość 
w warowni w najbliższy weekend. Urok turnieju na dworze księcia Konrada Mazo-
wieckiego polega na tym, że zanurzamy się w czasy, kiedy nasz kraj był rozczłonko-
wany na dzielnice. Uczestnicy turnieju nie są jedynie aktorami odtwarzającymi rolę 
rycerzy. Oni przez te dwa dni żyją  jak nasi przodkowie – mieszkają w obozowisku, 
w płóciennych namiotach, śpią na sianie i jedzą drewnianymi łyżkami jadło uwa-
rzone na ogniu (każdy może ich podpatrzeć składając wizytę w obozowisku). A na 
koniec – już dla uciechy gawiedzi – zakładają ciężkie zbroje, by okładać się prawdzi-
wymi mieczami, lub wsiadają na konia, by razić „wroga” strzałami.
 Impreza rozpocznie się o godz. 12 w sobotę od wielkiego otwarcia i elimina-
cji walk „jeden na jednego”. Po nich można spodziewać się walk ciężkozbrojnych 
na koniach i pieszo, łuczników konnych, koncertu grupy Radnyna, a około 20.15 
rozpocznie się tradycyjna bitwa wieczorna, na którą ściągną setki rycerzy. Po-
dobny program, ale już bez bitwy, zaplanowano na niedzielę (w godz. 12-18.15). 
Bilety wstępu w cenie 10 i 5 zł. Turniejowi patronuje Kurier Południowy.

PC

Na czerski turniej zjeżdża rycerstwo i białogłowy z całego kraju 
i zagranicy. Niektórzy pokonują tysiące kilometrów

LESZNOWOLA

Wystawa gobelinów
 W najbliższą niedzielę w Galerii Pasaż w fi lii GOK Lesznowola w Mysia-
dle przy ul. Topolowej 2 nastąpi otwarcie wystawy gobelinów Pracowni 
Tkackiej PRZEPLOTki. Początek o godz. 18.

Tyl.
R E K L A M A
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Strażacka niedziela w parku
KONSTANCIN-JEZIORNA Wielka parada strażacka, pokazy musztry i akcji ratowniczych, a dla 
dzieci – Strażak Sam. W najbliższą niedzielę w Parku Zdrojowym druhowie będą feto-
wali swoje święto
 Obchody gminnego Dnia Stra-
żaka rozpocznie wielka parada 
strażacka (początek o godz 13.30 
sprzed Starej Papierni), z udzia-
łem młodzieżowych orkiestr dętych 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Wyszkowa i Zwolenia, pocztów 
sztandarowych i wozów gaśni-
czych. A już w samym parku, obok 
amfiteatru będziemy podziwiali 
pokazy musztry paradnej w wyko-
naniu obu orkiestr (o godz. 15.15 
i 16.). Tam też po mszy św. polo-
wej (o godz. 14.15) odbędzie się 
uroczysty apel oraz wręczenie od-
znaczeń dla druhów ochotników. 
Na zakończenie, o godz. 16.15, w 
amfiteatrze odbędzie się koncert, 
podczas którego zaprezentowane 
zostaną światowe przeboje w or-

kiestrowych aranżacjach.
 Już od południa (do godz. 17) w 
Parku Zdrojowym najmłodsi będą mo-
gli spotkać swojego bohatera – Stra-
żaka Sama z kreskówki, który chęt-
nie będzie pozował do zdjęć, popro-
wadzi także gry i zabawy dla dzieci. 
Dzień Strażaka wzbogacą pokazy 
sprzętu i umiejętności strażackich 
oraz kiermasz m.in. z wyrobami rę-
kodzielniczymi, zabawkami, i pro-
duktami eko i bio.
 W tym roku gminne święto stra-
żackie będzie miało szczególny cha-
rakter ze względu na jubileusz 30-le-

cia istnienia OSP w Kawęczynku. W 
okresie trzech dekad kawęczyńscy 
druhowie wiele razy ratowali ży-
cie i dobytek mieszkańców, po-
magali w sytuacjach zagrożenia, 
wspierali w codziennym trudzie. 
Niedzielna uroczystość będzie 
okazją, aby podziękować im za 
to ogromne zaangażowanie, po-
święcenie i trud włożony w bu-
dowanie bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy. Świętu strażaka 
patronuje Kurier Południowy. 

PC

W tym roku OSP z Kawęczynka obchodzi 30-lecie (fot. Andrzej Piętka)

Śmiertelna bójka 
pod nocnym
GÓRA KALWARIA We wtorek 1 maja nad ranem pod sklepem z alkoho-
lem przy ul. Pijarskiej doszło do burdy, w wyniku której zmarł 42-let-
ni mężczyzna

 Do awantury pod nocnym (w pobliżu Biedronki) doszło około godz. 2. 
Przebieg zajścia nie jest dokładnie znany, trwa w tej sprawie dochodzenie, 
a policja cały czas przesłuchuje świadków. Z naszych informacji wynika, że 
pod sklepem stała grupka mężczyzn pijących alkohol. Nagle między dwoma 
z nich doszło do sprzeczki, a potem bójki. Jeden z mężczyzn, 42-letni Daniel 
B., przewrócił się na ziemię i prawdopodobnie został skopany. W sumie, jak in-
formuje prokuratura, otrzymał kilkanaście uderzeń w głowę. Jako że nie da-
wał oznak życia, na miejsce zostało wezwane pogotowie. Podjęto reanima-
cję, która jednak nie pomogła – mężczyzna zmarł. Już po kilku godzinach po-
licja zatrzymała trzy osoby biorące udział w zajściu. Wszystkie były pijane. Po 
wytrzeźwieniu dwóch mężczyzn zostało wypuszczonych z aresztu, a wobec 
trzeciego – 23-letniego Tomasza Z. – zastosowano środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Mężczyzna usłyszał za-
rzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym za co grozi do 25 lat pozbawienia 
wolności lub nawet dożywocie. – Zatrzymany 23-latek był już wcześniej zna-
ny policji – informuje kom. Jarosław Sawicki, rzecznik KPP w Piasecznie. 

TW

Zatrzymany mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego

R E K L A M A

Gościem będzie Strażak Sam
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Na sportowo upamiętnili konstytucję
PIASECZNO Osiemnasta edycja Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej odbyła się nietypowo, 
bo w niedzielę 6 maja. – Chcieliśmy zorganizować zawody po długim weekendzie, bo 
wiele osób wyjeżdżało na majówkę – tłumaczy Wiesław Paradowski ze stowarzyszenia 
Kondycja, które od kilku lat przygotowuje imprezę
 To nie pierwszy raz, gdy Mila 
odbywa się w inny dzień niż 3 maja. 
Nie jest tajemnicą, że chodzi o przy-
ciągnięcie do Piaseczna większej 
liczby zawodników, którzy podczas 
majówki startują też w innych bie-
gach ulicznych, m.in. w Warszawie. 

Cel został osiągnięty, bo frekwencja 
podczas Mili jak zwykle dopisała.  
– Do biegu głównego zgłosiło się 
prawie 200 osób. Więcej na tej tra-
sie po prostu się nie zmieści – mówi 
Wiesław Paradowski. – I tak, żeby 
było luźniej, oddzielnie puściliśmy 
kilkunastu gimnazjalistów.
 Trochę to rozładowało panu-
jący na trasie tłok, ale gdy najlepsi 
wbiegali na metę, musieli lawirować 
między zawodnikami kończącymi 
pierwszą z dwóch pętli. – To ate-
stowana trasa, która ma dokładnie 
1609 m – wyjaśnia Wiesław Para-
dowski. – Zrobienie jednego okrą-
żenia jest problematyczne, bo w 
gminie nie ma odpowiednich ulic. 
Musielibyśmy wejść w drogi woje-
wódzkie, a to zawsze jest bardziej 
kłopotliwe, bo wymaga większej 
liczby zezwoleń, które załatwia się 
miesiącami... 

Nie wszyscy startujący się rejestrują
 Oficjalnie w zawodach, w róż-
nych kategoriach wiekowych, wy-
startowało 346 biegaczy. Wszy-
scy oni mieli numery startowe i czi-
py umożliwiające dokładny pomiar 
czasu (wyniki były na bieżąco wy-
świetlane na stojącej obok mety ta-
blicy). Ale w imprezie co roku star-
tuje około 25-30 osób „na dziko”. 
– Jak zaczęliśmy zwracać im uwa-
gę, że nie mają numerów, to za-
częli je sami drukować i umiesz-
czać na koszulkach – śmieje się 
Wiesław Paradowski. – Nie robi-
my jednak z tego problemu i dla 
tych zawodników również mamy 
medale za uczestnictwo w biegu. 
 W tym roku startujący mieli wy-
jątkowo żywiołowy doping, bo wiele 
osób przybyło do centrum Piasecz-
na na zlot food trucków i przy oka-
zji postanowiło obejrzeć sportową 
rywalizację. Wśród kibiców było też 
sporo dzieci, które szalały na roz-
stawionym na rynku „dmuchańcu”.

Wiceburmistrzowie poprowadzili 
rozgrzewkę
 Piaseczyńska Mila Konstytu-
cyjna tradycyjnie już rozpoczęła 
się od biegów dziecięcych na krót-
szych dystansach. Najpierw na 100 
m pobiegły przedszkolaki. Ucznio-
wie podstawówek, w zależności od 
wieku, rywalizowali na dystan-
sach ćwierć mili (400 m) i pół 
mili (800 m). Jako pierwsi ulica-
mi Piaseczna na dystansie pełnej 
mili angielskiej (1609 m) pobie-
gli gimnazjaliści. Następnie, tuż 
przed południem, rozpoczęły się 
przygotowania do biegu główne-
go. Rozgrzewkę poprowadzili wi-
ceburmistrzowie Piaseczna Da-
niel Putkiewicz i Hanna Kułakow-
ska- Michalak. Kilka minut póź-
niej zawodnicy (sklasyfikowano 
156 osób) ustawili się na starcie i 

na dźwięk startera ruszyli na trasę. 
Najlepszym pokonanie mili zajęło 
niecałe cztery i pół minuty. Pierw-
szy na mecie zameldował się – jak 
ma to w zwyczaju w ostatnich la-
tach - Krzysztof Wasiewicz z Pia-
seczna (4:27), który o centyme-
try wyprzedził Mateusza Kon-
deja i Kamila Młynarza. Wśród 
kobiet triumfowała Oliwia Mal-
mon (5:13). Drugie miejsce zaję-
ła Aleksandra Płocińska, a trze-
cie – Marta Jusińska. 
 Wszyscy biegacze otrzymali pa-
miątkowe medale, zaś na najlep-
szych czekały bony upominkowe do 
Decathlonu i zestawy kosmetyków. 
Po zakończeniu rywalizacji organi-
zatorzy zaprosili wszystkich na po-
siłek regeneracyjny. 

Tomasz Wojciuk

W biegu głównym wzięło udział 156 zawodników. Kilkadziesiąt 
osób pobiegło też „na dziko”

Co roku w Mili startują 
lokalni samorządowcy. 

Tym razem na trasie można 
było zobaczyć 

wiceburmistrza Piaseczna 
DanielaPutkiewicza

Łyżwy na kołek,
poćwiczą „na sucho”
PIASECZNO Zakończenie sezonu łyżwiarskiego na miejskim lodowisku 
obfi towało w wiele atrakcji. Swoje umiejętności zaprezentowali m.in. 
podopieczni Szkółki Łyżwiarskiej „Lutz”
 Podczas wieńczącej sezon zimo-
wy imprezy odbyły się pokazy tań-
ca na lodzie przy rytmach tak popu-
larnych przebojów jak choćby „Mam-
ma Mia” zespołu Abba. Najmłodsze 
dziewczynki wystąpiły w pięknych 
kreacjach, tańcząc pod muzykę „La-
leczka z saskiej porcelany”. Wykorzy-
stano także motywy muzyczne z „Je-
ziora Łabędziego” i fi lmu „Vabank”. 
Publiczność dopisała, oklaskom nie 
było końca, a niektórym rodzicom ze 
wzruszenia aż łza zakręciła się w oku. 
– Cały sezon był bardzo udany, dzie-
ci zrobiły duże postępy, a jedna z na-
szych podopiecznych rozpoczęła na-
wet w tym roku starty w amatorskich 
zawodach odbywających się na te-
renie całej Polski – mówi Natalia Ro-
wińska ze szkółki „Lutz”. – Mam na-
dzieję, że w przyszłym roku grono startujących powiększy się, godnie repre-
zentując Piaseczno w tej mało znanej, a jednocześnie tak pięknej dyscyplinie.
 Teraz, w oczekiwaniu na kolejny sezon łyżwiarski, wychowankowie klu-
bu szlifują formę w... sali gimnastycznej. – Planujemy też letni obóz łyżwiar-
ski – dodaje Natalia Rowińska. 

TW

Do biegu gotowi? Najpierw się zapiszcie
URSYNÓW

 W poniedziałek wystartowały zapisy do 12. edycji Biegu Ursynowa, któ-
ry w tym roku odbędzie się 16 czerwca. W trakcie imprezy zostaną rozegra-
ne mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn w biegu ulicznym na 5 km oraz mi-
strzostwa Polski masters w biegu ulicznym na takim samym dystansie. Roze-
grany zostanie także wielobój sprawnościowy dla dzieci. Dla biegaczy chcą-
cych zmierzyć się z płaską i niezwykle szybką 5-kilometrową trasą, prowa-
dzącą al. KEN – główną arterią dzielnicy – organizatorzy przygotowali 3000 
pakietów startowych. Ich koszt to 40 zł, osoby urodzone w roku 1953 lub 
wcześniej oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty. 
Limit czasu na pokonanie trasy to aż 45 minut, więc każdy uczestnik powi-
nien dać radę w myśl hasła biegu: „Yes I KEN”. W biegu mogą brać udział oso-
by od 12. roku życia. Zapisy i informacje na stronie www.biegursynowa.com

PC

Witaj, majowa jutrzenko!
POWIAT Obchodom 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Pia-
secznie towarzyszyła prawdziwie letnia, słoneczna pogoda

 Po mszy św. w intencji Ojczyzny z udziałem Chóru Lira w kościele św. Anny 
starosta piaseczyński Wojciech Ołdakowski przypomniał wszystkim zebranym 
okoliczności przyjęcia pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej 
i jednocześnie spisanej ustawy zasadniczej. – Konstytucja 3 Maja była zwień-
czeniem szeregu reform, które miały uczynić Rzeczpospolitą państwem nowo-
cześnie zarządzanym i przyjaznym dla obywateli – powiedział starosta. – War-
to docenić wysiłek parlamentarzystów, którzy 227 lat temu wyznaczali wzory 
służby publicznej dla wielu pokoleń ich następców. Wzory sprawowania wła-
dzy, które w ówczesnej Europie wcale nie należały do oczywistych.  
 Następnie przedstawiciele lokalnych władz i organizacji pozarządowych 
złożyli pod ratuszem wiązanki, po czym przeniesiono się na odnowiony 
Skwer Kisiela, którego działalność artystyczną zainaugurował, w dobrym sty-
lu, koncert Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej.

Grzegorz Tylec

Prace na moście, w mieście korki XXL
GÓRA KALWARIA

 Mieszkańcy i kierowcy przejeżdżający przez Górę Kalwarię skarżą się na-
szej redakcji na potężne korki panujące w mieście od poniedziałku. Szcze-
gólnie doskwiera to pasażerom autobusów. – We wtorek jechałem godzinę 
od basenu do ronda! To skandal – narzekał jeden z nich. Niestety, ten kosz-
mar – wedle zapowiedzi warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad – ma potrwać do połowy czerwca. Wszystko przez 
wycenione na ponad 600 tys. zł prace na moście na Wiśle, podczas których 
przeprawa jest zwężana do jednego pasa ruchu, po którym można jechać 
co najwyżej 50 km/h. Taka organizacja ruchu powoduje długie kolejki cię-
żarówek na dojeździe do mostu. Zatem – jeśli to możliwe – lepiej omijać 
przejazd przez Wisłę w Górze Kalwarii w najbliższych tygodniach.

PC
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Błyszczące, zdrowe włosy
Wiosna już zawitała do nas na dobre. Zadbajmy o nasze 

włosy, abyśmy mogły się nimi cieszyć w te piękne dni

Zabieg laminowania  
 Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pie-
lęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje specjalna warstwa po-
chodzenia 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 częsty-
mi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania ko-
loru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt 
zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 3 do 5 tygodni.
Zabieg w cenach 50-100 zł zależnie od długości włosów.    

Włosy nawilżone pełne blasku
 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym modelo-
waniem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe.  Podstawo-
wym celem  zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami 
aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.
 Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej świetno-
ści. Kwas hialuronowy, posiada zdolność utrzymania wody. Keratyna to nawilżający i budul-
cowy składnik – naprawia strukturę i ochronną warstwę włókien uszkodzonych chemicznie 
oraz przez czynniki fizyczne.  Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, 
wzmacnia i nabłyszcza włosy. Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we 
wnętrzu włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabie-
gu utrzymuje wilgoć. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności jakimi poddajemy wło-
sy. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbowa-
nie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.
Zabieg w cenach od 70 zł-150 zł, zależnie od długości włosów.    

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

przed laminacją po laminacji
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Seniorzy zamiast przedszkolaków
PIASECZNO W miejscu przedszkola przy ul. Szkolnej, które zostanie niedługo wyburzone 
ma powstać dom dziennego pobytu seniorów
 – Chcemy, aby osoby starsze czu-
ły się ważne i były otoczone właści-
wą opieką – mówi wiceburmistrz Pia-
seczna Hanna Kułakowska-Micha-
lak. – W tym domu swoją siedzibę 
będą miały wszystkie organizacje se-
nioralne. Dzięki temu potrzeby senio-
rów zostaną w pełni zabezpieczone.

 Decyzję o budowie dziennego 
domu dla seniorów radni podję-
li w marcu. Ma on powstać w miej-
scu gminnego przedszkola „Piąt-
ki”. Budynek, w którym funkcjonuje 
placówka, znajduje się w złym sta-
nie i pozwolenie na jego użytkowa-
nie wkrótce przestanie obowiązy-
wać. Docelowo ma on zostać wybu-
rzony, a dzieci przeniesione do bu-
dowanego właśnie Centrum Edu-
kacyjno-Multimedialnego przy ul. 
Jana Pawła II. Przy Szkolnej po-
wstanie zaś nowy budynek, w któ-
rym mają działać także m.in. Miej-
ski Klub Seniora oraz filia biblio-
teki. – Często słyszałem od senio-
rów, że w mieście brakuje miejsca, 
w którym mogliby się spotkać, na-
pić kawy, porozmawiać czy pograć 
w gry planszowe – mówi Krzysztof 
Kasprzycki, który opiekuje się se-
niorami z ramienia gminy. – Cie-
szę się, że wreszcie oczekiwania 
starszych osób zostaną spełnione. 

Szkolna 18 to idealna lokalizacja, 
bo znajduje się w centrum najstar-
szego w mieście osiedla. Poza tym 
obiekt znajdzie się obok ogromne-
go terenu zielonego, będącego prze-
dłużeniem Parku Zachodniego. 
 Dom dziennego pobytu senio-
rów będzie przeznaczony dla osób 
jeszcze samodzielnych, ale już wy-
magających wsparcia. W trakcie kil-
kugodzinnego pobytu starsze osoby 
będą uczestniczyć w zajęciach reha-
bilitacyjnych, edukacyjno-kultural-

nych i psychologicznych, odbywa-
jących się pod okiem pracowników 
socjalnych oraz wykwalifikowane-
go personelu. Otrzymają też posił-
ki. Po południu, kiedy pensjonariu-
sze będą wracać do swoich domów, 
obiekt będzie wykorzystywany przez 
kluby seniora.  Budowa domu ma 
ruszyć jesienią przyszłego roku, a 
obiekt ma zacząć pełnić swoją funk-
cję do końca 2021 roku.

Tomasz Wojciuk

 Dom dziennego pobytu seniorów znajdzie się 
w sąsiedztwie Parku Zachodniego

Dom dla seniorów
 ma być gotowy 

za trzy lata

nr 17 (717)/2018/W1
WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A



10 nr 17 (717)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Wielkie święto 
kickboxingu
LESZNOWOLA W Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle odbyły się mistrzo-
stwa Polski w kickboxingu w formułach kick light oraz pointfi ghting

 O medale i puchary rywalizowali kadeci, juniorzy i seniorzy. – Była to naj-
większa tego typu impreza w historii Polskiego Związku Kickboxingu – cieszy 
się Mieczysław Wiśniewski, organizator wydarzenia. – Dziękuje wójt gminy i 
radnym za jej dofi nansowanie.
 Mistrzostwa Polski w hali CEiS-u odbyły się już po raz trzeci. Organizato-
rem imprezy był lokalny klub Wiśniewski Kick Boxing. Zawodnicy rywalizo-
wali w formułach kick light (kadeci młodsi i starsi) oraz pointfi ghting (kade-
ci młodsi i starsi, juniorzy młodsi i starsi oraz seniorzy). Dwurundowe walki 
trwające do czterech minut były toczone od samego rana na czterech matach 
pod czujnym okiem aż 20 sędziów z Polskiego Związku Kickboxingu. W uro-
czystym otwarciu zawodów wzięli udział m.in. Rafał Skorek - dyrektor Cen-
trum Sportu w gminie Lesznowola, który serdecznie powitał wszystkich go-
ści oraz Piotr Siegoczyński, prezes Polskiego Związku Kickboxingu. Popołu-
dniową część zawodów zdominowały walki fi nałowe, podczas których obyło 
się na szczęście bez poważniejszych kontuzji i urazów. – Kickboxing to wbrew 
pozorom bardzo bezpieczny sport, ponieważ wszyscy zawodnicy walczą w 
ochraniaczach – mówi Mieczysław Wiśniewski. On sam jako trener też miał 
powody do dumy, bo spośród pięciu jego zawodników aż trzech stanęło na 
podium w formule kick light. Złoty medal MP Kadetów Młodszych w wadze 
do 47 kg zdobył mieszkaniec Łozisk (gm. Lesznowola) Kacper Łezka, a trzecie 
miejsce w tej samej kategorii wywalczył Dawid Matysiak. Z kolei trzecie miej-
sce w kategorii seniorów +94 kg zajął Mateusz Gola.  Radek Kopyra był w swo-
jej kategorii siódmy, a Patrycja Fusiasz - szósta.

TW

Do Mysiadła przyjechało 620 zawodników!

OŚWIADCZENIE

KONSTANCIN-JEZIORNA W nawiązaniu do artykułu „Burza o miejsca 
w zerówce”, który ukazał się w poprzednim numerze Kuriera Po-
łudniowego, oświadczam, że proces rekrutacji do oddziału przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 został przeprowadzony z 
należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa oświatowego oraz uchwalonych lokalnie przez Radę Miejską

 W związku z tym sytuacja, w której zostanie przyjęte dziecko spoza gminy 
nie może mieć miejsca i nie ma. Podobnie w przypadku dzieci spełniających 
kryteria ustawowe – one są przyjmowane do placówki w pierwszej kolejności.
 W procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna musi działać zgodnie z proce-
durami, jednakże nie ma wpływu na  kwestie od niej niezależne. Jeżeli rodzic 
we wniosku o przyjęcie do oddziału zerowego nie zaznacza ważnych infor-
macji, np. o tym, że samotnie wychowuje swoje dziecko lub że dziecko ma 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie dostarczy  odpowied-
nich dokumentów potwierdzających to, wówczas komisja rekrutacyjna nie 
uwzględni tych informacji w procesie rekrutacji. Jeżeli rodzic nie uczestniczy 
w procesie rekrutacji w związku ze swoją niewiedzą, zaniedbaniem lub zanie-
chaniem, jest to również przykład sytuacji, na którą komisja nie ma wpływu.
 Wszystkim nam - nauczycielom i rodzicom, a także Organowi Prowa-
dzącemu szkołę  zależy na tym, by zapewnić dzieciom optymalne warunki 
dla ich rozwoju i nauki. Ważne jest bezpieczeństwo oraz to, że przedszkole/
szkoła znajduje się blisko miejsca zamieszkania dziecka. Dla wielu rodziców 
istotne jest, by ich syn czy córka rozpoczynali edukację z kimś znajomym w 
grupie/klasie– koleżanką/kolegą z przedszkola.
 Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla dziecka są jego pierwsze chwi-
le/momenty w szkole. One mogą ukształtować jego nastawienie do nauki, 
wpływać na motywację do zdobywania wiedzy. Przyjazna atmosfera szkol-
na, wykwalifi kowana kadra pedagogiczna, koleżeńscy rówieśnicy to czynniki 
sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dziecka. Wszystko to można odnaleźć 
w Szkole Podstawowej nr 1. Gdyby to było tylko możliwe, chętnie przyjęliby-
śmy wszystkie dzieci, które chcą uczyć się w oddziale „0” w naszej szkole. Nie-
stety, mamy ograniczoną liczbę miejsc – 25 w jedynym oddziale. W związku z 
rozbudową szkoły, planowane jest utworzenie jednego oddziału przedszkol-
nego w roku szkolnym 2018/2019, a nie tak jak dotychczas dwóch. W tej kwe-
stii musimy  ściśle przestrzegać wytycznych Organu Prowadzącego.

Paulina Karczmarczyk
Dyrektor Szkoły

Nie chcą bloków obok 
spokojnego osiedla
LESZNOWOLA Mieszkańcy ulicy Migdałowej w Nowej Iwicznej protestują przeciwko bu-
dowie pięciu wysokich budynków, które mają stanąć na działce przy ul. Mleczarskiej, 
między przejazdem kolejowym, a rondem z ulicą Energetyczną

 Około półtorahektarowa działka 
przy ulicy Mleczarskiej sąsiaduje od 
zachodu z osiedlem niskich domów 
w zabudowie szeregowej. To właśnie 
ich mieszkańcy, w sumie ponad 100 
osób, dowiedzieli się kilka tygodni 
temu o planach spółki Trimeko, któ-
ra chce wybudować na parceli przy-
chodnię oraz kilka 5-piętrowych bu-

dynków wielomieszkaniowych o wy-
sokości 16 metrów. - Te bloki po-
wstaną 4 metry od naszego płotu i 
zasłonią nam słońce – narzeka Zyg-
munt Kornatowski, jeden z miesz-
kańców. - Nie chcemy mieć przy ni-
skiej zabudowie blokowiska, nie ży-
czymy sobie, aby ludzie obserwowa-
li nas z balkonów. Nie po to się tu 
sprowadzaliśmy. 
 Inny mieszkaniec Migdałowej, 
Artur Sokołowski podnosi, że nowe 
osiedle nie tylko będzie niespójne ar-
chitektonicznie z pobliską zabudo-
wą, ale też pogorszy standard życia 
mieszkańców Nowej Iwicznej. - Uli-
ce Mleczarska i Krasickiego już te-
raz w godzinach szczytu są komplet-
nie zakorkowane, a pobliska szko-
ła jest przepełniona – argumentuje. 
- Co będzie, gdy do Nowej Iwicznej 
sprowadzi się w krótkim czasie kil-
kuset nowych mieszkańców? Sytu-
acja stanie się dramatyczna. 

Nowa Iwiczna jak Manhattan?
 Mieszkańcy Migdałowej nie kry-
ją swojego rozgoryczenia całą sytu-
acją, mówią też że czują się oszuka-
ni. - Plan zagospodarowania mówi 
o przeznaczeniu tego terenu na usłu-
gi zdrowia z dopuszczeniem towa-
rzyszącej zabudowy mieszkanio-
wej – wyjaśnia Zygmunt Kornatow-
ski. - Tymczasem proporcja w wyda-
niu inwestora jest tu całkowicie od-
wrócona – przy Mleczarskiej ma po-
wstać wielorodzinne osiedle miesz-
kaniowe z dostawioną małą, pry-
watną przychodnią. Nie taka była 
intencja rady gminy, która uchwala-
ła plan miejscowy dla tego terenu.
 Kilkanaście dni temu miesz-
kańcy Migdałowej spotkali się w tej 
sprawie z Ksawerym Gutem z zarzą-
du powiatu piaseczyńskiego (staro-
stwo wydało już pozwolenie na bu-
dowę jednego z pięciu planowanych 
budynków) oraz Marią Jolantą Ba-
tycką-Wąsik, wójtem Lesznowo-
li. Zażądali wstrzymania inwesty-
cji i obniżenia dopuszczalnej wyso-
kości planowanych budynków do 12 
m. - Trimeko nie myśli o nas, prze-
liczy zyski i zniknie – mówią zgod-
nie mieszkańcy Migdałowej. - Nam i 
gminie pozostawi problem zakorko-
wanych dróg, wszechobecnych spa-
lin i braku miejsc w szkole. Nie chce-
my w Nowej Iwicznej „Manhatta-
nu”. To miejscowość domów jedno-
rodzinnych.
 Okazuje się że wielu radnych, 
którzy w 2011 roku sami uchwala-
li plan miejscowy dla tego obsza-
ru, popiera postulaty mieszkańców. 
Radni, z którymi się skontaktowali-
śmy nie chcieli jednak wypowiedzieć 
się w artykule pod nazwiskiem. Głos 

w sprawie zabrała natomiast gmina 
Lesznowola. - 24 kwietnia rada gmi-
ny podjęła uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego dla przedmiotowego ob-
szaru – informuje wicewójt Iwona 
Pajewska-Iszczyńska. - Zmiana pla-
nu następuje w takim samym trybie, 
w jakim został on uchwalony. Nie 
ma możliwości skrócenia ani przy-
spieszenia takiej procedury. Jest ona 
zależna nie tylko od gminy, ale także 
organów uzgadniających i opiniują-
cych, jak też od ilości i rodzaju uwag 
właścicieli nieruchomości i innych 
zainteresowanych podmiotów.

Deweloper nie ma nic do ukrycia
 Współwłaściciele firmy Trimeko, 
Maciej Kuczyński i Mateusz Kra-
jewski, dziwią się protestom miesz-
kańców Nowej Iwicznej uważając, 
że są one niesłuszne. - Planowana 
przez nas inwestycja będzie w 100 
proc. zgodna z obowiązującym dla 
tego terenu miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego – 
wyjaśnia Maciej Kuczyński. - Mak-
symalna gęstość zabudowy, wyso-
kość budynków i powierzchnia bio-
logicznie czynna zostaną zachowa-
ne co do centymetra. Główne bu-
dynki nie będą miały wpływu na na-
szych sąsiadów, bo są oddalone od 
granicy ich nieruchomości. Przygo-
towywaliśmy się do tej inwestycji la-
tami i zainwestowaliśmy w nią kil-
kanaście milionów złotych. Dlate-
go wcześniej wszystko dokładnie 

sprawdziliśmy. Mało tego, przed 
kupnem działki wystąpiliśmy na pi-
śmie do gminy Lesznowola pytając, 
czy jest tu możliwe budownictwo 
wielorodzinne i otrzymaliśmy odpo-
wiedź twierdzącą.
 Mateusz Krajewski zapewnia, że 
spółka Trimeko nie chowa się, nicze-
go nie ukrywa i zawsze jest gotowa 
rozmawiać zarówno z przedstawicie-
lami lokalnego samorządu, jak i są-
siadującymi z inwestycją mieszkańca-
mi ul. Migdałowej. Na pytanie doty-
czące korkującej się Mleczarskiej od-
powiada: - Ulica Mleczarska nie na-
leży do Nowej Iwicznej, tylko do Pia-
seczna, którego mieszkańcy nie robią 
nam problemów. Wszystkie media też 
będziemy brali z gminy Piaseczno. 
Osiedla mieszkaniowe powstają przy 
wielu uczęszczanych drogach. Czy to 
oznacza, że wszędzie należy zabronić 
ich budowy, bo spowoduje to większy 
ruch samochodów? 
 Współwłaściciele spółki zapew-
niają, że chcą być traktowani za-
równo przez gminę, jak i protestują-
cych ludzi poważnie, ponieważ – jak 
twierdzą - robią wszystko zgod-
nie z obowiązującym prawem. Dla-
tego chętnie biorą udział w różne-
go rodzaju spotkaniach, opowiada-
jąc o planowanej inwestycji. - Wkrót-
ce będziemy chcieli wystąpić do sta-
rostwa o pozwolenie na budowę ko-
lejnych budynków – zapowiada Ma-
teusz Krajewski. - Całą inwestycję za-
mierzamy zrealizować w ciągu 2-3 lat.

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy ulicy Migdałowej nie chcą w sąsiedztwie blokowi-
ska, które ich zdaniem spowoduje liczne uciążliwości i pogorszy 
standard ich życia

Procedura zmiany planu 
miejscowego trwa 

przynajmniej półtora roku
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Czytaj on-line!

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

Przyciągnąć turystów ze stolicy
PIASECZNO W urzędzie gminy odbyły się warsztaty metropolitalne, podczas których 
przygotowywana jest strategia  rozwoju metropolii na najbliższe lata. W trakcie spo-
tkania rozmawiano o ofercie turystyczno-wypoczynkowej, czyli możliwościach spę-
dzania wolnego czasu
 Warsztaty odbywające się 
w okołowarszawskich gminach 
wchodzących w skład metropolii, 
poświęcone były dotychczas tak 
palącym problemom jak ochrona 
środowiska czy transport publiczny. 
Debatowano też nad sprawami spo-
łecznymi. W Piasecznie skupiono się 
natomiast na dostępnej dla miesz-
kańców ofercie spędzania wolnego 
czasu. Rozmawiano, gdzie w okoli-
cach Warszawy najlepiej wypoczy-
wać oraz jak integrować i koordyno-
wać poszczególne usługi turystycz-
ne, aby zwiększyć ich atrakcyjność. 
 Spotkanie rozpoczęło się od 
wyświetlenia filmu, prezentują-
cego gminę Piaseczno i jej naj-
większe walory turystyczno-przy-
rodnicze, w tym kolejkę wąskoto-
rową, ośrodek Wisła, Górki Szy-
mona w Zalesiu Dolnym, ska-
tepark, stadion miejski czy mia-
steczko westernowe w Runowie. 
– Jesteśmy największą gminą pod-
warszawską i cały czas przyby-
wa nam mieszkańców, dla których 
trzeba przygotować infrastrukturę 
– mówił wiceburmistrz Daniel Put-
kiewicz. – Cały czas budujemy nowe 
place zabaw, szkoły, modernizuje-
my parki, rozwijamy centrum kultu-
ry. W przyszłości chcemy wybudo-
wać dużą salę widowiskową z praw-
dziwego zdarzenia. Będziemy chcie-
li też bardziej wykorzystać potencjał 
turystyczny Jeziorki i Lasów Choj-
nowskich. Dużym wyzwaniem są 
obecnie dzierżawiony ośrodek Wi-
sła oraz kolejka wąskotorowa, której 
właścicielem są cztery gminy. 
 Obecni na warsztatach goście 
poznali potencjał turystyczny Pia-
seczna i okolic. Jako że inne gminy 
okołowarszawskie również mają się 
czym pochwalić, rozmawiano o spo-
sobie wymiany informacji dotyczą-

cych różnego rodzaju imprez i atrak-
cji. – Wierzę, że dzięki temu do na-
szej gminy będzie przybywać coraz 
więcej osób z innych miejscowości 
– podsumowuje Daniel Putkiewicz. 
– Tym bardziej, że mamy im co za-
oferować. Walory krajobrazu mogą 

być też tłem dla dużych wydarzeń 
sportowych, jakie już odbywają się 
cyklicznie na Górkach Szymona czy 
w Żabieńcu. Myślę, że tego typu im-
prez będzie przybywać.

TW

Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz opowiedział o atrakcjach 
turystycznych gminy i powiatu

Po macie jak po ulicy
PIASECZNO Na rynku przetestowano kupione przez gminę, w pełni pro-
fesjonalne miasteczko ruchu drogowego. Trafi  ono do straży miejskiej, 
która będzie rozkładać je w szkołach oraz podczas różnego rodzaju im-
prez na świeżym powietrzu

 W skład zestawu wchodzi gumowe rondo o średnicy 8 m, przejazd kolejo-
wy, zakręty, znaki (jest ich aż 37), czy różnego rodzaju sygnalizatory świetlne 
(7) – w tym ustawiane przy przejściach dla pieszych oraz w sąsiedztwie prze-
jazdów kolejowych. Co ciekawe, miasteczko jest na tyle uniwersalne, że moż-
na rozłożyć je i wewnątrz i na zewnątrz budynku. – Na razie rozłożyliśmy mia-
steczko na próbę na placu Piłsudskiego i wzbudziło duże zainteresowanie, za-
równo dzieci, jak i dorosłych – mówi Mariusz Łodyga, komendant straży miej-
skiej. Do tej pory straż miejska dysponowała niewielkim miasteczkiem, które 
wykorzystywała do szkolenia dzieci w przedszkolach. Nowy zestaw ma służyć 
przede wszystkim do szkolenia młodzieży, przygotowującej się do egzaminu 
na kartę rowerową.

TW

Miasteczko kosztowało 19 tys. zł

Podziel się życiem
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą niedzielę w godz. 9-13.30 w domu domu parafi alnym przy 
kościele Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Konstancinie-Jeziornie (Klaryse-
wie) odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. To już 22. tego typu 
wydarzenie organizowane przez parafi ę w Klarysewie na przestrzeni 12 lat. 
Kolejne odbędzie się 14 października. 

PC

Już jutro Flis Festiwal!
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższą sobotę organizatorzy zapraszają do Gassów nad Wisłą w 
godz. 14.30–21. Można będzie nie tylko obejrzeć tradycyjne łodzie, poznać 
historię i tajniki dawnej żeglugi rzecznej, lecz także dawne obrzędy czy 
też usłyszeć wyjątkową, regionalną i folkową muzykę, którą na scenie za-
prezentują m.in. grupy Bum Bum Orkestar (godz. 17.30), Hoverla (godz. 19) 
oraz lokalne zespoły ludowe Sołtysi, Powsinianie i 30+, Łurzycanki, URZE-
CZEni i Kalwarki oraz Majtki Pana Kapitana. W programie także: warsztaty 
dawnych, nadwiślanych zawodów, wioska fl isacka, pokazy zielarskie oraz 
wycinanki ludowej. Na scenie zobaczymy wyjątkowy spektakl plenerowy 
„Opowieści znad Wisły” w wykonaniu Teatru Baza (godz. 16.45). Sobotę 
zwieńczy wieczorny Flislajt (godz. 20.30) czyli efektowna parada oświetlo-
nych łodzi na Wiśle. W niedzielę o godz. 8 odbędzie się w Gassach uroczy-
sta fl isacka msza św. polowa, a w południe łodzie wypłyną do Warszawy i 
Góry Kalwarii. Patronat medialny: Kurier Południowy.

PC
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Postawili płotki przy bloku. 
Mieszkańcy pytają: po co?
PIASECZNO Dwa tygodnie temu w rejonie budynku przy alei Róż 3 po-
jawiły się estetyczne, zielone płotki. Okazuje się jednak, że nie wszyst-
kim przypadły one do gustu

 – Te płotki zagradzają ogólnodostępny ciąg jezdno-pieszy – narzeka pani 
Anna (prosiła o niepodawanie nazwiska). – Miejscowy plan zagospodarowa-
nia tak właśnie ten teren określa. Co się stanie, jak na osiedlu wybuchnie pożar? 
Straż pożarna nie będzie miała którędy dojechać. Poza tym płotki mają ostre za-
kończenia, o które łatwo się skaleczyć. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i zwierząt, 
np. kotów. Podobne płotki w innych lokalizacjach są bezpieczniej wykończone.
 O przyczynę ustawienia płotków zapytaliśmy administrującego osiedlem 
Pawła Winka. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby na wygrodzony teren nie dostawa-
ły się psy i koty. – Chcemy zrobić pod blokiem ogródki. Zwierzęta mogłyby 
je zniszczyć – mówi administrator. – Zasadniczo ludzie są z ustawionych płot-
ków zadowoleni. Nie miałem sygnałów, że komuś przeszkadzają. Część barier 
ma ostre, a część płaskie wykończenia. Muszę zadzwonić do wykonawcy i za-
pytać, czy przygięcie sterczących w górę drutów jest możliwe.

TW

Noc Muzeów na kolejce
PIASECZNO W tym roku piaseczyńska wąskotorówka po raz pierwszy 
weźmie udział w Nocy Muzeów, która odbędzie się 19 maja
 – Atrakcji na pewno nie zabrak-
nie – zapowiada Michał Duraj, wi-
ceprezes zawiadującego kolejką Pia-
seczyńsko-Grójeckiego Towarzy-

stwa Kolei Wąskotorowej. Na po-
czątku roku walne zgromadzenie 
członków opiekującego się kolej-
ką stowarzyszenia wyłoniło nowe 
władze. Zarówno wybrany wów-
czas prezes Piotr Nowicki jak i wice-
prezes Michał Duraj, zajmujący się 
wcześniej drezyniarnią, zapowiada-
li daleko idące zmiany oraz inicja-
tywy, mające na celu pobudzenie do 
życia terenu kolejki.

Bilety przez internet i nowe pociągi
 Nowe pomysły są już realizowa-
ne. I nie chodzi tu wcale o rewitali-
zowany cały czas teren stacji, który 
za kilka lat ma doczekać się grun-
townej przebudowy, ale bardziej 
o kwestie organizacyjne, mające 
usprawnić podróż wąskotorówką już 
teraz. – Wdrażamy system sprzeda-
ży biletów przez internet, który nie-
długo zacznie działać – zdradza Mi-
chał Duraj. – To będzie znaczne uła-
twienie dla podróżnych. 
 Innym ukłonem w kierunku tu-
rystów jest zwiększenie liczby wy-
cieczkowych pociągów. Dzięki trzem 
parom składów, każdy podróżny bę-
dzie mógł indywidualnie określić 
czas trwania podróży. Wcześniej nie 
było takiej możliwości i wycieczka, 
od wyjazdu ze stacji w Piasecznie do 
powrotu trwała około czterech go-
dzin. Teraz, dzięki dodatkowym po-
ciągom, będzie mogła trwać od 80 
min do 5 godzin. 

Szalona Noc Muzeów
 Jednak najbardziej elektryzu-
ją plany towarzystwa i piaseczyń-
skiego Centrum Kultury, dotyczą-
ce zorganizowania po raz pierwszy 
na terenie stacji (i nie tylko) Nocy 
Muzeów. Impreza rozpocznie się 
19 maja o godz. 16 od historycznej 
gry terenowej „Od Ziuka do Mar-
szałka” oraz wystawy kilkunastu 
zabytkowych pojazdów. Od godz. 
18 będzie można natomiast zwie-
dzać z przewodnikiem zabytko-
wą stację, modelarnię oraz hale – 
główną i lokomotywownię. Zosta-
ną także otwarte wszystkie znaj-
dujące się na terenie stacji pracow-
nie – w tym fotograficzna, złotni-
cza, krawiecka i ceramiczna, które 
dodatkowo mają przygotować dla 
gości specjalne atrakcje. O godz. 
20 na spacer po Piasecznie ślada-
mi wąskotorówki zaprosi regiona-

lista Stanisław Hofman. Spacer 
potrwa około 2 godzin. Od godz. 
19 ma miejscu, za drezyniarnią od 
strony ul. Nadarzyńskiej, będą od-
bywały się występy zespołów mu-
zycznych. Będzie też można odpo-
cząć na leżaku, coś zjeść (czynne 
będą obydwie restauracje, dodat-
kowo ma przyjechać food truck) i 
potańczyć w wagonie zwanym po-
tocznie „tancbudą”. Cały czas, aż 
do godz. 24, na stację będą wjeżdżać 
pociągi, zbierające gości na trasie od 
Tarczyna do Piaseczna. – Wszyscy, 
którzy nimi przyjadą, zostaną też  
potem odwiezieni – zapowiada Mi-
chał Duraj. – Dodatkowo tego dnia 
będzie aktywowane połączenie za-
bytkowym autobusem z Warszawą. 
Dlatego liczymy na udział w naszej 
imprezie także gości ze stolicy.

Tomasz Wojciuk

W sobotę 19 maja stacja ma tętnić życiem. 
Atrakcji na pewno nie zabraknie

Podczas Nocy Muzeów po 
Piasecznie będzie jeździła 

zabytkowa nysa, zabierająca 
gości ze stacji wąskotorówki

Bezpłatne ćwiczenia dla seniorów
PIASECZNO

 Od 16 maja dla posiadaczy piaseczyńskiej edycji Ogólnopolskiej Karty Se-
niora ruszają nieodpłatne ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenia, najogólniej 
rzecz ujmując, mają poprawiać kondycję osób powyżej 60. roku życia - ich 
siłę, gibkość, ale także równowagę i koordynację ruchową. Zajęcia będą od-
bywać się pod okiem wykwalifi kowanego instruktora. - Chcemy utworzyć 
przynajmniej dwie 20-osobowe grupy, które będą ćwiczyć w rytm muzyki z 
wykorzystaniem sprzętu sportowego – mówi Krzysztof Kasprzycki, koordy-
nujący aktywności podejmowane przez piaseczyńskich seniorów z ramienia 
gminy. Pierwsza grupa ma ćwiczyć w środy o godz. 8.30, zaś druga w czwart-
ki o godz. 14. Treningi będą trwały 60 min. Zajęcia mają odbywać się do koń-
ca roku w hali sportowej w szkole podstawowej przy ul. Sikorskiego. Zapisy 
przyjmowane są pod nr tel. 517 01 44 80. TW
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Wspólnie uczyli się tolerancji
PIASECZNO Uczniowie ze szkoły w Jazgarzewie, wraz ze swoimi kolegami z Łotwy, Danii, 
Niemiec i Finlandii realizują dwuletni projekt „Różne pochodzenie – wspólna przyszłość”
 W pierwszej połowie kwiet-
nia dwie nauczycielki oraz sześcio-
ro uczniów z trzecich klas gimna-
zjum w Jazgarzewie wzięło udział 
w spotkaniu w miasteczku Smiltene 
na Łotwie, które odbyło się w szko-
le Smiltenes Vidusskola w ramach 
programu Erasmus Plus. Celem pro-
jektu „Różne pochodzenie – wspól-
na przyszłość” jest poznawanie kul-
tury partnerskich krajów i uczenie 
się przez to tolerancji dla innych wy-
znań i narodowości. Razem z przed-
stawicielami z Polski w warsztatach 
uczestniczyli również nauczyciele i 
uczniowie z Łotwy, Niemiec, Danii 
i Finlandii. Sporo czasu poświęco-
no na poznawanie atrakcji turystycz-
nych regionu. Uczniowie z Jazgarze-
wa odwiedzili stolicę Łotwy, Rygę, 
przy okazji nawiązując nowe kontak-
ty i przyjaźnie. – Cały czas rozma-
wialiśmy po angielsku, dzięki czemu 
dzieci mogły podnieść swoje kompe-
tencje językowe – podkreśla Dorota 
Dyguła ze szkoły w Jazgarzewie. – 
Teraz czekamy na rewizytę uczniów 
i nauczycieli z krajów partnerskich, 
która planowana jest na grudzień 
tego roku. 
 Zanim uczniowie z Jazgarze-
wa wybrali się na Łotwę, w pla-
cówce odbyła się debata poświęco-
na tolerancji, akceptacji i emigra-
cji w odniesieniu do uchodźców, 
którzy przebywają na terenie na-
szego kraju. Na spotkanie, w któ-
rym brała udział cała społeczność 
szkolna, zostali zaproszeni goście 
specjalni – rodzina, która kilka lat 
temu przybyła do Polski z Ukra-
iny. Przeprowadzono dyskusję do-
tyczącą  stosunku do uchodźców i 
sposobu traktowania ich przez Po-
laków. Na końcu wspólnie zasa-
dzono dąb, symbolizujący siłę, so-
lidarność i pojednanie. 

TW

Uczniowie z Jazgarzewa podczas wyjazdu 
na Łotwę odwiedzili m.in.  Rygę

KONSTANCIN-JEZIORNA

Tak powinno się palić w piecu
 Jutro przy oczku wodnym obok targowiska od godz. 10 prowadzone 
będą pokazy palenia w piecach węglowych tzw. metodą od góry. Sposób 
ten pozwala na znaczne zmniejszenie ilości pyłów, które emitowane są do 
atmosfery w wyniku spalania węgla. Palenie „od góry” jest przy tym bardziej 
ekonomiczne, pozwala na zmniejszenie ilości zużywanego opału, i tym sa-
mym znaczne oszczędności fi nansowe. Organizatorami drugiej akcji eduka-
cyjno-ekologicznej mającej za cel walkę z zanieczyszczeniem powietrza jest 
burmistrz, Krajowa Izba Kominiarzy oraz miejscowa Ochotnicza Straż Pożar-
na. W trakcie pokazu kominiarze zorganizują konkurs oraz będą rozdawać 
ulotki i gadżety, a także zachęcać do wymiany domowych źródeł ciepła. 

PC
Uwaga, oszustka!
 W ostatnich dniach posesje w Kawęczynie i Turowicach odwiedzała ko-
bieta podająca się za nową pracownicę Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Konstancinie-Jeziornie, której rzekomo zlecono odczytywanie stanu wodo-
mierzy. ZGK ostrzega, że nie jest to jego pracownica i nie należy jej wpuszczać 
do domu. Zakład apeluje o ostrożność i ograniczone zaufanie w przypadku 
podobnej sytuacji. Wszyscy prawdziwi inkasenci zatrudnieni w ZGK Konstan-
cin-Jeziorna posiadają identyfi katory ze zdjęciem oraz zobowiązani są do je-
go okazania każdorazowo na życzenie mieszkańców.

PC
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Garaż... mówisz i masz
KONSTANCIN-JEZIORNA W garażu zaczynały największe tuzy scen muzycznych świata. Czy 
równie świetlana przyszłość czeka wykonawców, którzy w niedzielę wzięli udział w 
pierwszej edycji konstancińskiego „Garażu”?
 W garażu swoje pierwsze kroki 
stawiali adepci punk rocka, metalu 
i wszelkiej alternatywy. Taki garaż 
w niedzielę stanął pośrodku miasta 
uzdrowiskowego - w Konstanciń-
skim Domu Kultury (KDK). Bartek 
Jaworski, inicjator „Garażu”, mu-
zyk i akustyk postanowił udostęp-
nić przestrzeń młodym. Bo „Garaż” 
to inicjatywa, mająca na celu wspar-
cie lokalnych talentów muzycznych. 
Dzieci, młodzieży, dorosłych, którzy 
zarówno tworzą własną muzykę jak 
i doskonalą się w sztuce interpretacji 
utworów innych autorów.
 
Wystarczyły pasja i wiara w siebie 
 By wziąć udział w pierwszej, nie-
dzielnej edycji przedsięwzięcia, trze-
ba było spełnić kilka warunków: mu-
zykować (wokalnie, instrumental-
nie), mieszkać lub pochodzić z Kon-
stancina-Jeziorny i okolic, wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy i.... dać 
czadu na scenie. – Nie było wysyła-
nia demo, ani selekcji wstępnej. Wy-
starczyły chęci, pasja i wiara w siebie. 
Tak powstała lista artystów i playli-
sta pierwszego, wyjątkowego koncer-
tu – mówi Gabriela Andrychowicz  z 
Konstancińskiego Dom Kultury. 
 Na scenie dali z siebie wszyst-
ko: Agata z zespołem, którego na-
zwa ciągle stoi pod znakiem zapyta-
nia (zaprezentowali poezję śpiewaną 
własnego autorstwa), Afekt – Mate-
usza Wolko   związany z KDK (tu 
uczy się gry na perkusji, zagrał rocka 
w wersji hard z chłopakami z Kon-
stancina, Tomek Antecki (zaprezen-
tował trzy autorskie numery po an-
gielsku), Maciek  Piotrowski z Góry 
Kalwarii (mocne riffy gitarowe plus 
wokal), Marcin Skoczylas z grupy 
wokalnej Modulacja (zagrał brytyj-
skie covery), Akt VIII teatr impro-
wizowany (oczywiście improwizo-

wał), Paborowski (bard w kapelu-
szu zaprezentował wdzięczne balla-
dy z nutą humoru), No Drama, ple-
ase (chłopak z gitarą w towarzystwie 
pięknej basistki zagrał swoje nume-
ry napisane po angielsku), Karina 
Mrówka (zaprezentowała standardy 
jazzowe) i wreszcie The Option (za-
grali kalifornijski punk). – Jeśli nic 
wam te nazwiska i pseudonimy nie 
mówią, zapamiętajcie je koniecznie. 
O tych artystach będzie głośno – 
przekonuje Gabriela Andrychowicz. 
Całość imprezy, w niepowtarzalny 
sposób i z humorem poprowadzi-
ła ekipa BCA Flash - Teatr Improv. 
Na koniec odbył się multimedialny 
spektakl gwiazdy Iny West na miarę 
Off Festivalu czy Open’era.

Czasem mrocznie, czasem lirycznie  
 Zdaniem organizatorów 
pierwszy „Garaż” był genialny. 
Czasem liryczny, czasem mrocz-
ny, a innym razem sentymentalny. 
I to wszystko w konwencji garażo-
wej! Jednym z celów imprezy było 
pokazanie, że różne style i gatun-

ki muzyczne potrafi połączyć jed-
na scena, scena Hugonówki. Przy 
tym wszystkim publiczność bawi-
ła się znakomicie. Wzruszona po-
ezją Agaty, zaintrygowana grą sło-
wem i gestem przez improwizują-
cych gości z Akt VII i BCA Flash, 
wreszcie wciągnięta prawie na 
scenę przez wesołych chłopaków 
i perkusistkę z The Option. Aż 
trudno było zgadnąć, kto jest fa-
chowcem, a kto samoukiem. – Do-
szliśmy do wniosku, że na tej sce-
nie liczą się talent i wielka pasja. 
Reszta nie miała znaczenia – tłu-
maczy Bartek Jaworski.
 W planach są kolejne edycje: je-
sienią i następna w amfiteatrze. 
Bo niedzielny „Garaż” pokazał, że 
Konstancin kulturą garażową stoi, 
a amatorów szalonego alternatyw-
nego grania nie brakuje. Ci, którym 
w uszach ciągle grają numery za-
słyszane kilka dni temu, znajdą je 
niebawem na kanale „Garażu” na 
YouTube. Koncertowi patronował 
portal Piasecznonews.pl

PC

Podczas niedzielnego koncertu liczyły się talent i pasja. 
Reszta nie miała znaczenia 
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Radny prowadził pod
wpływem alkoholu? 
GÓRA KALWARIA W niedzielne południe 29 kwietnia doszło do kolizji 
w Czersku. Mężczyzna uderzył samochodem w bramę. Zdaniem świad-
ków auto prowadził Jacek G. - długoletni samorządowiec

 – To on siedział za kierownicą – nie ma wątpliwości mieszkanka Czerska, 
która była świadkiem jak wpływowy radny wsiadł pijany do auta i próbując 
wjechać na jedną z posesji, uszkodził sąsiednią bramę.
 – Mężczyzna podejrzany o prowadzenie auta miał w organizmie 2 promi-
le alkoholu – powiedział nam w dniu zdarzenia kom. Jarosław Sawicki,rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.  
 – Widziałam jak najpierw ten pan stał pod sklepem, a później pijany wsiadł 
do samochodu i uderzył w bramę – mówi nam jedna z mieszkanek, która zło-
żyła stosowne zeznania policjantom.
 Wczoraj kom. Sawicki poinformował nas, że sprawa została skierowana do 
prokuratury z wnioskiem o zatrzymanie mężczyźnie prawa jazdy. 

AB

W tę bramę uderzył nietrzeźwy kierowca 
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Świat okiem kobiety
LESZNOWOLA W Galerii Wystaw Artystycznych Okno w Starej Iwicznej 
trwa właśnie ogólnopolska wystawa zbiorowa „Kobiece Światoprze-
strzenie”. Różnorodne prace 23 artystów będzie można podziwiać do 
końca maja

 Wernisaż wystawy otwartej przy ul. Nowej 6 został uświetniony spekta-
klem poetyckim „Cztery pory roku” Klubu Literackiego Kaliope z CKR Raszyn i 
oprawą muzyczną w wykonaniu młodego muzyka Jerzego Denisiewicza, któ-
ry na skrzypcach zagrał fragmenty „Czterech pór roku”  Vivaldiego. 
 Na ekspozycję składają się dzieła: Ewy Adamczyk, Agata Cygańskiej, Mi-
chała Dębskiego, Jacka Dittwalda, Jana Drewicza, Wiesławy Dziuby-Dittwald, 
Hanny Januszewskej, Bogumiły Kędziory, Karoliny Kieś, Zbigniewa Kotyni, Ka-
mili Kuny, Jolanty Kurzeli, Krystyny Mąkoszy, Katarzyny Mrzygłód-Czyż, Jani-
ny Partyka-Pojęta,  Elżbiety Pyry, Rob Roya, Jolanty Walentyny Sobolewskiej, 
Barbary Syryt, Izabeli Szymczak, Jadwigi Wasiak, Zbigniewa Wiśniewskiego i 
Magdaleny Zawadzkiej.
 – Kobiece światoprzestrzenie to temat bardzo szeroki – mówi Jan Dre-
wicz, opiekun wystawy. – Mamy zatem na wystawie prace, które poruszają 
problemy życia codziennego, codzienne obowiązki oraz prace, które ukazu-
ją świat wewnętrznych przeżyć kobiety. Świat marzeń, miłości i fantazji. Aby 
zmierzyć się z tematem artyści sięgnęli po różne formy wyrazu. Obok prac fi -
guratywnych pojawiają się także abstrakcje. Ta różnorodność wystawy jest jej 
ogromnym atutem.

Grzegorz Tylec
Trzynastka nie była pechowa
PIASECZNO Ponad 50 uczestników podzielonych na trzy kategorie wiekowe udowodniło w Domu Kultury w 
Piasecznie, że potrafi  śpiewać w języku angielskim. Patronem medialnym kolejnej edycji Festiwalu Piosen-
ki Angielskiej był Kurier Południowy
 Imprezę poprowadził jej pomy-
słodawca Filip Łopuski – nauczy-
ciel języka angielskiego. Wokaliści 
zaprezentowali zróżnicowany re-
pertuar, wykonując zarówno naj-
nowsze przeboje, jak i nieśmier-
telne k lasyk i w postaci „Can’t 
help fal l ing in love”, „The f i-
nal countdown” czy „The show 
must go on”. Choć większość 
wspierała się playbackami, 
to niektórzy z powodzeniem 
akompaniowal i sobie sami gra-
jąc na instrumentach.
 Jury w składzie: Aga Beh-
nan (lektor), Arleta Zaborowska 
(wiolonczelistka i pianistka), Le-
szek Jakubczak (gitarzysta, au-
tor muzyki i tekstów) i Piotr Ko-
walicki (muzyk, kompozytor, tre-
ner wokalny) nie miało łatwego 
zadania. Ostatecznie w klasach 
1-3 pierwsze miejsce zajął Mateusz 
Korporowicz (SP Nowa Iwiczna), 
w klasach 4-6 - Bartłomiej Zaręba 
i Aleksandra Zaręba (SP nr. 2 Za-
lesie Dolne), a w klasach 7-pierw-
sza i druga gimnazjum - Róża Ze-
mła (Niepubliczna Podstawo-
wa Szkoła Odkrywców). Nagro-
da Burmistrza powędrowała z ko-
lei do Natalii Sygockiej SP nr 5 w 
Piasecznie, a Nagroda Starosty do 
Jakuba Zaręby z ZSP Chylice.
 – Trzynasta edycja na pewno 
nie była pechowa, bo padł rekord 

liczby uczestników – mówi Mał-
gorzata Miernecka, organizator-
ka imprezy ze Szkoły Języków 
Obcych SPOT. – W tym roku 
nieoczekiwanie najlepszy po-
ziom zaprezentowały klasy 4-6, 
gdzie wybór był najtrudniejszy. 
Publiczności najbardziej przypa-
dła do gustu najmłodsza uczest-
niczka - urocza śnieżynka i duet 
z Zalesia Dolnego. To co się rzu-
ca najbardziej w oczy to niedo-
pasowanie repertuaru do wieku, 
nieumiejętność poruszania się 

na scenie i trudny do opanowa-
nia stres.

Grzegorz Tylec

Uczcili pamięć Mateusza
LESZNOWOLA – Każdy tu jest wygranym – powiedział podczas otwarcia czwartego Memo-
riału im. Mateusza Walczaka jego ojciec, Cezary. I choć przez cały dzień 11 zespołów ry-
walizowało w Mysiadle zacięcie w turnieju siatkarskim, to nie wynik sportowy był tego 
dnia najważniejszy
 Mateusz Walczak był niezwy-
kłym człowiekiem – mieszkańcem 
Nowej Iwicznej, którego życie skoń-
czyło się nagle w wieku zaledwie 17 
lat. Jego wielką pasją była siatkówka, 
którą z powodzeniem potrafił zara-
żać innych. Mierzący dwa metry za-
wodnik występował, między inny-
mi, w ursynowskim zespole KS Me-
tro. Zdaniem wielu jako siatkarz mógł 
osiągnąć naprawdę dużo – dyspono-
wał nie tylko świetnymi warunkami 
fizycznymi, ale i olbrzymim potencja-
łem sportowym. Niestety, 10 lat temu 
zginął w wypadku kolejowym na tere-
nie Lesznowoli, a ta tragedia stała się 
punktem wyjścia do pięknej, zrodzo-
nej z potrzeby serca, inicjatywy. 
 Rodzina i przyjaciele od czterech 
lat upamiętniają Mateusza Walcza-
ka poprzez organizację wiosenne-
go memoriału. – Wierzę, że gdy nad 
halę w Mysiadle wychodzi słońce, 
to patrzy na nas z góry Mateusz – 
mówi Anna Walczak, mama bohate-
ra imprezy. – Cieszymy się, że przy-
szło tu dziś mnóstwo sąsiadów i 
znajomych. Dla wszystkich przygo-
towaliśmy poczęstunek.
 W turnieju, pokonując w fina-
le zespół JIMI 2:1, zwyciężył osta-

tecznie zespół składający się z przy-
jaciół rodziny Walczaków, w którym 
– na pozycji rozgrywającego – wy-
stąpił również ojciec Mateusza, nie-
gdyś wieloletni siatkarz warszawskiej 
Legii, który zaszczepił miłość do tej 
dyscypliny sportu swojemu synowi. 
Inną wyjątkową drużyną na imprezie 
był zespół złożony z dawnych kole-
gów bohatera memoriału z ursynow-
skiego Metra, którzy raz w roku spo-
tykają się ze sobą specjalnie po to by 
zagrać w zawodach w Mysiadle.

 – Chcielibyśmy bardzo podzię-
kować pani wójt gminy Lesznowola 
Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik, któ-
ra od samego początku wspiera na-
szą inicjatywę, dyrektorowi Rafało-
wi Skorkowi z Centrum Edukacji i 
Sportu oraz naszym sponsorom – 
podkreśliła Anna Walczak. – Impre-
za ma również dobry poziom spor-
towy i chcemy, żeby była dalej kon-
tynuowana.

Grzegorz Tylec
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Derby bez emocji
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – MKS II PIASECZNO 2:5 Zaległe spotkanie w trzeciej gru-
pie warszawskiej A klasy zapowiadało się ciekawie. Gospodarze, żeby jeszcze włączyć 
się do walki o awans, musieli wygrać. Wzmocnieni czwartoligowcami goście nie mieli 
jednak najmniejszych problemów z wywiezieniem z Żabieńca trzech punktów
 Emocje skończyły się w tym me-
czu w zasadzie już po pierwszej po-
łowie, w której zdecydowanie domi-
nowali przyjezdni, dokumentując to 
trzema golami. W 6. minucie z rzu-
tu wolnego prowadzenie Piasecznu 
dał Zbigniew Obłuski, a kilka mi-
nut później niefortunnie interwenio-
wał w polu karnym Paweł Kaczyń-
ski, który skierował piłkę do wła-
snej bramki. W 33. minucie pewnym 
uderzeniem popisał się z kolei Ka-
mil Matulka. Jedność w tym okresie 
praktycznie nie była w stanie zagro-
zić gościom – grając słabo i bez wi-
docznego pomysłu.
 Po zmianie stron w 51. minucie 
Kaczyński zagrał ręką w polu kar-
nym, a Obłuski nie pomylił się z rzu-
tu karnego. Najciekawszy gol meczu 
padł jednak w 71. minucie. Wprowa-
dzony w drugiej połowie Piotr Ry-
bicki zacentrował tak skutecznie, że 
piłka znalazła się ostatecznie w siat-
ce. Jedność doszła do głosu dopie-
ro w samej końcówce. Najpierw z je-
denastu metrów gola honorowego 
strzelił Tomasz Jamorski, a w doli-
czonym czasie gry Łukasz Matulka 
wbił jeszcze drugą bramkę dla go-
spodarzy.

Grzegorz Tylec

Dariusz Zabiżewski, 
trener Jedności 
Żabieniec

 Mieliśmy w składzie 
sporo kontuzji i zawodni-
ków, którzy tak naprawdę 
nie powinni znaleźć się na 
boisku. Wiedzieliśmy z kim gramy, i że nie bę-
dzie lekko. Chcieliśmy powalczyć, ale nie udało 
się. Przeciwnicy zagrali naprawdę super mecz – 
w aspektach typowo piłkarskich widoczna była 
bardzo duża różnica, potwierdzona zresztą wy-
nikiem na boisku. Gratuluję rywalom, którzy od 
pierwszego meczu sezonu zrobili duży postęp.

Bartosz Kobza, 
trener MKS 
II Piaseczno

 Wielki szacunek dla 
moich zawodników, któ-
rzy nie odstawiali dziś nogi. 
Każdy z nas chciał wygrać i 
grać w piłkę, co przełożyło się na pełną kontrolę 
meczu. Patrzymy dalej tylko i wyłącznie na sie-
bie i zrobimy wszystko, żeby wygrać każde na-
stępne spotkanie.

Pewny awans 
koszykarek z Piaseczna
KOSZYKÓWKA Koszykarki MUKS Piaseczno nie miały sobie 
równych w ćwierćfi nałach mistrzostw Polski w koszy-
kówce kobiet U14. Na własnym parkiecie odniosły kom-
plet zwycięstw i bez większych problemów awansowały 
do półfi nałów

 W pierwszym spotkaniu turnieju w szkole podstawowej nr 5 tylko w 
pierwszej kwarcie nasze zawodniczki miały pewnie problemy z rywalka-
mi i ze skutecznością. Kiedy minął już pierwszy stres, z każdą kolejną ak-
cją podopieczne Magdy Lewandowskiej i Michała Walczuka nabierały co-
raz więcej pewności siebie, która nie opuściła ich już do końca imprezy. 
Po pokonaniu 88:49 GTS z Pruszcza Gdańskiego kolejne zwycięstwo da-
wało nam już pewny awans do kolejnej fazy mistrzostw. Pojedynek  z eki-
pą Basket 25 Bydgoszcz był już bardziej zacięty, ale dzięki świetnej po-
stawie Klaudii Węcłaś (23 punkty) i Werki Tomaszuk (11 punktów) uda-
ło się osiągnąć podstawowy cel drużyny. Rywalizacja z UKS Lider Swa-
rzędz była już pojedynkiem o awans z pierwszego miejsca w grupie, więc 
w żadnych przypadku nie mogła zostać potraktowana ulgowo. Pierwszą 
połowę wygrały tym razem przyjezdne, ale druga należała już piasecz-
nianek, które zwyciężyły ostatecznie 51:43.
 MVP turnieju w Piasecznie została MVP Wera Tomaszuk, najlepszym strzel-
cem Klaudia Węcłaś, a w pierwszej piątce imprezy znalazły się dodatkowo Eda 
Balkan i Gabi Zaron. – Jestem bardzo zadowolona z wyniku i z tego, że udało 
się wyjść z pierwszego miejsca – mówi Magda Lewandowska, trenerka MUKS 
Piaseczno. – Zespół ma jeszcze spore rezerwy i potencjał koszykarski, który 
jest nieco paraliżowany przez stres, który przy grze o stawkę daje się 14-lat-
kom we znaki. Naszym celem pozostaje awans do fi nału i wierzę, że stać nas 
na to, choć koszykówka kobiet jest nieprzewidywalna.

Grzegorz Tylec

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Sprawdziły się plotki 
krążące od jakiegoś czasu w lokalnym środowisku pił-
karskim. To już pewne - drugi zespół Sparty Jazgarzew 
nie dokończy rozgrywek ligi okręgowej. Kierownictwo 
klubu podjęło decyzję o rezygnacji z dalszej gry, a głów-
ną przyczyną  takiego stanu rzeczy były poważne pro-
blemy kadrowe.
 – Szkoda wysiłku włożonego w poprzednim sezo-
nie, ale według mnie była to jedyna słuszna decyzja – 
komentuje Olaf Kubat, zawodnik Sparty Jazgarzew. – 
Nie było ludzi do gry, a jeżdżenie w dziewięciu na mecz 
mijało się w celem.

Tyl.

IV liga

Kolejka 22 - 28-29 kwietnia
Wilga Garwolin 0-2 Oskar Przysucha  
Mazur Karczew 2-1 Sparta Jazgarzew  
Broń Radom 10-0 Perła Złotokłos  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4-2 Naprzód Skórzec  
Znicz II Pruszków 4-3 MKS Piaseczno  
Błonianka Błonie 0-0  Pilica Białobrzegi  
Energia Kozienice 3-2 Mszczonowianka Mszczonów  

Kolejka 23 - 5-6 maja
Błonianka Błonie 2-2 Mszczonowianka Mszczonów 
Energia Kozienice 0-0 Wilga Garwolin  
Pilica Białobrzegi 3-0 Znicz II Pruszków  
MKS Piaseczno 1-3 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
Naprzód Skórzec 0-3 Broń Radom  
Perła Złotokłos 1-7 LKS Jedlińsk 
LKS Promna 1-3 Mazur Karczew  
Sparta Jazgarzew 2-4 Oskar Przysucha

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Broń Radom 23 49 15 4 4 65-25
2.  Mszczonowianka Mszczonów 23 48 15 3 
5 49-32
3.  Pilica Białobrzegi 23 47 14 5 4 44-18
4.  Oskar Przysucha 23 43 13 4 6 51-28
5.  Energia Kozienice 23 42 13 3 7 44-32
6.  Mazur Karczew 23 41 12 5 6 46-31
7.  Błonianka Błonie 23 41 12 5 6 48-29
8.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 23 40 12 4 
7 53-25
9.  Sparta Jazgarzew 23 33 11 0 12 44-45
10.  LKS Jedlińsk 22 29 9 2 11 37-32
11.  MKS Piaseczno 23 28 8 4 11 46-42
12.  Wilga Garwolin 23 27 7 6 10 26-46
13.  Znicz II Pruszków 23 20 5 5 13 27-46
14.  LKS Promna 22 11 2 5 15 21-55
15.  Perła Złotokłos 23 10 2 4 17 13-75
16.  Naprzód Skórzec 23 9 2 3 18 27-80

Liga okręgowa

Kolejka 22 - 28-29 kwietnia
Naprzód Brwinów 2-2 Błękitni Korytów  

Piast Piastów 0-3 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-2 Naprzód Stare Babice  
Sparta II Jazgarzew 0-3 AP Żyrardów (wo)
LKS Chlebnia 3-0 Ursus II Warszawa  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 3-2 KS Teresin  
KS Raszyn 5-1 Grom Warszawa  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-1 Józefovia Józefów  

Kolejka 23 - 5-6 maja
Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-3 AP Żyrardów  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 2-1 Naprzód Brwinów  
Józefovia Józefów 0-2 KS Raszyn  
Grom Warszawa 1-2 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Ursus II Warszawa 3-0 Sparta II Jazgarzew (wo)
SEMP Ursynów (Warszawa)  0-1 Błękitni Korytów

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  KS Raszyn 23 51 16 3 4 58-33
2.  Józefovia Józefów 23 46 14 4 5 63-26
3.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  23 46 14 4 5 51-23
4.  AP Żyrardów 23 46 14 4 5 66-38
5.  Grom Warszawa 23 46 14 4 5 65-28
6.  LKS Chlebnia 22 41 12 5 5 48-29
7.  Ursus II Warszawa 23 35 10 5 8 42-29
8.  KS Teresin 22 34 10 4 8 41-42
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  23 30 8 6 9 41-41
10.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  23 28 8 4 11 35-57
11.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  23 26 7 5 11 34-59
12.  Piast Piastów 22 22 7 1 14 37-48
13.  Błękitni Korytów 23 19 5 4 14 37-79
14.  Naprzód Stare Babice 22 17 4 5 13 33-62
15.  Naprzód Brwinów 23 10 2 4 17 32-66
16.  Sparta II Jazgarzew 23 16 4 4 15 46-69

A klasa

Kolejka 19 - 28-29 kwietnia
Jedność Żabieniec 2-2 FC Lesznowola  
Laura Chylice 11-1 Anprel Nowa Wieś  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 2-5 GLKS Nadarzyn  
Grom II Warszawa 1-0 Świt Warszawa  
Tur Jaktorów 5-2 Gwardia Warszawa  

MKS II Piaseczno 5-0 UKS Siekierki (Warszawa)  
Okęcie Warszawa 9-0 Rozwój Warszawa  

Kolejka 20 - 5-6 maja
FC Lesznowola 0-2 Okęcie Warszawa  
Rozwój Warszawa 1-5 MKS II Piaseczno  
UKS Siekierki (Warszawa) 5-4 Tur Jaktorów  
Gwardia Warszawa 2-3 Grom II Warszawa  
Świt Warszawa 1-4 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
GLKS Nadarzyn 1-2 Laura Chylice  
Anprel Nowa Wieś 2-0 Jedność Żabieniec 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  MKS II Piaseczno 20 48 15 3 2 70-20
2.  Laura Chylice 20 47 15 2 3 72-33
3.  Okęcie Warszawa 20 43 14 1 5 66-21
4.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  20 37 11 4 5 61-40
5.  GLKS Nadarzyn 20 35 11 2 7 62-37
6.  Jedność Żabieniec 20 34 10 4 6 54-37
7.  Świt Warszawa 20 29 9 2 9 39-42
8.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  20 27 8 3 9 40-46
9.  FC Lesznowola 19 25 7 4 8 44-55
10.  Anprel Nowa Wieś 20 18 5 3 12 35-68
11.  Rozwój Warszawa 20 17 5 2 13 33-65
12.  Gwardia Warszawa 19 15 4 3 12 32-50
13.  Grom II Warszawa 20 15 4 3 13 25-56
14.  Tur Jaktorów 20 7 1 4 15 29-92

II liga kobiet

Kolejka 16 - 28-29 kwietnia

Pauza: Wilga Garwolin.
 
Stomil Olsztyn 2-3 Loczki Wyszków  
Ząbkovia Ząbki 4-2 Akademia 2012 Suwałki  
UMKS Zgierz 0-3 Piastovia Piastów (wo)
KU-AZS UW Warszawa 3-0 Pogoń Zduńska Wola  
Jantar Ostrołęka 0-4 GOSiR Piaseczno  

Kolejka 17 - 5-6 maja

Pauza: KU-AZS UW Warszawa.

Jantar Ostrołęka 2-2 Stomil Olsztyn  
GOSiR Piaseczno 2-4 Wilga Garwolin  
Pogoń Zduńska Wola 3-0 UMKS Zgierz (wo)
Piastovia Piastów 2-1 Ząbkovia Ząbki  
Akademia 2012 Suwałki 0-1 Loczki Wyszków 

Tabela grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet
1.  Piastovia Piastów 16 40 13 1 2 42-12
2.  Loczki Wyszków 16 36 11 3 2 45-16
3.  Ząbkovia Ząbki 16 31 10 1 5 50-25
4.  Stomil Olsztyn 15 29 9 2 4 39-17
5.  GOSiR Piaseczno 15 22 7 1 7 28-32
6.  Pogoń Zduńska Wola 15 21 6 3 6 21-25
7.  Akademia 2012 Suwałki 16 18 6 0 10 29-47
8.  Wilga Garwolin 15 15 4 3 8 20-32
9.  Jantar Ostrołęka 15 13 3 4 8 18-37
10.  KU-AZS UW Warszawa 15 11 3 2 10 16-31
11.  UMKS Zgierz 16 8 2 2 12 9-43

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 24 - 12-13 maja
Wilga Garwolin - Sparta Jazgarzew 12 maja, g.17 
Oskar Przysucha - LKS Promna 
Mazur Karczew - Perła Złotokłos 12 maja, g.14 
LKS Jedlińsk - Naprzód Skórzec 
Broń Radom - MKS Piaseczno 12 maja, g.17 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Pilica Białobrzegi 
Znicz II Pruszków - Mszczonowianka Mszczonów 
Błonianka Błonie - Energia Kozienice 

Kolejka 25 - 16 maja
Błonianka Błonie - Wilga Garwolin 
Energia Kozienice - Znicz II Pruszków 
Mszczonowianka Mszczonów - Pogoń 
Grodzisk Mazowiecki 
Pilica Białobrzegi - Broń Radom 
MKS Piaseczno - LKS Jedlińsk 16 maja, g.17 
Naprzód Skórzec - Mazur Karczew 
Perła Złotokłos - Oskar Przysucha 16 maja, g.17.30 
LKS Promna - Sparta Jazgarzew  16 maja, g.18

Liga okręgowa

Kolejka 24 - 12-13 maja
Naprzód Brwinów - SEMP Ursynów (Warszawa) 
Błękitni Korytów - Naprzód Stare Babice 
Piast Piastów - AP Żyrardów 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Ursus II Warszawa 
Sparta II Jazgarzew - KS Teresin (walkower, Sparta II wy-
cofana z rozgrywek)
LKS Chlebnia - Grom Warszawa 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Józefovia Józefów 
KS Raszyn - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
12 maja, g.12
 

A klasa

Kolejka 21 - 12-13 maja
Anprel Nowa Wieś - FC Lesznowola 12 maja, g.12.30 
Jedność Żabieniec - GLKS Nadarzyn 12 maja, g.14 
Laura Chylice - Świt Warszawa 12 maja, g.11 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Gwardia Warszawa 12 
maja, g.16 
Grom II Warszawa - UKS Siekierki (Warszawa) 
Tur Jaktorów - Rozwój Warszawa 
MKS II Piaseczno - Okęcie Warszawa 13 maja, g.11

II liga kobiet

Kolejka 18 - 12-13 maja

Pauza: UMKS Zgierz.
 
Stomil Olsztyn - Akademia 2012 Suwałki 
Loczki Wyszków - Piastovia Piastów 
Ząbkovia Ząbki - Pogoń Zduńska Wola 
KU-AZS UW Warszawa - GOSiR Piaseczno 
Wilga Garwolin - Jantar Ostrołęka
Akademia 2012 Suwałki - Loczki Wyszków

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Sparta wycofuje drużynę



Zadbaj o rozwój zawodowy
Marzysz o dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy? Najbardziej pewnym i dającym najlepsze rezultaty 
sposobem na realizację tego celu będzie sukcesywne dbanie o własny rozwój zawodowy

 Jak powszechnie wiadomo, czło-
wiek uczy się przez całe życie. Co 
więcej, we współczesnym, zmienia-
jącym się dynamicznie świecie zdo-
byta przez nas – choćby w szko-
le – wiedza ulega niestety szybkiej 
dezaktualizacji, co chyba najlepiej 
widać na przykładzie zawodów in-
formatycznych. W efekcie, jeśli nie 
chcemy zostać w tyle, musimy być 
w stałej gotowości do podnosze-
nia własnych kwalifikacji oraz roz-
wijania zdolności i cech osobowo-
ści odnoszących się do wykonywa-
nej przez nas pracy zawodowej. 
 W czasach, gdy przez praco-
dawców szczególnie cenione są ta-
kie przymioty jak mobilność czy ela-
styczność ważne jest również to, by 
dysponować możliwie szerokim wa-
chlarzem kompetencji. 

Rozwój opłaca się wszystkim
 Człowiek rozwija się w swojej 
pracy najlepiej, kiedy może przez 
nią wyrazić swój charakter oraz 
ma poczucie samorealizacji, przy-
należności i stałości. Jego efektyw-
ność podnoszą również szkolenia, 
warsztaty czy treningi - coraz po-
wszechniej oferowane przez praco-
dawców, którzy poprzez inwesto-
wanie w kapitał ludzki pośrednio 
inwestują także w swoje przedsię-
biorstwa. Brak możliwości rozwo-
ju na dłuższą metę prowadzi zwy-
kle do powiększającej się stopnio-
wo frustracji pracowników i chę-
ci zmiany zatrudnienia. Stagnacja 
w pracy powoduje również szybsze 
wypalenie zawodowe. Firmy chcą-
ce osiągnąć sukces na rynku po-
winny więc stawiać na zadowole-
nie pracownika i motywowanie go 
w taki sposób, aby związał się z fir-
mą na dłużej. 
 Stwierdzono, że dla pracowni-
ków o krótkim stażu i osób nowo 
zatrudnionych najbardziej stymu-
lujące są impulsy płynące z organi-
zacji, w której pracują. Dla osób o 
długim stażu, dla odmiany, bardziej 
motywujące będą z kolei impulsy 
wewnętrzne, prowadzące do samo-
realizacji. Tempo i dynamika roz-
woju nie we wszystkich zawodach 
są jednakowe. W im większym stop-
niu owoce pracy zależą od sprawno-
ści organizacyjnej i inteligencji, tym 
wcześniej pojawia się szczytowa po-
zycja i osiągnięcia zawodowe, cze-
go dobrym przykładem jest choćby 
branża związana z marketingiem. 

Zbuduj własną ścieżkę
 O rozwoju zawodowym najlepiej 
jest zacząć myśleć jeszcze zanim po-
dejmie się swoją pierwszą pracę. W 
młodości zazwyczaj nie zdajemy so-
bie sprawy z tego, jakie kompetencje 
i umiejętności mogą nam się przy-
dać w przyszłości. Należy pamię-
tać, że każda ścieżka kariery powin-
na być określona indywidualne, bo 
każdy z nas ma w końcu nieco inne 
potrzeby i cele. Na początku dobrze 
jest spróbować określić swoje słabe 
i mocne strony, zastanowić się nad 
posiadanymi zdolnościami, zain-
teresowaniami i cechami charakte-
ru. Na tej podstawie można wstęp-
nie wyznaczyć ścieżkę, którą powin-
niśmy podążać. 
 Zastanów się gdzie chciałbyś pra-
cować i czym – z perspektywy praco-
dawcy - powinien charakteryzować się 
idealny pracownik twojej wymarzonej 
firmy. Wyobraź sobie, w którym miej-
scu swojej kariery chciałbyś się widzieć 
za pięć czy dziesięć lat. Wyznacz sobie 
też drobne cele zawodowe, które są ak-
tualnie w zasięgu twoich możliwości. 
Jeśli natomiast nie jesteś w stanie wy-
krzesać w sobie odpowiedniej moty-
wacji, możesz skorzystać np. ze wspar-
cia mentora, który natchnie cię do dal-
szego działania i umiejętnie naprowa-
dzi na właściwą ścieżkę.

Pokonaj przeszkody
 A co zrobić gdy czujemy, że nasz 
rozwój stoi w miejscu? Rozejrzyj-
my się i zastanówmy co stoi nam na 
przeszkodzie. Być może będą to ta-
kie czynniki jak: niska wiara we wła-
sne możliwości, obawa przed po-
rażką (np. gdy chcemy podjąć ryzy-
ko zmiany pracy) czy też może brak 
równowagi między pracą a życiem 
prywatnym (gdy pracujemy za dużo 
i czujemy się wypaleni). Oprócz 
przyczyn wewnętrznych istotne mogą 
być również czynniki związane ściśle z 
miejscem zatrudnienia – nieprzychylni 
współpracownicy, zbyt mało lub zbyt 
wiele szkoleń organizowanych przez 
firmę lub – zwyczajnie – brak perspek-
tyw awansu (gdzie ścieżki zawodowe 
nie są określone i nawet mimo rozwoju 
czujemy, że stoimy w miejscu). 
 Uświadomienie sobie realnych, 
stojących przed nami, przeszkód 
powinno być pierwszym krokiem 
do zmian i nowego otwarcia w na-
szym życiu. Pamiętajmy jednak przy 
tym, że dążąc do rozwoju zawodo-
wego należy w pierwszej kolejności 
brać pod uwagę takie zawody i spe-
cjalności, które w jak najmniejszym 
stopniu kontrastują z naszą osobo-
wością i ją ograniczają. 

Grzegorz Tylec
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

przyjmie

GAZECIARZY
praca w piątki 

lub w weekendy
przy rozdawaniu gazet

Zgłoszenia telefoniczne 
pod numerem 22 756 79 39

Angielski korepetycje, 30 zł za godzinę, tel 571 373 118

DAM PRACĘ

Kierowca kat.C+E, kraj, tel 605 324 287

Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do pra-
cy w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 519 112 478

Zatrudnię stolarza meblowego z doświadczeniem. Bar-
dzo dobre warunki, Praca w Raszynie, tel. 606 336 543

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię 
pracowników, tel.: 797 188 368

Zatrudnię osobę do działu sprzedaży. Mile widziana 
znajomość Symfonii lub Comarch. Praca w Tarczynie. 
CV na e-mail: info@ekospan.pl, lub tel. 22 727 71 22 

Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie pilnie zatrudni 
Nauczycielkę Wych. Przedszkolnego. Atrakcyjne wa-
runki zatrudnienia. Tel. 503 171 741

Zatrudnię ekspedientki Ustanów, tel. 601 95 34 32

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Zatrudnię kobietę do pakowania, Piaseczno, 
tel. 662 249 835

Zatrudnię mężczyznę - magazynier/kierowca, wyma-
gane prawo jazdy, mile widziane uprawnienia na wózek 
widłowy, Piaseczno, tel. 662 249 835

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ i samodzielnych BRUKARZY, współpraca na 
cały sezon 2018, wynagrodzenie wypłacane regular-
nie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, 
tel. 698 698 839

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni 
ekspedientki, tel. 506 146 905

Sezonowa, energiczne osoby do sprzedaży lodów, 
Piaseczno, tel. 503 13 05 05

Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczycielkę. 
CV na:  przedszkole@koala.com.pl

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
do piekarni w nocy l/lub w dzień, do przyuczenia, 
tel. 666 023 283

Firma ogrodnicza zatrudni: ogrodnik, pomocnik, 
brukarz, tel: 607 811 727

Kierowca kat. C + HDS, jazda po Warszawie, 
tel. 509 279 754

Ogrodników, mile widziana  umiejętność układania 
kostki brukowej, tel. 698 698 839 

W związku z rozwojem placówki – żłobek w Piasecznie 
poszukuje wychowawcy, CV prosimy przesyłać na adres 
email: dyrektorczasdziecka@gmail.com

Przy elewacjach, tel. 511 129 465

Zatrudnię fryzjera/kę, Zalesinek, tel. 608 58 94 12

Firma cateringowa zatrudni kucharza/kucharkę, dobre 
warunki, tel. 721 228 094

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu samo-
chodowego na ul.Poznańskiej (Warszawa-Mory)  Zgło-
szenia pod tel.501-190-442

Zatrudnię kucharza, pomoc kuchni, kierowcę. Konstan-
cin Jeziorna, także w weekendy, święta. Tel. 600 250 437

Do starszej Pani z zamieszkaniem, Piaseczno, 
tel. 501 571 574

Do prac ogrodniczych w Grodzisku Mazowieckim, stała 
lub dodatkowa, tel. 502 501 302

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049

Skład materiałów budowlanych zatrudni magazyniera 
oraz kierowcę kat. C+E z HDS, Henryków Urocze, 
tel. 509 509 067

Panie do sprzątania dwóch obiektów biurowych w miej-
scowości Łubna i Konstancin-Jeziorna. Prosimy o kontakt 
pod numerem 503 418 578

Zatrudnię pomocników brukarza, tel. 509 069 235

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

Panią do pracowni krawieckiej, tel. 605 081 740

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w Bogatkach, 
tel. 601 970 036

Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy, cukierników 
oraz osoby do przyuczenia, możliwość zakwaterowania.  
tel 22 727 05 80

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

Panów do sprzątania terenu zewnętrznego i ogrodnictwa 
na osiedlu w Grodzisku Mazowieckim, tel. 502 501 302

Babik Transport sp. z o.o. zatrudni spedytora do obsługi 
zleceń transportowych. Wymagana dobra znajomość ję-
zyka angielskiego. Tel. 532 467 341 

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, tel. 600 446 225

Zatrudnię pracowników firma produkcyjna Henryków 
Urocze, tel.502 221 859

Nauczycielka do przedszkola i żłobka, Nowa Wola
 k. Piaseczna, tel. 501 423 413

Dekarza, tel. 692 194 998

Agenta ochrony, do 55 lat. Konstancin. Tel. 506 158 658

Pomoc nauczyciela/opiekunę do przedszkola przedszko-
la w Łazach zatrudnię, tel. 506 12 52 82, 504 022 284, CV: 
przedszkolefantazja@interia.pl

Piekarza zatrudnię Łazy gm.Lesznowola, tel. 506 595 555

Zatrudnię Mechanika Góra Kalwaria +20km, 
tel.  884 850 535 

Frezer,tokarz,ślusarz, teren Piaseczna.6,00-14,00. 
Tel. 22 756 10 05

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. Janki, tel. 601 897 727

Zatrudnię krawcowe szwaczki prasowaczkę.Praca 
w Stefanowie. Tel. 698 430 781

Kierowcy C,C+E,ADR, kraj, tel. 691 742 949

Salon fryzjerski nawiąże współpracę z kosmetyczką, 
manicurzystką, Piaseczno, tel. 502 66 77 53

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 
 
Ślusarza – operatora prasy krawędziowej, spawacza i do 
przyuczenia, 602 253 180, jozefmalecki@wp.pl 

Robotników budowlanych, tel. 601 20 98 98

Zatrudnię ekspedientkę na cały etat oraz pół etatu, 
Konstancin, tel. 602 122 313

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na transport krajowy, 
tel. 601 097 505

Praca – Magazynier. Praca dla kobiet oraz mężczyzn. 
Umowa o pracę lub zlecenie. Stawka 2600 zł brutto + do 
540 zł brutto premii. Grafik do ustalenia. Od poniedziałku 
do piątku. Od zaraz, tel. 22 460 50 30, 506 229 624

Pracownik produkcji – Piaseczno. Praca dla kobiet
 oraz mężczyzn. Umowa o pracę. Stawka 2500 zł brutto 
+ premia. Od poniedziałku do piątku. Od zaraz, 
tel. 22 460 50 30, 506 229 624

Praca biurowa min. z  2 letnim doświadczeniem fakturo-
wania i pracy z obiegiem dokumentów biurowych. Zakres 
zadań: wpowadzanie danych do komputera, korzystanie 
z programów: Word, Excel i WF Mag, współpraca z dzia-
łem księgowości, prowadzenie dokumentacji dostaw i wy-
jaśnianie niezgodności, bieżące zadania biurowe. Wyma-
gania: wykształcenie minimum średnie, preferowane z 
obszaru finansów i księgowości, znajomość programów 
magazynowych, idealnie WF-Mag, znajomość j. Angiel-
skiego (do kontaktów mailowych i telefonicznych), pod-
stawy znajomości j. Rosyjskiego. Oferujemy: stabilne za-
trudnienie w oparciu o umowę o pracę. Praca w powie-
cie piaseczyńskim. Kontakt:  dk@bjc.pl Tel. 500 167 401 

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul.Okrężnej 
25a w Zalesiu Dolnym- Jazgarzewszczyźnie poszukuje 
sprzątaczki. Pełne ubezpieczenie ZUS, godziny pracy 1
3.30- 20.30. Tel. 22 750 07 87

SZUKAM PRACY 

Kierowca prywatny prawo jazdy kat. B+C, tel. 538 100 660 

Opieka nad starszymi ludźmi, tel. 731 129 311

Kierowca B, tel. 884 861 559

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

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

SPRZEDAM

Wertykulator, 5.5 kM, tel. 698 698 839

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Sprzedam tokarkę E3N, spawarkę 220V i piec CO, 
tel. 513 576 422

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Fotelik dla dziecka do roweru, tel. 501 694 644

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Fiat Panda, 2004 r, tel. 513 626 068

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut w każdym stanie, tel. 514 658 029

Skup aut, tel. 737 312 465

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną w Kątach 1,1ha media, 
blisko szkoła i przedszkole, tel. 720 912 611

Sklep 20 m kw. bazarek, ul. szkolna, tel. 501 176 542

Mieszkanie 2 pokojowe,40 m kw. dobrze skomunikowane 
w Piasecznie, bezpośrednio, tel. 574 350 155

Budowlana, 2400 m kw., z WZ, Kulały gm. Chynów, 79 tys. 
zł, tel. 509 019 603

Sprzedam działkę budowlaną 1410m kw. Głosków Letni-
sko, tel. 573 348 648

Sprzedam działki budowlane, bezpośrednio, Uwieliny, 
tel. 514 613 788

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska, 
kompleksowa budowa domów,  tel. 602 397 714

Atrakcyjne działki budowlane w Tarczynie, 
tel. 601 236 928

Budowlane blisko Park of Poland tanio, tel. 601 372 140

Osiedle senioralne działki 500 m kw.-25 tyś. I 600 m kw-42 
tyś.607 869 775

Działki rolne Mirowice, Dobrzenica, tel. 607 073 906

Działki budowlane 1000 m kw. Prażmów, tel. 602 77 03 61

Mieszkanie 2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Sprzedam ładną działkę w SŁOMCZYNIE, tel. 501 610 072

Sprzedam super działkę Henryków Urocze,
tel.  501 610 072

Sprzedam działkę w SIEDLISKACH super i uzbrojona, 
TANIO, tel.  602 340 549

Sprzedam działki budowlane ok. 1000 m kw., w bardzo 
dobrej cenie, okolice Góry Kalwarii, tel. 604 624 875

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

Dom – promocja, tel. 535 487 338

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

Działka rolna, uzbrojona, 2,5 ha + budynki, Sokule, gmina 
Wiskitki, tel. 600 254 705

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kwatery dla grup pracowniczych, Józefosław, 
tel. 604 274 417

Mieszkanie 40 m kw., przy ul. Powstańców Warszawy w 
Piasecznie, po remoncie, tel. 721 228 094

Pomieszczenia mieszkalne+pokoje, Nowa Iwiczna, 
tel. 538 100 660 

Pawilon 28 m. kw. „pod kopułą“ Piaseczno, ul. Szkolna 
tel. 509 86 72 38

Mieszkanie w okolicy Tarczyn-Piaseczno, tel. 502 870 325

Wynajmę lokal handlowo- usługowy, 40 m kw., centrum 
Góry Kalwarii, tel. 500 14 66 77

3-pokojowe 46 m w Konstancinie do wynajęcia, 
tel. 507 813 765

Mieszkanie pokój z kuchnią, Konstancin, tel. 22 717 38 98, 
536 723 132

Wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy w Piasecznie 107 m 
kw. Tel. 602 253 180

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Działkę w Jastrzębiu, tel. 576 844 544

Kupię dom, działkę Piaseczno i okolice, tel 605 577 682

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

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

Remonty i inne, tel. 667 356 939

Hydraulik tel. 886 576 148

Usługi hydrauliczne, tel. 501 283 620

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339

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

Naprawa pralek i zmywarek, tel. 605 112 216

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl,  tel. 696 437 501

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Hydraulik, tel. 535 872 455

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

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

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Papa - tanio i solidnie ! Tel. 608 677 525

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

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

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

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

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty. 
Tel. 511 204 952

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

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

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Czyszczenie elewacji, kostki, tel. 537 631 012

Profesjonalne sprzątanie domów, mieszkań lokali. 
Dokładnie, szybko i niedrogo, tel. 507 925 095

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Do wynajęcia podnośnik koszowy do 22 metrów, 
tel. 514 175 350

 RÓŻNE 

Wynajmę lub sprzedam studio fryzjersko-kosmetyczne, 
Piaseczno, tel. 608 58 94 12

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

Autoholowanie, tel. 503 471 422

NAUKA 

Dreamlandia- grupa wsparcia pracująca nad rozwojem 
osobowości, Piaseczno, tel. 571 373 118

Świetlica Marzeń obok szkoły podstawowej nr 5, 
tel. 571 373 118

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Matematyka, dojeżdżam, tel: 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Borelioza,candida, helicobacter i inne...Diagnozowa-
nie i leczenie, wizyty domowe. Tel. 602 793 303

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Rehabilitacja schorzeń - zabiegi polem magnetycznym, 
tel. 533 898 070

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy 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

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

Pomoc w kuchni, Piaseczno, tel. 508 383 525

KASJER KASJERKA DO SKLEPU W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

Pomoc w kuchni, Piaseczno, tel. 508 383 525

Pracownik do zakładu betoniarskiego, mile widziane 
doświadczenie, tel. 600 284 250

Kawiarnia Fryderyk zatrudni osoby do pracy, 
tel. 604 402 155

Zatrudnię uczciwą panią do pracy w sklepie spożywczym 
pełen etat, Złotokłos, tel. 889 129 234, 787 848 898

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 666 924 505

Sprzedam bezpośrednio kawalerkę w Piasecznie. 
17 m kw. Kusocińskiego 6, tel. 601 271 740

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

Wynajmę pomieszczenie o powierzchni 95m kw. w Pia-
secznie ul. Kościuszki. Nadające się na bar/restaurację. 
Tel. 609 106 898

Różne tanie powierzchnie biurowo-usługowe 
w Piasecznie, ul. 17 stycznia 6, tel. 690 082 754

Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

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

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

ELEKTRYK, TEL. 518 123 084

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Anteny, serwis, montaż, gwarancja, 
tel: 883 434 737, 537 777 181

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

Usługi ogrodnicze, tel. 512 00 99 66

Dostawczy peugeot boxer izoterma, 2003 rok 2.8 HDI, 
tel. 504 464 635




