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Już za tydzień!

Mistrzowska gala 
w Mysiadle
KICKBOXING W ostatni weekend na miłośników 
sportów walki czekała prawdziwa gratka. W Cen-
trum Edukacji i Sportu odbyła się nocna gala 
kickboxingu z cyklu Masters Fight Series, w 
ramach której stoczono pojedynki w formułach 
ringowych (K-1 i full contact)

Nocny pożar. Ucierpiał bezdomny
KONSTANCIN-JEZIORNA Wczorajszej nocy na ul. Jaworow-
skiej płonął pustostan, w którym prawdopodobnie 
pomieszkiwali dzicy lokatorzy. Przez kilka godzin 
27 strażaków walczyło z żywiołem
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Bardzo pomocna złodziejka

Cenione marki na celowniku przestępców

Napad pod osłoną nocy

Zmasakrowali mu twarz

W myjni chciał oczyścić schowek… z pieniędzy

Wycięli katalizatory i odkręcili koła

Nie zdążyli nacieszyć się łupem

 Na trzy miesiące do aresztu trafi ła 40-latka, która kilka dni temu za-
oferowała 86-letniej mieszkance Tarczyna pomoc we wniesieniu ciężkich 
zakupów po schodach do mieszkania. Starsza kobieta ufnie się zgodziła, 
lecz kiedy tylko obie przekroczyły próg, nieznajoma wepchnęła ją do ła-
zienki i tam uwięziła. Następnie 40-latka zaczęła plądrować mieszkanie i 
kraść co cenniejsze przedmioty. Kiedy z łupem wybiegała z bloku, zosta-
ła zauważona przez sąsiadów poszkodowanej. To oni zatelefonowali do 
komisariatu i opisali, co się stało. Tarczyńscy funkcjonariusze, z pomocą 
mieszkańców, po pościgu zatrzymali złodziejkę. Okazało się, że 40-letnia 
warszawianka już wcześniej była karana za podobne przestępstwa. Decy-
zją sądu kobieta została zamknięta na trzy miesiące w areszcie tymczaso-
wym. Za rozbój grozi jej 12 lat więzienia. 

 Kradzieże samochodów na naszym terenie wcale nie przeszły do hi-
storii. Na baczności powinni mieć się przede wszystkim właściciele droż-
szych aut. W niedzielę, pomiędzy godz. 19.30 a 20.55, z parkingu przy re-
stauracji na ul. 3 Maja złodziej odjechał białym land roverem o wartości 
100 tys. zł. Jak się okazuje, na celowników przestępców są również mo-
tocykle. W nocy z 15 na 16 czerwca z garażu podziemnego przy ul. Ener-
getycznej nieustalony sprawca odjechał jednośladem kawaskaki. W przy-
padku obu kradzieży policja zwraca się z apelem do świadków o przeka-
zanie informacji, które mogłyby pomóc w ujęciu sprawców. 

 To nie pierwszy przypadek tak zuchwałej kradzieży na parkingu centrum 
handlowego przy ul. Nadrzecznej w Wólce Kosowskiej. W poprzedni piątek 
około godz. 2 do citroena berlingo na litewskich numerach, w którym znaj-
dowali się śpiący kierowca i pasażer, podbiegli nieznani sprawcy. Po wybiciu 
bocznej szyby wyjęli ze środka torebkę, w której znajdowały się pieniądze, 
karty płatnicze oraz paszporty, a następnie zbiegli. Policja prowadzi postępo-
wanie w tej sprawie, które ma doprowadzić do ujęcia przestępców.  

 Policja poszukuje świadków dotkliwego pobicia 17-latka na ul. Budow-
lanych. Nastolatek doznał licznych złamań kości twarzy. Stróże prawa in-
formują, że do zdarzenia doszło 29 maja między godzinami 10 a 19.20. 

 Właściciel myjni samochodowej na Ursynowie oraz jego syn schwytali 
na gorącym uczynku 54-letniego obcokrajowca, okradającego jeden z po-
zostawionych w na terenie fi rmy samochodów. Gruzin usiłował zabrać pie-
niądze ze schowka. Mężczyzna podczas przesłuchania wyjaśniał, że przy-
jechał do Warszawy, aby zwiedzać galerie handlowe. Prawda okazała się 
inna. Policja ustaliła, że 54-latek rozglądał się po mieście szukając okazji 
do kradzieży. Kiedy wieczorem przyjechał do myjni przy ul. Puławskiej, 
jej właściciele właśnie odświeżali swoje auta. Cudzoziemiec spostrzegł w 
pewnej chwili, że jeden z samochodów pozostał bez dozoru. Wsiadł do 
wnętrza i zaczął przeglądać jego skrytki. Nie zdążył jednak wyjąć 1000 zł z 
jednej z nich, ponieważ został zauważony. Sąd zdecydował, że najbliższe 3 
miesiące intruz spędzi w areszcie tymczasowym. Grozi mu 5 lat więzienia.

 Cztery koła od samochodu z aluminiowymi felgami, a także cztery sa-
mochodowe katalizatory spalin – to łup złodziejów, którzy w dniach od 10 
do 14 czerwca dostali się do podziemnego garażu apartamentowca przy 
ul. Słonecznej w Starej Iwicznej.  

 W środę około godz. 14, 20-letnia mieszkanka stolicy oraz jej 40-letni 
kompan aż z Przemyśla ukradli szlifi erkę kątową z placu budowy przy ul. Pu-
ławskiej. Parę niosącą urządzenie o wartości 2 tys. zł  w pościgu ujęli policjan-
ci. Podejrzani odpowiedzą teraz przed sądem, grozi im do 5 lat więzienia.
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Okęcie do likwidacji, ale najpierw 
jego... rozbudowa
PIASECZNO/ LESZNOWOLA Port Chopina działa na granicy swojej przepustowości. Dlatego 
zapowiadane są wielomilionowe inwestycje. Problem w tym, że za około 9 lat ma być 
otwarty Centralny Port Komunikacyjny, który miałby zastąpić Okęcie
 W poprzedni wtorek na war-
szawskim lotnisku zwołano spotka-
nie z okolicznymi samorządowcami, 

na którym władze Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Porty Lotnicze” za-
prezentowały potrzeby inwestycyjne 
Lotniska Chopina związane z jego 
rozbudową. 

Latamy na potęgę
 Powodem jest zbyt mała prze-
pustowość pasażerska lotniska, któ-
ra w ubiegłym roku osiągnęła blisko 
90 proc. jego możliwości (obsłużyło 
15,75 miliona pasażerów - o 23 proc. 
więcej niż w 2016 roku). Przy tak dy-
namicznym rozwoju transportu lot-
niczego w naszym kraju, Mariusz 
Szpikowski, prezes PP „Porty Lot-
nicze” zapowiedział, że za dwa lata 
port najzwyczajniej się „zatka” i za-
równo operatorzy lotniczy, a za nimi 
pasażerowie będą zmuszeni korzy-
stać z innych lotnisk. Podczas gdy 
– wedle prognoz – za 10 lat Okęcie 
mogłoby obsłużyć nawet ponad 26 
mln pasażerów. Drugim argumen-
tem jest chęć rozwoju narodowych 
linii lotniczych rozwijających ruch 
przesiadkowy w Warszawie, aby w 
chwili otwarcia Centralnego Portu 
Komunikacyjnego (CPK) były one 
dostatecznie silnym operatorem.       
 Rozbudowa lotniska Chopina 
zapowiadana jest na lata 2019-2021 
(obecnie powstaje koncepcja). W 
pierwszej kolejności, w niewielkim 
stopniu (ze względu na ograniczo-
ną przestrzeń), o kolejne stanowi-
ska dla samolotów zostanie powięk-
szony terminal pasażerski, a następ-
nie zwiększona przepustowość dróg 
startowych oraz wykonane trasy ko-
łowania m.in. dla samolotów sze-

rokokadłubowych. Rozbudowę ma 
umożliwić przekazanie przez Mini-
sterstwo Obrony Narodowej części 
sąsiedniej płyty lotniska wojskowe-
go. Koszt inwestycji szacowany jest 
na nawet kilkaset milionów złotych 
(oficjalnie nikt na razie nie podaje 
dokładnej kwoty). Jej realizacja ma 
pozwolić na zwiększenie liczby ope-
racji lotniczych (to jest start lub lą-
dowanie) z 39 do 50 na godzinę (w 
sumie do 800 na dobę, podczas gdy 
obecnie jest to 600). Powiększo-
na już maksymalnie przepustowość 
miałaby wystarczyć na kolejne kil-
ka lat i pozwolić na obsłużenie na-
wet 23-24 mln pasażerów rocznie.

Jaka przyszłość Okęcia?
 Co do dalszej przyszłości lot-
niska, klamka jeszcze nie zapadła. 
Obecny na spotkaniu Mikołaj Wild, 
pełnomocnik rządu do spraw budo-
wy CPK, oznajmił, że obecnie przy-
gotowywana jest jeszcze jedna eks-
pertyza, która „ostatecznie rozstrzy-
gnie kwestie jego dalszego funkcjo-
nowania”. Odpowie ona czy da się 
pogodzić jednoczesne funkcjonowa-
nie CPK i także obsługującego ruch 
cywilny lotniska Okęcie. Dalsze ist-
nienie portu Chopina jest obecnie 
tematem ożywionej dyskusji pod-
sycanej m.in. kampanią wyborczą 
kandydatów na prezydenta Warsza-
wy. Tymczasem procedura związa-

na z realizacją nowego superlotni-
ska postępuje – kilka tygodni temu 
prezydent RP podpisał specustawę, 
która ma umożliwić przygotowanie 
i realizację inwestycji. Wild inten-
sywnie spotyka się także z miesz-
kańcami terenów, na których ma po-
wstać nowy port i zapowiada im, że 
w 2020 roku zakończy się przejmo-
wanie gruntów, aby mogły rozpo-
cząć się prace budowlane  
 Po co zaproszono na spotkanie 
samorządowców? Ponieważ więk-
sze lotnisko, to większe uciążliwo-
ści i być może niezbędne będzie po-
szerzenie granic Obszaru Ograni-
czonego Użytkowania wokół lot-
niska Chopina. Przypomnijmy, że 
niedogodności związane z funkcjo-
nowaniem portu na Okęciu nieco 
zmalały po wprowadzeniu w marcu 
tego roku tzw. ciszy nocnej na lot-
nisku pomiędzy godz. 23.30 a 5.30 
(w tych godzinach nie są planowane 
operacje lotnicze poza wyjątkami). 

Piotr Chmielewski

Rozbudowa lotniska 
Chopina zapowiadana jest 
na lata 2019-2021. Ma ona 

zwiększyć liczbę operacji lot-
niczych (startów i lądowań) 

z obecnych 600 do 800.

Port na Okęciu w ubiegłym roku obsłużył prawie 
16 mln pasażerów

R E K L A M A

Pani

Renacie Skoniecznej

serdeczne wyrazy współczucia  
oraz słowa otuchy z powodu śmierci

matki
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

K O N D O L E N C J E
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Kumulacja roczników:
trwa ankieta wśród uczniów

Prowadzenie szkół średnich, poza nielicznymi wyjątkami, należy do zadań powiatów, dlatego 
o nadchodzącej kumulacji dwóch roczników, które spotkają się w naborze do szkół średnich na 
rok 2019/20 i sposobach przygotowania tych szkół do ich przyjęcia najlepiej pytać starostów.
 Przygotowania piase-
czyńskich szkół średnich 
do przyjęcia tzw. skumu-
lowanych roczników za-
częto od badania ankieto-
wego, w którym uczniowie 
obecnych klas siódmych 
szkół podstawowych oraz 
drugich klas gimnazjów 
zostali zapytani o to, jaką 
szkołę średnią zamierzają 
wybrać w przyszłym roku. 
Rozesłana na początku 
czerwca do szkół ankieta 
ma charakter informacyj-
ny, a zebrane w ten sposób 
dane pomogą urzędnikom 
oraz szkołom przygoto-
wać się do przyszłorocz-
nej kumulacji. Przypo-
mnijmy: w  wyniku refor-
my edukacji  w przyszłym 
roku szkolnym o miej-
sca w  powiatowych szko-
łach średnich będą starać 
się absolwenci ośmiolet-
nich szkół podstawowych 
i trzyletnich, wygaszanych 
gimnazjów. 
 Dla przyszłorocznych 
4610 absolwentów przy-
gotowano 2548 miejsc w 
prowadzonych przez Po-
wiat szkołach średnich. 
Dodatkowo powstanie 
prawie 400 miejsc w szko-

łach gminnych i prywat-
nych. Łącznie daje to po-
nad 2900 miejsc. Tyle po-
winno wystarczyć, ponie-
waż w poprzednich latach 
około 60% absolwentów 
z terenu powiatu wybie-
rało szkoły warszawskie. 
Wstępne wyniki ankiet (z 
12 szkół) wskazują, że w 
przyszłym roku ten trend 
się utrzyma. 
 - Dla absolwentów 
gimnazjów i podstawówek 
przygotowaliśmy, odpo-
wiednio, po 710 miejsc 
w liceach ogólnokształ-
cących, po 448 w techni-
kach oraz po 116 w szko-
łach branżowych – wyli-
cza Starosta Piaseczyń-
ski Wojciech Ołdakowski. 
– Część szkół już dwa lata 
temu, zapobiegliwie ogra-
niczyło nabór po to, aby 
móc utworzyć więcej klas 
dla przyszłorocznych ab-
solwentów podstawówek 
i gimnazjów – wyjaśnia i 
jako przykład podaje Ze-
spół Szkół nr 2 im. Emilii 
Plater w Piasecznie. 
 W kilku szkołach trwa-
ją remonty i rozbudowy 
– to dodatkowy powód, 
dzięki któremu placówki 

będą mogły przyjąć więcej 
uczniów. Tak jest na przy-
kład w LO przy ul. Chy-
liczkowskiej w Piasecznie. 
Po rozbudowie powsta-
ną tu 3 dodatkowe sale 
lekcyjne. Pozwoli to na 
otwarcie aż 12 klas pierw-
szych. Więcej miejsca bę-
dzie także w Zespole 
Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawiczne-
go im. Cecylii Plater i w 
„Wiadukcie” przy Szpital-
nej w Piasecznie. 
 Władze powiatu de-
klarują, że w razie potrze-
by wynajmą dodatkowe 
pomieszczenia od gminy. 
–  Nie powinno być rów-

nież problemu ze środka-
mi na zatrudnienie dodat-
kowych nauczycieli – za-
pewnia Wojciech Ołda-
kowski i dodaje, że wzrost 
wydatków związanych z 
kumulacją dwóch rocz-
ników zostanie uwzględ-
niony w przyszłorocznym 
budżecie Powiatu. Przy-
pomina, że rekrutacja za-
czyna się w kwietniu, co 
oznacza, że do września 
będzie czas na ewentualne 
przygotowanie dodatko-
wych opcji. Starosta pod-
kreśla, że wszystkie przy-
gotowania prowadzone są 
z odpowiednim wyprze-
dzeniem.

IV LO w Piasecznie przyjmie w roku szkolnym 2019/20 
aż 408 uczniów - dwa razy więcej niż w latach poprzednich.

Zaniedbany plac zabaw
PIASECZNO Mieszkańcy alarmują o coraz gorszym stanie placu zabaw 
przy ul. Fabrycznej. – Przydałby się monitoring – uważa jeden z miesz-
kańców. – Wieczorami to miejsce z placu zabaw zmienia się w plac do 
spożywania alkoholu

 – Nikt tam nie dba o porządek – ocenia nasza czytelniczka Małgorzata. – Od 
ponad tygodnia ktoś wynosi piach z piaskownicy i rozsypuje go na gumowej na-
wierzchni oraz na urządzeniach do zabawy. Piach w połączeniu z gumą tworzy 
istne lodowisko, dzieci się przewracają. W piaskownicy jest tak mało piasku, że 
małe dzieci mają problem, żeby samodzielnie do niej wejść i z niej wyjść. Dziu-
ra w nawierzchni pod huśtawka ma już z metr szerokości – kobieta wymienia 
mankamenty placu. – Wczoraj w piachu rozsypanym przy zjeżdżalni było poroz-
rzucanych mnóstwo ostrych patyków do szaszłyków. Trochę to niebezpieczne, 
zważywszy na to, że na tym placyku przebywają głównie małe dzieci.
 Odwiedziliśmy plac zabaw, który jeszcze kilka lat temu mógł uchodzić 
za wzorcowy. Rzeczywiście, zamontowany na nim sprzęt jest już mocno wy-
eksploatowany. Niektóre części urządzeń wymagają naprawy lub wymiany. 
– Piasku w piaskownicy to chyba tu nigdy nikt nie wymieniał – skarżą się na-
potkani rodzice, którzy spędzają na placu czas ze swoimi dziećmi. – Przydał-
by się też monitoring, wieczorami zbiera się tu młodzież, a bywa że także do-
rośli spożywają alkohol – dodaje jeden z mężczyzn. – Warto byłoby sprawo-
wać jakiś nadzór nad tym miejscem.
 Z problemem niszczejącego placu zabaw zwróciliśmy się do piaseczyń-
skich władz. – Wiosną próbowaliśmy znaleźć fi rmę, która zajęłaby się kom-
pleksowym utrzymaniem wszystkich placów zabaw – mówi wiceburmistrz 
Piaseczna Daniel Putkiewicz. – Niestety, nie udało nam się wyłonić wykonaw-
cy. Przetarg wkrótce będzie ponowiony – zapowiada.
 Nie oznacza to jednak, że na poprawę sytuacji na placu zabaw przy ul. Fa-
brycznej trzeba będzie czekać miesiącami. – Mamy w tej chwili fi rmę, która 
zajmuje się wymianą nawierzchni na placach rekreacyjnych – mówi wicebur-
mistrz Putkiewicz. – Myślę, że ubytki bez przeszkód uda nam się szybko uzu-
pełnić oraz dokonać bieżącej konserwacji urządzeń – zapowiada wicebur-
mistrz.

Adam Braciszewski
R E K L A M A

R E K L A M A
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Herbu będziemy bronili w sądzie
KONSTANCIN-JEZIORNA/GÓRA KALWARIA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
podważa legalność symbolu  Konstancina-Jeziorny. Bardzo możliwe, że sprawa zakoń-
czy się na sali sądowej
 Konstancińscy włodarze na po-
czątku tego roku postanowili za-
dbać o wykonanie sztandaru dla 
gminy oraz tzw. insygniów, czyli łań-
cuchów z herbem, które burmistrz i 
przewodniczący rady miejskiej będą 
zakładali podczas oficjalnych i uro-
czystych chwil. Zgodnie z przepi-
sami burmistrz musiał zwrócić się 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, o opinię na te-
mat symbolu miasta uzdrowiskowe-
go. Zaskoczenie w ratuszu było wiel-
kie, kiedy resort odpisał pod koniec 
kwietnia, że przedłożony projekt 
herbu „opiniuje negatywnie”. Do pi-
sma została dołączona opinia komi-
sji heraldycznej przy MSWiA, któ-
ra zgodnie z prawem opiniuje her-
by polskich miast i gmin przed wej-
ściem ich w życie. Owa komisja nie 
pozostawiła suchej nitki na obec-
nym symbolu Konstancina-Jeziorny. 
Jej zdaniem umieszczony w nim dąb 
oraz rzeka nie mają żadnego związ-
ku z miejscową tradycją historycz-
ną, a cały symbol powstał niezgod-
nie z zasadami heraldyki. Podsumo-
wując komisja stwierdziła, że „pra-
ce nad herbem Konstancina-Jezior-
ny należy rozpocząć na nowo, od 
przeprowadzenia wnikliwego stu-
dium historycznego dotyczącego te-
rytorium gminy.” W ten sposób he-
raldycy zasugerowali m.in., że nowy 
symbol powinien nawiązywać cho-
ciażby do herbu Grzymała rodu Po-
tulickich, którzy swego czasu włada-

li gruntami znacznej części gminy. A 
ten z obecnym symbolem miasta nie 
ma nic wspólnego.  

Komisji jeszcze nie było
 Władze miasta jednak nie zamie-
rzają się poddawać, ponieważ ich 
zdaniem, konstanciński herb przed 
laty został przygotowany zgodnie 
ze sztuką. Symbolem z charaktery-
stycznym dębem miasto uzdrowi-
skowe posługuje się od 1991 roku, 
kiedy projekt wykonany przez Julia-
na Henisza został samorządowi po-
darowany przez Towarzystwo Mi-
łośników Piękna i Zabytków Kon-
stancina. Grafik zainspirował się 
herbem hrabiny Józefy z Iwaszkie-
wiczów Dąbrowskiej, znajdującym 
się na domu „Pod Dębem” przy ul. 
Piłsudskiego w Konstancinie. Gdy 
miasto uzdrowiskowe powstawało, 
hrabina była w nim znaczącą oso-
bą i m.in. fundatorką kościoła para-
fialnego Wniebowzięcia Marii Pan-
ny. – Ówczesny projekt został po-
zytywnie zweryfikowany przez Pol-
skie Towarzystwo Weksylologiczne, 
ponieważ komisji heraldycznej przy 
ministerstwie jeszcze nie było – tłu-
maczy Andrzej Cieślawski, prze-

wodniczący rady miejskiej. – Dla-
tego zamierzamy przyjąć uchwałę o 
projekcie sztandaru i insygniach za-
wierających używany obecnie herb. 
Jeżeli wojewoda uchyli tę uchwa-
łę w trybie nadzorczym, zaskarży-
my jego rozstrzygnięcie do sądu i 
będziemy bronić naszego symbo-
lu – zastrzega. 

Góra Kalwaria herb zmieniła
 Konstancin-Jeziorna nie jest 
pierwszą gminą na naszym terenie, 
której komisja heraldyczna nakaza-
ła wymianę herbu. W 2015 roku tę 
drogę przeszła Góra Kalwaria. Ko-
misja uznała, że symbol grodu po-
wstał niezgodnie z zasadami heral-
dyki i jest używany z naruszeniem 
prawa, bo nie był w momencie po-
wstania (1990 rok) zaopiniowa-
ny przez właściwy organ. Zdaniem 
heraldyków zasiadających w komi-
sji, w używanym dotąd herbie nie 
zgadzało się bardzo wiele: kształt 
tarczy, krzyża, gwoździ, promieni 
słonecznych oraz kolorystyka. Po 
trwającej rok korespondencji po-
między magistratem w Górze Kal-
warii a komisją, 20 stycznia 2016 
roku zaakceptowała ona ostatecz-
ną wersję nowego herbu. – Nie uda-
ło nam się jej przekonać nawet do 
pozostawienia czerwonego serca – 
żałowała wówczas Beata Kisiel, se-
kretarz gminy.

Piotr Chmielewski 

Komisja heraldyczna stwier-
dziła, że „prace nad herbem 
Konstancina-Jeziorny należy 

rozpocząć na nowo”. 

– Naszym zdaniem herb został przygotowany zgodnie ze 
sztuką – przekonuje Andrzej Cieślawski  

PIASECZNO

Obrzęd Nocy Świętojańskiej
 Już dziś od 19.30 na Skwerze Kisiela i w parku miejskim będzie można 
wziąć udział w obrzędach świętojańskich. W programie imprezy: tradycyjne 
wicie wianków (w tym roku z zespołem Kłosowianki), spektakl świętojański w 
reżyserii Joanny Chułek i obrzęd z teatrami pod wodzą Anny Kolanowskiej. 
 Noc Kupały zwana jest też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą, sobót-
ką lub sobótkami. Było to słowiańskie, pogańskie święto związane z let-
nim przesileniem słońca, obchodzone w najkrótszą noc w roku, czyli zwy-
kle z 21 na 22 czerwca. To święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, 
płodności, radości i miłości, powszechnie obchodzone na obszarach za-
mieszkiwanych przez ludy słowiańskie, ale również  ludy bałtyckie, ger-
mańskie i celtyckie oraz przez część narodów wywodzących się z ludów 
ugrofi ńskich, np. Finów i Estończyków. W X-XI stuleciu – Kościół, nie mo-
gąc wykorzenić z obyczajowości ludowej corocznych obchodów pogań-
skiej sobótki, podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością chrze-
ścijańską. Nadano kupalnocce patrona Jana Chrzciciela i zaczęto nawet 
zwać go Kupałą, z racji tego, że stosował chrzest w formie rytualnej ką-
pieli (w obrządku wschodnim). Centrum Kultury w Piasecznie od ponad 
20 lat organizuje w czerwcu wydarzenie (luźno związane z tym prastarym 
świętem) pod nazwą „Obrzęd Nocy Świętojańskiej”.

Tyl.
R E K L A M A
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Fajerwerki na powitanie ratusza
KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższą niedzielę odbędzie się Wielki Piknik 
z okazji otwarcia ratusza. Wstęp na imprezę przy Piaseczyńskiej 77 
jest wolny, a atrakcji będzie całe mnóstwo
 Piknik wystartuje o godz. 15 i 
potrwa do późnego wieczora (godz. 
21.30), kiedy ku niebu polecą koloro-
we fajerwerki. Dziać się będzie wiele. 
Każdy będzie mógł wysłać na miej-
scu kartkę z ratuszem, na której na-
lepiony będzie znaczek także z ratu-
szem. Własnoręcznie będzie można 
także wybić monetę pamiątkową z – 
tak! – ratuszem lub przygotować ko-
szulkę z rysunkiem ratusza, aby no-
sić ją z dumą przez całe lato. 
 Nudzić nie będą się dzieci, na-
wet w przypadku niepogody. De-
eDee & Tonio przygotują wielkie 
muzyczne show, będą też EKO Pa-
pugi Pleciugi oraz pokaz ogrom-
nych mydlanych baniek. Warto 
w tym dniu przybyć przed ratusz 
na rowerach, hulajnogach czy de-
skorolkach i sprawdzić znajomość
zasad poruszania się po miastecz-
ku rowerowym. Na scenie zoba-
czymy natomiast: występy dzieci 
z konstancińskich przedszkoli, po-
kazy grupy Egurrola Dance Studio 
(godz. 18) oraz popisy uczniów 
Studia Piosenki z konstancińskiej 
Szkoły Muzycznej (godz. 16), Tula 
Made z Walczykiem o Konstan-
cinie (godz. 19) oraz zespół No i 
Dobrze (godz. 20) w mieszance 
światowych przebojów. Całość po-
prowadzi „dwójkowa” pogodyn-
ka Aleksandra Kostka, mieszkan-
ka gminy.
 Jednak to nie wszystko, podczas 
pikniku będzie wiele o tym jak żyć 

w zgodzie ze środowiskiem natural-
nym. Powstanie specjalna Eko Stre-
fa Ratusz z ciekawostkami. Zorgani-
zowane będą także turnieje badmin-
tona i crossmintona oraz gry i kon-
kursy z nagrodami. 
 – Jedyną i wyjątkową okazją bę-
dzie możliwość zwiedzania ratusza 
z burmistrzem Kazimierzem Jań-
czukiem. Mieszkańcy dowiedzą się 
wszystkiego, co chcieliby wiedzieć o 
ratuszu, ale nie wiedzieli kogo zapy-

tać – mówi Grzegorz Żurawski z kon-
stancińskiego magistratu. 
 W samym ratuszu będzie moż-
na złożyć tego dnia wniosek o Kartę
Mieszkańca czy Kartę Seniora, otrzy-
mać Kopertę Życia czy dowiedzieć się 
więcej o budżecie obywatelskim. A 
radni serwować będą samo zdrowie w 
sokach i smacznych ciasteczkach.
 Wydarzeniu patronują Kurier Po-
łudniowy i portal Piasecznonews.pl.

PC

W niedzielę po ratuszu będzie osobiście 
oprowadzał burmistrz Kazimierz Jańczuk 

R E K L A M A



 Była siedziba łącznościowców, 
czyli blok nr 3 stojący na wprost bra-
my głównej dawnej jednostki wojsko-
wej przez kilka lat wyglądał inaczej 
niż sąsiednie, odrapane budynki po-
wojskowe. Dziewięć lat temu władze 
powiatu zdecydowały się ocieplić jego 
elewacje i wymienić okna, co pochło-
nęło ponad pół miliona złotych. W 
jego wnętrzu planowano otwarcie fi-
lii miejscowego Domu Pomocy Spo-
łecznej. Jednak z tego pomysłu nic nie 
wyszło i od tamtego czasu „trójka” 
stoi zamknięta na cztery spusty. Póź-
niej gmina próbowała przejąć obiekt 
od powiatu, żeby umieścić w nim filię 
magistratu. Jednak kiedy zmieniły się 
władze, okazało się, że właściwie „trój-
ka” nie jest gminie do niczego potrzeb-
na. Nowy samorząd przeraziła kwota 
blisko 3 mln zł, jaką trzeba byłoby wy-
dać na dostosowanie wnętrz „kosza-
rowca” do nowych funkcji.
 Kolejne pomysły na zagospoda-
rowanie budynku mieli obecni wło-
darze powiatu. Liczyli, że znajdzie 
się przedsiębiorca, który na 30 lat wy-
dzierżawi trzykondygnacyjny blok, 
wyremontuje go w całości, ale dru-
gie piętro odda na cele powiatu. Miał 
przy tym zyskać na czynszu. Jed-
nak chętnego nie znaleziono. Zdecy-
dowano się zatem na wynajem tylko 
parteru i pierwszego piętra. Po wie-
lu miesiącach poszukiwania dzier-
żawcy, umowę z nim udało się pod-
pisać dwa tygodnie temu. Nowy go-
spodarz „trójki”, Krzysztof Urban z 
Lesznowoli, zapowiedział, że na par-
terze budynku urządzi lokale handlo-
wo – usługowe, a na piętrze biura do 
wynajęcia. Zdradził przy tym, iż jest 
już nawet po pierwszych rozmowach 
z częścią najemców, a chętnych na 
nowe lokale podobno nie brakuje. 
 Otoczenie „trójki” zostanie upo-
rządkowane – zniknie ogrodzenie i 
gęste zarośla sprzed jej frontu. Re-

mont przejdzie także elewacja, któ-
ra upodobni się do sąsiednich, wy-
remontowanych „koszarowców”. 
Natomiast na drugim piętrz bu-
dynku powiat w najbliższych mie-
siącach rozpocznie przygotowy-
wanie pomieszczeń dla filii Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
oraz Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej. Obie instytucje narzekają na 
małą powierzchnię w budynku przy 
ul. ks. Sajny 4 w Górze Kalwarii, 
gdzie obecnie się mieszczą. – W na-
szym powiecie jest duże zapotrzebo-
wanie na miejsca w ośrodkach przy-

gotowujących niepełnosprawnych 
dorosłych do samodzielnego życia. 
Inwestycja w „trójce” pozwoli nam 
na objęcie opieką kolejnych 30 osób 
– zapowiada wicestarosta Arkadiusz 
Strzyżewski.
 Na potrzeby osób z zaburzenia-
mi intelektualnymi i fizycznymi w 
budynku powstanie winda, pracow-
nie m.in. ceramiczna, komputerowa, 
sensoryczna oraz umiejętności spo-
łeczno-życiowych, a także pokój wy-
ciszeń i gabinety psychologa oraz lo-
gopedy.

Piotr Chmielewski
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Po wojsku już tylko wspomnienia
GÓRA KALWARIA/POWIAT Ostatni budynek, który długo pozostawał bez gospodarza po li-
kwidacji koszar, ma zmienić się nie do poznania. Powstaną w nim lokale usługowo-
handlowe, biura i m.in. ośrodek dla niepełnosprawnych

To był ostatni, siódmym obiekt po byłej jednostce wojskowej, 
dla którego starostwo znalazło gospodarza. Na zdjęciu podpi-
sanie umowy z dzierżawcą

Zgłębiali tajniki YouTube
PIASECZNO W sobotę odbyła się już trzecia edycja YourTurn - imprezy 
organizowanej przez Młodzieżową Radę Gminy Piaseczno, dzięki któ-
rej można dowiedzieć się jak w praktyce tworzyć i publikować mate-
riały w internetowych mediach społecznościowych

 Konferencję zorganizowano tradycyjnie w DeSilva Offi  ce Center. Pierw-
szą osobą, która wystąpiła był Matt Olech, działający na YouTube od 2010 
roku. Opowiedział o tym, co jest istotne dla osoby chcącej założyć swój wła-
sny kanał, porywając uczestników nie tylko świetnym przygotowaniem, ale 
i  niezwykłą charyzmą. Co ciekawe, Matt podjął się współpracy z piaseczyń-
ską młodzieżową radą już po raz trzeci. Kolejnym prelegentem był Tomek Ra-
cławski, który rozwinął temat „10 lekcji o robieniu rzeczy”. Pokazał, że wystar-
czą tak naprawdę szczere chęci i konsekwencja w działaniu, żeby stworzyć 
coś niezwykłego. Sam w swojej małej miejscowości stworzył wiele wydarzeń, 
które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. 
 Na scenę wszedł także Serafi n, którego wykład różnił się zdecydowanie 
od tego, co zaprezentowali jego poprzednicy. Opowiedział przede wszystkim 
o aktualnej sytuacji polskiego Youtube oraz o współpracy z różnymi fi rmami. 
Podczas swojej wypowiedzi często nawiązywał do kanału Matta Olecha, któ-
rym się inspirował na samym początku swojej działalności. YouTuberzy w trak-
cie prelekcji wymieniali spostrzeżenia i opierali się na swoich doświadczeniach. 
 Ostatnim prelegentem był Piotr Jasik (Gametroll.tv), który zdradził obec-
nej na sali młodzieży jak tworzyć dobry kontent, który będzie się cieszył dużą 
oglądalnością o treści ciekawej dla widzów. Po każdym wystąpieniu był czas 
na pytania od publiczności i aktywizujące ją konkursy. Wszystko wskazuje na 
to, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna odsłona imprezy. – Cała praca, 
którą włożyliśmy żeby stworzyć YourTurn3 zdecydowanie się opłaciła – pod-
sumowuje  Weronika Jagielak, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Piaseczno. – Pokonaliśmy wszystkie przeszkody i cóż – jestem z nas dum-
na! Zrobiliśmy to i możemy pochwalić się kolejną edycją YourTurn!

Grzegorz Tylec

Jednym z prelegentów na trzeciej 
edycji YourTurn był Matt Olech

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Plażówka – startuje cykl turniejów
 Już można zgłaszać swój udział w pierwszym turnieju z cyklu Grand 
Prix Góry Kalwarii w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Rozgrywki od-
będą się 1 lipca w godz. 9-17 na boiskach przy basenie (ul. Pijarska). Zapi-
sy i więcej informacji pod nr tel. 506 616 616. 

PC
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Wymiana dóbr wszelakich
LESZNOWOLA Garażówka to integracyjna impreza sąsiedzka, w której 
mieszkańcy mają nie tylko okazje lepiej się poznać, ale i zrobić porzą-
dek w swoich szafach i garażach

 Impreza w Nowej Iwicznej odbywa się cyklicznie i cieszy się coraz większym 
powodzeniem. Na zielonym skwerze osiedla „Nasza Chata” przy ul. Zimowej oko-
liczni mieszkańcy mają okazje spotykać się, by sprzedać lub wymienić ubrania, za-
bawki, książki, sprzęt RTV czy AGD. Co ważne, udział w imprezie jest całkowicie 
darmowy, a każdy sam organizuje tu swoje stoisko, co owocuje różnymi kreatyw-
nymi pomysłami. Podobnego typu imprezy są od wielu lat bardzo powszechne w 
Stanach Zjednoczonych. Integracji sprzyjają dodatkowo stoiska gastronomiczne i 
konkursy – na najciekawsze stoisko oraz najbardziej kreatywnego i najsympatycz-
niejszego sprzedawcę. 
 Organizatorami wydarzenia są osiedle „Nasz Chata”, radny gminy Leszno-
wola Krzysztof Klimaszewski, Studio Black Izabela Szymczak i Anna Rodak-
Wilińska. – Garażówka odbyła się już siedem razy – podkreśla Krzysztof Kli-
maszewski. – Przyjeżdżają do nas nawet ludzie z Warszawy. Raz zaprzyjaź-
niona fi rma darmowo udostępniła zjeżdżalnię, a innym razem mieliśmy grilla 
zorganizowanego przez panią sołtys z Podolszyna. Pogoda jest jedynym de-
terminantem liczebności na Garażówce. W tym roku było ekstra i frekwencja 
była zadowalająca. Warto podkreślić, że w imprezie czynnie biorą udział tak-
że osoby niepełnosprawne. Jesteśmy w stu procentach za integracją.
Kolejna Garażówka odbędzie się, w zależności od pogody, albo we wrześniu 
albo w maju lub czerwcu w przyszłym roku.

Grzegorz Tylec

Garażówka to sposób na nawiązanie bliższych sąsiedzkich relacji

Kobiety ciągnie do madmaxa
LESZNOWOLA W niedzielę przy pięknej, słonecznej pogodzie w Mysiadle odbyła Mazo-
wiecki Wrak Race, czyli 22. edycja wyścigów zdezelowanych aut
 O imprezie można śmiało po-
wiedzieć, że to największe tego 
typu wyścigi wraków w Polsce. Za 
każdym razem udział w nich bierze 
powyżej 100 załóg z całego kra-
ju, tak było i tym razem. –  Naj-
dłuższą podróż przebyli zawodni-
cy z Pruszcza Gdańskiego, którym 
nasze zawody bardzo się podoba-
ją – mówi Łukasz Cabaj, współor-
ganizator imprezy. 

Zbiórka na Domy Dziecka
 Zawody podzielone zostały na 3 
klasy: kobiety, seria i madmax. W 
klasie kobiet wzięło udział 11 za-
łóg, ale cały czas utrzymuje się 
tendencja wzrostowa i ta katego-
ria cieszy się coraz większą po-
pularnością, odkąd organizatorzy 
zrobili edycję z okazji Dnia Ko-
biet i zainaugurowali nową klasyfi-
kację. Zdarzają się jednak też i za-
wodniczki, które wolą rywalizować 
z mężczyznami w najbardziej wy-
magającej klasie madmax, jak na 
przykład Agnieszka Zielonka z te-
amu WRC Warczy Ryczy Czeszczy, 
która startowała w niejednym wy-
ścigu wraków i starała się udowod-
nić, kto rządzi na torze. Niestety, 
awaria auta wyeliminowała ją tym 
razem z walki o podium. 
 Impreza miała charakter rodzin-
ny, dlatego organizatorzy zadba-
li o dodatkowe atrakcje dla kibiców. 
Tak, jak na każdych zawodach, zor-
ganizowano zabawę dla dzieci w ma-
lowanie farbami w sprayu kilku wra-
ków, które później są przeznaczane 
na licytację dla chorych lub potrze-
bujących dzieci. Tym razem prowa-
dzona zbiórka zasiliła konto Domów 
Dziecka z Pęcher. – Udało się prze-
kazać kwotę 1.650 zł na ten cel – wy-
licza Łukasz Cabaj. A od początku 
roku łącznie przekazaliśmy ponad 16 
tys. zł zł na cele dobroczynne, gdyż w 
ten sposób chcemy pokazać, że mi-

łośnicy motoryzacji nie tylko myślą o 
sprawach przyziemnych związanych 
z zawodami czy rywalizacją, ale gdy 
potrzebna jest pomoc, to potrafią się 
zmobilizować i wspólnie osiągnąć 
założony cel.

Trendy dla innych zawodów
 W dzień zawodów była piękna, 
słoneczna pogoda, do tego nie-
dziela wolna od handlu spowodo-
wała, że na torze w Mysiadle po-
jawiło się mnóstwo kibiców, któ-
rzy obserwowali, w specjalnie do 
tego wyznaczonych strefach, zma-
gania zawodników z niełatwą do 
pokonania trasą wyścigu. Na dzie-
ci, oprócz zabawy w malowanie 
wraka, czekały stragany z lodami, 
watą cukrową, naklejkami czy też 
zabawkami i balonami z helem. 
Rodzice mogli skosztować smacz-

nego jedzenia i obserwować wy-
czyny zawodników. 
 Organizatorzy wzięli sobie za cel 
stworzenia największej tego typu im-
prezy w Polsce, co im się już udało 
zrobić, ale też chcą tworzyć trendy w 
tych zawodach na bezpieczne i atrak-
cyjne dla widzów widowisko, z mnó-
stwem dodatkowych atrakcji dla kibi-
ców. – Wprowadziliśmy bezpieczne, 
wytyczone strefy kibica, skąd przyby-
li mogą bez problemu oglądać więk-
szą część trasy – wylicza Łukasz Ca-
baj. – Planujemy także zmniejszenie 
najbardziej „głośnej” kategorii jaką 
jest klasa madmax po to, aby zmniej-
szyć hałas związany ze startem „pod-
rasowanych” aut – dodaje. 
 Patronem medialnym wydarzenia 
były Kurier Południowy i portal Pia-
secznonews.pl
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W zawodach łącznie konkurowało ze sobą ponad sto załóg 
(Fot. Szymon Zając)

Symboliczna kara za nielegalne wysypisko
 Zarówno burmistrz Góry Kalwarii, jak i Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska nałożyli na kalwaryjski Zakład Gospodarki Komunalnej po 
1000 zł kary za nielegalne zwożenie odpadów zielonych na działkę w Mo-
czydłowie jesienią ubiegłego roku. ZGK odbierał przez miesiąc od miesz-
kańców gminy przed wszystkim suche liście (uzbierało się ich kilka ton) i 
zwoził je na gminny teren zamiast do kompostowni. Kontrola, do której 
doszło po naszym artykule, wykazała, że ZGK robił to niezgodnie z przepi-
sami. Wysypisko na początku tego roku zostało zlikwidowane.  
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Brakuje wody. Apel o niepodlewanie
 W związku z wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów zarząd 
Zakładu Gospodarki Komunalnej poprosił mieszkańców gminy o „ogra-
niczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody”. Cho-
dzi przede wszystkim o niepodlewanie wodą pitną z gminnej sieci dzia-
łek, trawników oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych 
w godzinach 6-22 do czasu, aż poprawi się sytuacja meteorologiczna. 
Wszystko po to, aby w sieci utrzymywało się stabilne ciśnienie i nie trzeba 
było ogłaszać przerw w dostawie wody. 
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 Już jutro od godz. 15 odbędą się Wianki w Mysiadle nad stawem - rodzin-
na impreza plenerowa. Podczas wydarzenia wystąpią: Tomasz Winiarski (pro-
wadzenie i występ wokalny), dzieci i młodzież ze Studio Piosenki oraz Big 
Band Dla Frajdy pod kierownictwem Tomasza Kłujszo z GOK Lesznowola. Na 
miejscu będzie można również podziwiać występ iluzjonistyczny Arex Show 
oraz - po zapadnięciu zmroku - magicznych Tancerzy Ognia. Gwiazdą wieczo-
ru będzie zaś znakomity, pełen energii i pasji, zespół Stonehenge z muzycz-
ną, folkową podróżą dookoła świata. Artyści wystąpią w szkockich strojach 
ludowych. Nie zabraknie też muzyki do tańca, wicia wianków i puszczania 
ich na wodę, ognisk, samodzielnie pieczonych kiełbasek, straganów, warszta-
tów i zabaw oraz wielu innych atrakcji. Organizatorzy imprezy proszą wszyst-
kie panie oraz dziewczynki o założenie zwiewnych, kwiecistych sukienek, bo 
tego dnia w Mysiadle będą królować kwiaty i wianki.

Tyl

KONSTANCIN-JEZIORNA

Noc świętojańska jak przed laty
 Sołectwo Gassy zaprasza na tradycyjne „wianki” związane z tradycyj-
nymi obchodami obrzędów nocy świętojańskiej. Rodzinny piknik roz-
pocznie się jutro o godz. 17, a po zmroku nie zabraknie efektownego ko-
rowodu nad Wisłę. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem wianki zostaną 
puszczone na rzece. Świętojański rytuał zwieńczy pokaz fajerwerków. 
Wstęp wolny.
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Nocny pożar. Ucierpiał bezdomny
KONSTANCIN-JEZIORNA Wczorajszej nocy na ul. Jaworowskiej płonął pustostan, w którym 
prawdopodobnie pomieszkiwali dzicy lokatorzy. Przez kilka godzin 27 strażaków wal-
czyło z żywiołem

 Willa przy ul. Jaworowskiej to 
pustostan, ale tylko teoretycznie. Od 
właścicieli sąsiednich posesji  do-
wiedzieliśmy się, że pomieszkują w 
niej bezdomni. Wszystko wskazuje, 
że to oni zaprószyli ogień. O godzi-
nie 1.27 w nocy ze środy na czwartek 
straż pożarna otrzymała sygnał, że z 
poddasza budynku wydobywają się 
języki ognia i gęsty dym. Na Jawo-
rowską przyjechało 6 zastępów stra-
żaków.
 – Ogień zdążył już objąć dach i 
górną, drewnianą kondygnację bu-
dynku – relacjonuje st. kpt. Łukasz 
Darmofalski, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Piasecznie. – Po-
daliśmy 4 prądy wody, dwa od ze-
wnątrz i dwa w środku budynku.
 Po godzinie 2 jeden z mężczyzn, 
którzy zbiegli z płonącego budynku, 
powrócił. Okazało się, że miał popa-
rzone ręce i twarz. Strażacy natych-
miast opatrzyli poszkodowanego i 
wezwali karetkę pogotowia. Ratow-
nicy medyczni zabrali poparzonego 
do szpitala.
 Strażakom udało się opanować 
ogień, ale dogaszanie pożaru kon-
tynuowano jeszcze w godzinach 

przedpołudniowych. – Już po za-
kończeniu akcji, otrzymaliśmy in-
formację, że z budynku wydobywa 
się dym – mówi st. kpt. Darmofal-
ski. – Wysłaliśmy dwa zastępy stra-
ży pożarnej, które sprawdziły obiekt 

za pomocą kamery termowizyjnej 
oraz przelały wodą miejsca, w któ-
rych mógł znów wzniecić się ogień.

Adam Braciszewski

27 strażaków z 6 jednostek straży pożarnej
przez kilka godzin gasili poddasze i dach płonącej willi

LESZNOWOLA

Wianki w Mysiadle ze Stonehenge



Za rok pojedziemy 
obwodnicą Góry Kalwarii
GÓRA KALWARIA Równo za rok nowa szosa ma zostać otwarta, aby wykonawca miał możli-
wość przebudowy starych odcinków drogi krajowej przebiegających przez środek miasta
 Aktualnie firma realizująca 
kontrakt buduje mosty i wiaduk-
ty, tunel dla pieszych (na ul. Le-
śnej) oraz wzmacnia nasypy i przy-
gotowuje podbudowę szosy. Trwa-
ją też prace nad systemem odwod-
nienia. – Zgodnie z umową termin 
zakończenia całej inwestycji to gru-
dzień 2019 roku – informuje Mał-
gorzata Tarnowska, rzecznik pra-
sowy warszawskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA). 

Najgorsze przed nami?
 Jednak roboty obejmą nie tylko 
wykonanie nowej drogi, ale również 
przebudowę odcinków ul. Pijarskiej, 
Dominikańskiej, Wojska Polskiego, 
Grójeckiej i al. Wyzwolenia, które 
po oddaniu obwodnicy stracą status 
drogi krajowej. Wcześniej w tych uli-
cach miejscowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej  planuje wykonać blisko 
3 km sieci wodociągowej oraz kana-
lizacyjnej, a gmina wespół z energe-
tykami zamierza wkopać kabel, któ-
ry zastąpi w centrum miasta linie na-
powietrzne (to umożliwi postawienie 
stylowych latarni wzdłuż Pijarskiej 
i Dominikańskiej). Aby te prace nie 
doprowadziły do paraliżu komunika-
cyjnego, obwodnica wraz z węzłami 
„Kąty”, „Marianki” i „Stadion” musi 
być zrealizowana w pierwszej kolej-
ności, aby pojechały nią samochody, 
które obecnie przejeżdżają tranzytem 
przez centrum miasta.
 GDDKiA zapewnia, że w cza-
sie prac ruch w obu kierunkach bę-
dzie utrzymany. Na ul. Wojska Pol-
skiego i Grójeckiej wykonano tzw. by 
passy, po których można objeżdżać 
plac budowy węzłów. Jakie rozwią-
zanie zostanie zastosowane w To-

micach, na trasie z Góry Kalwarii 
do Piaseczna? – Przez pewien okres 
budowy węzła „Katy” objazd będzie 
poprowadzony po przyszłej drodze 
dojazdowej nowej trasy – informuje 
Małgorzata Tarnowska.

Lepsze drogi 
do Piaseczna i Potyczy
 Dla kierowców mamy jeszcze 
jedną dobrą wiadomość. O tym, że 
GDDKiA ruszyła z przygotowa-
niem dokumentacji związanej z bu-
dową dwujezdniowej drogi z To-
mic do Piaseczna już pisaliśmy kil-
ka tygodni temu (inwestycja miałaby 
być zrealizowana około roku 2024). 

Okazuje się również, że drogowcy 
rozpoczęli także prace nad prze-
budową szosy od przyszłego węzła 
„Stadion” (na ul. Wojska Polskiego) 
w Górze Kalwarii do ronda w Poty-
czy (czyli granicy gminy Góra Kal-
waria). Podobnie jak na obwodnicy 
oraz na trasie z Tomic do Piasecz-
na, na tym odcinku ma powstać szo-
sa składająca się z dwóch jezdni (po 
dwa pasy ruchu w każdym kierun-
ku), dodatkowych dróg serwisowych 
i bezpieczniejszych skrzyżowań. 
Obecnie uzgadniania jest koncepcja 
tej inwestycji. Jej realizacja jest za-
powiadana na rok 2022.

Piotr Chmielewski

Budowa obwodnicy przebiega zgodnie 
z planem – informują drogowcy (fot. GDDKiA) 

Legwan na gigancie
KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorkowe popołudnie konstancińscy policjan-
ci zostali zaalarmowani o... ogromnej jaszczurce biegającej po ul. Polnej

 Osoba, która zatelefonowała do komisariatu, nie kryła obaw, że „dziwny” zwie-
rzak w każdej chwili może wbiec pod koła samochodów. Policjanci namierzyli 
zwierzę nieopodal komisariatu. Okazał się nim metrowej długości legwan, które-
go na wolności spotkać można w obydwu Amerykach, a nie w naszym kraju.
 Funkcjonariusze o pomoc poprosili pracowników zaprzyjaźnionej Służby 
Ochrony i Ratowania Zwierząt utworzonej przez Fundację Animal Rescue Po-
land. Wspólnymi siłami gada udało się schwytać i umieścić w klatce, w której 
trafi ł do tymczasowego schroniska w siedzibie organizacji pomagającej zwie-
rzętom. – Wczoraj odnalazła się również właścicielka zwierzęcia. Poinformowa-
ła, że legwan wykorzystał fakt, iż podczas remontu mieszkania pracownik nie 
domknął drzwi wejściowych, co gad sprytnie wykorzystał – informuje kom. Ja-
rosław Sawicki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
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Były obawy, że metrowy gad wejdzie pod koła samochodów 
(fot. KPP w Piasecznie)

LESZNOWOLA

Święto kultury hip-hopowej
 W najbliższą sobotę na skateparku w Nowej Iwicznej odbędzie się Cy-
pher NWiC 2018. Szósta edycja imprezy nie obędzie się bez zmian. Ze 
wsparciem ekipy Couch Raiders odbędą się zawody deskorolkowe oraz 
bestrick, a Graffi  ti Jam dla zaproszonych gości oraz chętnych writterów 
(priv) pokryje zasięg skwerku. Dj’e Turntabliści zadbają z kolei o wypełnie-
nie przestrzeni dobrą muzyką. Na scenie usłyszeć będzie można m.in. Had 
Hades i Ajman, a po koncertach Silent Disco After Party pod gołym nie-
bem trwać będzie do białego rana. Całość poprowadzi niezawodny stary 
wyga polskiego hip-hopu Rufi n MC. Początek imprezy o godz. 11. 

Tyl.GÓRA KALWARIA

Rozsiądź się na leżaku i oglądaj!
 Dziś startuje w Górze Kalwarii rusza druga edycja Kina letniego przy 
wieży – cyklu pokazów plenerowych organizowanych w przestrzeni starej 
wieży strażackiej (ul. ks. Sajny 14). Pokazy będą odbywały się w każdy wa-
kacyjny piątek do 27 lipca, o godz. 21. Wstęp na seanse jest bezpłatny. Fil-
my przeznaczone są dla widzów od 15. roku życia. Dziś zostanie wyświe-
tlony „Kong: Wyspa Czaszki”, a za tydzień „Najlepszy”. Na miejscu dostępne 
będą leżaki, jedzenie z food tracka, a w razie deszczu – dach nad głową.

PC
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Recepta na  młodość  
Wampirzy lifting, czyli 

terapia osoczem bogatopłytkowym
Wampirzy lifting to zabieg regeneracyjny, który polega na wstrzykiwaniu 

pacjentce osocza bogatopłytkowego pozyskanego z jej własnej krwi.  Jest to 
alternatywa dla kobiet, które obawiają się nienaturalnego wyrazu twarzy 

po wstrzyknięciu botoksu lub nie chcą się poddać operacji plastycznej
Czym jest osocze 
bogatopłytkowe?
 Osocze bogatopłytkowe  jest bo-
gate w komórki i czynniki wzrostu - 
peptydy, które pobudzają inne komór-
ki do podziału i są potrzebne do odno-
wy biologicznej tkanek skóry.

Dla kogo jest przeznaczony 
wampirzy lifting?
 Ostrzykiwanie za pomocą oso-
cza jest przeznaczone dla pacjentów, 
których skóra wymaga biostymula-
cji i odbudowy. To także zabieg stwo-
rzony dla alergików, którzy są uczule-
ni na składniki preparatów wypełnia-
jących zmarszczki, ponieważ preparat 
powstały z własnej krwi jest biologicz-
nie obojętny i nie niesie ze sobą ryzyka 
wystąpienia reakcji alergicznej.

Podczas zabiegu zachodzą procesy:
- stymulacji komórek macierzystych do na-
mnażania,
 -pobudzania fibroblastów do wytwarzania 
nowego kolagenu, co prowadzi do regene-
racji i rewitalizacji komórek skóry, jej nawil-
żenia i odmłodzenia,
-tworzenia się nowych naczyń krwionośnych.
 Terapia osoczem bogatopłytkowym 
jest przeznaczona do wypełniania zmarsz-
czek w okolicach: czoła, policzków, fałd 
nosowo-wargowych,  szyi, dekoltu, dłoni,   
oczu („kurze łapki”).  Wampirzy lifting od-
mładza, skóra staje się promienna już po kil-
ku dniach od zabiegu.

Efekty wampirzego liftingu
-elastyczna i jędrna skóra,
 -poprawa ukrwienia skóry,
 -wygładzenie zmarszczek i fałd,
 -przyspieszenie procesów gojenia po za-
biegach medycyny estetycznej.
 Efekt wampirzego liftingu utrzymu-
je się przez około 6 miesięcy bez potrzeby 
stosowania innych zabiegów z zakresu me-
dycyny estetycznej.
 Przeciwwskazania do wykonania wam-
pirzego liftingu: ciąża, okres karmienia pier-
sią,  choroby krwi, choroby nowotworowe 
i przyjmowanie antykoagulantów.

Nowość! Zapraszamy!

P R O M O C J A

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, Tel. 22 401 1234
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Sposoby na cellulit
Wakacje za pasem, ale przed wyjazdem na wymarzony urlop warto zadbać o odpowiedni wygląd skóry, 
która jest w końcu naszą wizytówką. Od wieków problemem wielu pań pozostaje cellulit. Jak skutecznie 
poradzić sobie z pomarańczową skórką?
 Cellulit, który znacznie częściej 
pojawia się u kobiet niż mężczyzn, 
to nic innego jak nieprawidłowe 
rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, 
do którego dochodzą obrzękowo-
włókniste zmiany tkanki podskór-
nej. Zazwyczaj występuje po okre-
sie dojrzewania, a jego objawy na-
silają się w ciąży, menopauzie i w 
przypadku zaburzeń hormonal-
nych. W efekcie pojawia się nie-
równa i pofałdowana powierzch-
nia skóry (tzw. pomarańczowa 
skórka) różnych części ciała - ud, 
bioder, kolan, pośladków, ramion 
czy sutków. 
 Cellulit może mieć różne stop-
nie zaawansowania. Im szybciej 
zaczniemy z nim walkę, tym łatwiej 
będzie nam sobie z nim poradzić. 
W niektórych przypadkach lekce-
ważenie występowania pomarań-
czowej skórki, zwłaszcza w przy-
padku znacznej nadwagi, może się 
przerodzić w chorobę – tak więc 
warto pamiętać, że nie jest to kwe-
stia li tylko estetyczna. 

Dieta i ćwiczenia
 Jako że cellulit jest w naturalny 
sposób związany z tkanką tłuszczo-
wą, nie trudno zgadnąć, że jego wy-
stępowaniu sprzyja otyłość lub taki 
typ budowy ciała, w którym tłuszcz 
gromadzi się w jego dolnych par-
tiach. Podstawową metodą skutecz-
nej walki z nim jest więc odpowied-
nia dieta i ruch. 
 W przypadku prawidłowego od-
żywania należy pamiętać o tym, by 
spożywać przynajmniej kilka (a naj-
lepiej pięć) posiłków dziennie i to 
możliwie o stałych porach, co już 
samo w sobie powinno przyspie-
szyć przemianę materii. A co jeść? 
Przede wszystkim warzywa i owoce, 
kasze, chude ryby, ciemne pieczywo 
czy kiełki, a więc produkty bogate w 
witaminy, błonnik i mikroelemen-
ty. Oprócz tego wskazane będą rów-
nież biały ser i tłuszcze roślinne oraz 
ograniczone spożycie soli. Pijmy też 
dużo wody mineralnej i – poprawia-
jące metabolizm – herbatki ziołowe. 
 Nie zapominajmy przy tym jed-
nak o aktywności fizycznej.
– W walce z cellulitem polecam tre-
ning ze sztangami przy motywującej 
muzyce, Bodypump – mówi Marta 
Germańska-Skrzyńska, instruktor-

ka fitness. – Zajęcia skoncentrowa-
ne są na efekcie powtórzeń (The Rep 
Effect). Dzięki nim, prowadzonym 
w zmiennym rytmie i z uśrednionym 
obciążeniem, nie tylko rzeźbisz 
swoje ciało, ale i podkręcasz meta-
bolizm. Świetnym uzupełnieniem 
Bodypump jest także Bodybalan-
ce, które wysmukla ciało, rozciąga 
je oraz odpręża i relaksuje.

Uzdrawiająca moc masażu
 Na cellulit pomogą również od-
powiednie zabiegi kosmetyczne. Szcze-
gólnie godne polecenia będą w tym 
przypadku różnego rodzaje masaże.
 Do popularnych metod wal-
ki z pomarańczową skórką należy 
– masaż bańką chińską, który jest 
odmianą bańki próżniowej (zim-
nej), wysysającej powietrze pod ci-
śnieniem. Zwykle wykonane są one 
z gumy. Dzięki charakterystyczne-
mu okrągłemu kształtowi i zaokrą-
glonym brzegom są w stanie sku-
tecznie zassać się na skórze. Sto-
suje się je również przy bólach krę-
gosłupa, dolegliwościach mięśnio-
wych czy zmniejszaniu widoczno-

ści rozstępów.
 Endermologia to z kolei masaż 
podciśnieniowy, oddziałujący na 
tkankę łączną skóry. Zalecany jest 
on zwłaszcza osobom chcącym się 
odchudzić, pozbyć cellulitu i wy-
modelować sylwetkę. Endermolo-
gia uaktywnia metabolizm tkanki 
tłuszczowej opornej na dietę i ćwi-
czenia oraz stymuluje do produkcji 
włókien kolagenowych. Ma działa-
nie odmładzające, oczyszczające i 
terapeutyczne – poprzez redukowa-
nie różnego rodzaje bólu.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Królestwo pięknych głosów
GÓRA KALWARIA Jury 10. edycji Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej Venite Adore-
mus – Niepodległej, którego fi nał odbył się w Sobikowie, najbardziej zachwycił war-
szawski Chór Młodzieżowy Gregorianum
 Męski zespół śpiewający bez 
podkładu instrumentalnego głów-
nie utwory muzyki sakralnej zdo-
był grand prix festiwalu oraz nagro-
dę specjalną za najlepsze wykonanie 
utworu a cappella. Konkurencję do 
nagród miał silną – chór dziewczęcy 
Il Canto Magnificat z Wesołej. 

Jubileuszowe podziękowania 
 Tegoroczna, jubileuszowa edy-
cja Venite Adoremus wpisała się 
w 100-lecie obchodów odzyskania 
przez Polskę niepodległości. – Festi-
wal przyjął się w Sobikowie. Coraz 
więcej osób zgłasza swój udział. Po-
czątkowo obejmował tylko pieśni re-
ligijne, później patriotyczne. Na po-
czątku jego zasięg   ograniczał się 
do Mazowsza, teraz stał się ogól-
nopolski – podsumowywała dzie-
sięciolecie wydarzenia prowadząca 
go Małgorzata Chmielewska. Uro-
dziny były okazją do podziękowań 
dla osób, które od samego począt-
ku wspierały imprezę i były jej me-
cenasami. Aleksandra Puacz – Mar-
kowska, będąca główną organiza-
torką festiwalu, podziękowała bur-
mistrzowi Dariuszowi Zielińskie-
mu i wicestaroście piaseczyńskiemu 
Arkadiuszowi Strzyżewskiemu. Dy-
plom honorowy przygotowano rów-
nież dla ks. prałata Wiesława Czer-
wińskiego, proboszcza parafii św. 
Stanisława Biskupa Męczennika w 
Sobikowie, gdzie od początku odby-
wają się koncerty finalistów, a także 
Haliny Miesiak, dyrektor szkoły w 
Cendrowicach (w której prowadzo-
no przesłuchania konkursowe). 
 Jednak w niedzielę przede 
wszystkim królowały piękne głosy. 
Zanim wręczono nagrody, zaśpie-

wał warszawskich Chór Polonia pod 
dyrekcją prof. Zbigniewa Szablew-
skiego (jednocześnie jurora festi-
walu). Zespół, który koncertował w 
całej Europie i za oceanem przypo-
mniał utwory Mikołaja Reya, Stani-
sława Moniuszki, pieśni legionów i 
mniej znane z okresu II wojny świa-
towej (jak hymn dywizjonu 303). 

Wysoki poziom wykonań 
 W części konkursowej najmłod-
szą kategorię wiekową wygrała 
11-letnia Amelia Brzezińska, wyko-
nawczyni piosenki „Habemus Pa-
pam” Romana Kołakowskiego (na-
grodzono ją długimi owacjami), ko-
lejne miejsca zajęły: Julia Zielińska 
i Julia Paczesna (najmłodsza, 8-let-
nia uczestniczka festiwalu). W gru-
pie starszych uczniów szkół podsta-
wowych najlepiej zdaniem fachowe-
go jury zaśpiewała Emilia Trochim, 
a po niej Julianna Boer i Wiktoria 

Puchta. Wśród gimnazjalistów na-
grodzono kolejno: Martynę Wójcik, 
Natalię Widłak i Oliwię Załuską. 
Ciężki orzech do zgryzienia komi-
sja miała w przypadku dwóch na-
stępnych kategorii, w których wyko-
nawczynie po prostu urzekały śpie-
wem. Jeśli chodzi o młodzież liceal-
ną, pierwsze miejsce zajęła Małgo-
rzata Charko, drugie Wiktoria Sy-
skowska, a trzecie Joanna Nowa-
kowska. Wśród dorosłych wygra-
ła Maja Olejnik, przed Aleksan-
drą Radecką – Kohn. Maję Olejnik 
i Małgorzatę Charko nagrodzono 
jeszcze dwa razy. Po tym jak w ducie 
wykonały „Pie Jesu” Andrew Lloyd 
Webbera publiczność w kościele za-
milkła.
 Festiwalowi patronowały „Ku-
rier Południowy” i portal Piasecz-
nonews.pl.

Piotr Chmielewski

Najlepszy duet festiwalu (od lewej) Małgorzata Charko 
i Maja Olejnik otrzymał nagrodę burmistrza         

Burzenie ścian w miłej atmosferze
PIASECZNO Wzajemne poznanie się to najlepszy sposób na przełamanie barier i nieufności – 
doszli do wniosku organizatorzy sobotniego festynu przy Domach Dziecka w Pęcherach
 Blisko pół setki podopiecznych 
Domów Dziecka mieszka w Pęche-
rach (wcześniej Łbiskach) od trzech 
lat. Niemal połowa z tych dzieci jest 
uczniami Szkoły Podstawowej im. ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego Pryma-
sa Tysiąclecia w Jazgarzewie. – Nasze 
dzieci nie zawsze są widoczne w szkole 
z dobrej strony, bywają z nimi kłopo-
ty wychowawcze. Tak powstają barie-
ry i chcieliśmy coś z tym zrobić. Zale-
żało nam, aby szkolni koledzy naszych 
dzieci i ich rodzice zobaczyli, jak tutaj 
żyjemy i aby przez to w ludzkich ser-
cach zniknęły bariery – mówi Aneta 
Piliszek kierująca Domami Dziecka w 
Pęcherach. 
 Tak zrodził się projekt „Tacy 
sami, bez ścian między nami” i po-
mysł zorganizowania pikniku inte-
gracyjnego, podczas którego okolicz-
ni mieszkańcy mogli odwiedzić istnie-
jącą po sąsiedzku placówkę opiekuń-
czą. – Chodzi o to, żeby mieszkańcy z 
Domów Dziecka poczuli się dobrze w 
szkole i miejscowości, w której od nie-
dawna żyją, a mieszkańcy czuli się do-
brze z dziećmi, które w pobliżu Jazga-
rzewa zamieszkały. Kiedy poznają się 
nawzajem, będzie więcej wzajemne-
go zrozumienia – uważa Hanna Ku-
łakowska-Michalak, zastępca burmi-
strza Piaseczna, jedna z pomysłodaw-
czyń pikniku i jego patronka. 
 Odzew rodziców i dzieci zaskoczył 
organizatorów. Nie tylko przybyła ich 

spora grupa, ale również przynieśli ze 
sobą ciasta i inne smakołyki. A pod-
czas kilkugodzinnego pikniku atrak-
cji nie brakowało. Były dmuchańce 
ufundowane przez przyjaciół Domów 
Dziecka, tor przeszkód Warrior Park, 
gry planszowe zorganizowane przez 
wolontariuszy, wspólne tańczenie 
zumby, kąpiel w pianie gaśniczej, mecz 
piłki nożnej, a także popcorn, wata cu-
krowa i wiele innych uciech dla podnie-
bienia. Dodatkowo dla gości zaśpiewa-
ły Weronika Nowicka, Natalia Hrynie-
wicz i Natalia Zaręba.      
 – Takie spotkania są bardzo po-
trzebne. Propagujemy w ten spo-

sób nie tylko obopólną integra-
cję, ale także zwykły międzyludz-
ki kontakt. Niestety, ludzie zamyka-
ją się domach, ogródkach, spotyka-
ją się coraz rzadziej zupełnie odizo-
lowani od otaczającej rzeczywisto-
ści, a jeśli wychodzą, to tylko po to, 
by zrobić zakupy – komentuje Izabe-
la Jastrzębowska, wicedyrektor szko-
ły w Jazgarzewie i współorganizator-
ka wydarzenia. – Dlatego myślę, że 
będziemy ten piknik  powtarzali, aby 
namówić mieszkańców do wyjścia z 
domów i spotkania się z sąsiadami 
– dodaje. 

Piotr Chmielewski

Jedną z piknikowych atrakcji był tor przeszkód. Radości było 
co niemiara 

Rodzinna wystawa
PIASECZNO Do 29 czerwca w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym 
czynna będzie wystawa prac rodziny Kolińskich z Zalesia Dolnego

 Na ekspozycję przy ul. Dębowej 3 składają się prace malarskie Lecha Ko-
lińskiego (prof. ASP, architekt, czasami maluje, od dziecka mieszka w Zalesiu 
Dolnym) i Anny Kolińskiej (córka profesora, absolwentka Architektury Wnętrz 
ASP, projektuje wnętrza, ogrody i chętnie maluje). Uzupełniają je fotografi e 
Artura Kolińskiego (syn, ornitolog, przyrodnik, fotografi k, z pasją fotografuje 
przyrodę - głównie ptaki) oraz rysunki oczami wyobraźni dziecka sześciolet-
niej Natalki Żybury – wnuczki profesora.

Grzegorz Tylec

Artystyczna rodzina Kolińskich 
prezentuje swoje prace w Zalesiu Dolnym

PIASECZNO

Zagrają uczniowie
 Już dziś w Klubie Kultury w Złotokłosie (ul. 3 Maja 30) odbędzie się 
koncert uczniów. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.
R E K L A M A
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Wchodząc tu, nos 
i oczy zostaw na zewnątrz
PIASECZNO – Szkoda, że nie załatwiłem się pod krzakiem, byłoby bezpieczniej i bardziej 
higienicznie – komentuje pan Jarosław, który dopiero co wyszedł z toi toia stojącego 
obok przystanku „Szkolna” przy Puławskiej
 Na urągający wszelkim standar-
dom stan dwóch przenośnych toalet 
naszą uwagę w ubiegły piątek zwró-
cił pan Andrzej, kierowca taksówki, 
który jest zmuszony czasem skorzy-
stać z kabin, a pracuje po wiele go-
dzin. – Zapraszam pana burmistrza, 
niech przyjdzie i sprawdzi jak wyglą-
dają toalety w mieście, którym za-
rządza – mówi. – Niestety, ten stan 
nie zmienia się od miesięcy. Mnie 
jest po prostu wstyd – kręci głową.
 W poprzedni piątek toalety były 
bardzo brudne, sedes pełny, a smród 
odstraszał. Toi toie stoją tuż obok 
przystanków, na których przewija się 
wielu pasażerów. Jeśli któryś z nich 
musi skorzystać, wchodzi do plasti-
kowej budki z obrzydzeniem. Tak jak 
pan Jarosław, który zastanawiał się, 
czy ze względów higienicznych nie 
powinien załatwić się raczej w „zie-
leni miejskiej”.
 Zapytaliśmy urzędników gmi-
ny czy ktoś na bieżąco kontroluje 
czystość w toi toiach i czy skoro tak 
się one prezentują, nie powinny być 
czyszczone częściej. 
 – Wedle informacji wydziału 
utrzymania terenów publicznych, 
kabiny sanitarne są serwisowane 
trzy razy w tygodniu: w poniedzia-
łek, środę i piątek – poinformowała 
nas Anna Grzejszczyk z biura pro-
mocji i informacji gminy. – Wynaj-
mujący jest zobowiązany do kom-
pleksowej obsługi kabin polegają-
cej na ich czyszczeniu i utrzymy-
waniu w należytym stanie. W przy-
padkach, w których gmina stwier-
dzi, że najemca nie utrzymuje ka-
bin w należytym stanie technicz-
nym lub sanitarnym, zastrzega ona 
sobie prawo do potrącenia mie-

sięcznego wynagrodzenia. Kabiny 
są serwisowane, natomiast trudno 
jest wpływać na brak kultury użyt-

kujących i niewłaściwe korzystanie 
z toalet – uzupełnia.

PC

 – To wstyd, żeby w takim mieście jak Piaseczno były takie 
publiczne wychodki – komentuje pan Andrzej   

Waleczność 
i poświęcenie to ich znak
POWIAT W poniedziałek, na dorocznej uroczystości, włodarze powiatu 
nagrodzili najlepszych sportowców i szkoleniowców z naszego terenu

 W trakcie spotkania wyróżniono 69 zawodników, jedną drużynę oraz 26 
trenerów reprezentujących 15 dyscyplin sportowych: jazdę szybką na wrot-
kach, karate, kolarstwo, biegi na orientację, bieganie, taniec sportowy, pły-
wanie, kickboxing, badminton, jeździectwo - ujeżdżenie, szachy, judo, koszy-
kówkę, łucznictwo i tenis. 
 Z rąk starosty Wojciecha Ołdakowskiego i jego zastępcy Arkadiusza Strzy-
żewskiego sportowcy odebrali dyplomy i nagrody, na które samorząd powia-
tu przeznaczył w tym roku łącznie 53,3 tys. zł.  Wyróżnieni to reprezentanci 
21 klubów: Stowarzyszenia Wiśniewski Kick-Boxing, UKS Judo Ikizama, SRS 
Kondycja, KS Olimpic, UKS OSiR Góra Kalwaria, IKS Konstancin, IKS AWF, LUKS 
Trójka Piaseczno, MKS Piaseczno, UKS Fighters Dojo Góra Kalwaria, UKS Tom 
Bee Team, MUKS Piaseczno, KJ Plejada, Bushi Team, UKS Zryw, KS Hubertus, 
KS X Fight, KS Grawitacja, KS Laura Chylice, UKS Piątka, Tennis Pro Piaseczno.
 Zawodnicy z naszego powiatu w ubiegłym roku zdobyli 10 złotych meda-
li, trzy srebrne oraz 4 brązowe w imprezach rangi mistrzostw świata, Europy lub 
pucharu świata i pucharu Europy. Za medale zdobyte we współzawodnictwie 
krajowym (mistrzostwa Polski, puchar Polski) wręczone zostały 23 nagrody za 
zajęcie pierwszego miejsca, 14 nagród za zajęcie drugiego miejsca oraz 16 na-
gród (w tym jedna dla drużyny) za zajęcie trzeciego miejsca miejsca. 

PC

7-letnia Amelia Magdziarz z UKS Piątka Piaseczno, 
zdobyła II miejsce w Pucharze Europy w Karate (fot. starostwo)

PIASECZNO

Wieczorek muzyczny
 Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 27 czerwca  o godz. 17 w Domu 
Kultury przy ul. Kościuszki 49 organizuje wieczorek muzyczny z cyklu 
Youth Culture. Wystąpią na nim młodzi artyści-muzycy z bardzo cieka-
wym i różnorodnym repertuarem. Organizatorzy serdecznie zaprasza-
ją na wydarzenie wszystkich mieszkańców Piaseczna (i nie tylko), którzy 
mają ochotę spędzić wieczór w miłej atmosferze, delektując się muzyką w 
wykonaniu młodych artystów.

Tyl.
R E K L A M A
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Porwani przez latawce
PIASECZNO Na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym odbyła się trzecia 
edycja Festiwalu Latawców – kameralnego święta beztroskiego za-
chwytu nad światem

 Weekendowe rodzinne spotkanie w pięknych okolicznościach przyrody 
oferowało szereg różnorodnych atrakcji. Na pierwszym miejscu były oczywi-
ście latawce, które można było - przy pomocy organizatorów - wykonać sa-
modzielnie w kilku etapach i jednocześnie nadać im swój własny, niepowta-
rzalny wygląd. Była to atrakcja przede wszystkim dla najmłodszych, którzy 
– pomimo niezbyt silnego tego dnia wiatru – mieli dużo energii, by biegać z 
nimi po Górkach Szymona. 
 W trakcie imprezy odbyły się również, między innymi, warsztaty bębniar-
skie, turniej gier planszowych i zajęcia jogi. Nie zabrakło również stoisk ga-
stronomicznych. – Bardzo mi się podoba, że to jest taka lokalna inicjatywa 
– mówi Sylwia, mieszkanka Piaseczna, która przyszła na festiwal razem z cór-
ką Zuzią. – Można tu spędzić czas w sposób twórczy, a jednocześnie trochę się 
poruszać z latawcem. Jesteśmy tu po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni i 
będziemy zachęcać do udziału również inne osoby.

Grzegorz Tylec

Latawce cieszyły przede wszystkim najmłodszych

R E K L A M A

Z koszeniem wału 
nigdy im się nie spieszy
GÓRA KALWARIA Wysoka trawa i chwasty porastający wał przeciwpowodziowy 
w Wólce Dworskiej kładą się na jezdnię i ją zawężają. Zarządca dopiero 
przymierza się do ich skoszenia
 Położona tuż przy wale droga 
wzdłuż Wisły to popularny szlak nie 
tylko dla kierowców, ale i rowerzy-
stów. Gdy wał jest mocno zarośnię-
ty, każdy jedzie bliżej osi jezdni, ina-
czej auta musiałyby trzeć bokiem po 
chwastach.
 – Takie metrowe chaszcze to raj 
dla gryzoni niszczących wał. Ryją w 
nim jak chcą – narzeka Eugeniusz 
Pałyska, mieszkaniec Wólki Dwor-
skiej. Pan Eugeniusz, który ma dom 
nieopodal wału przeżył niejedną 
wysoką falę na Wiśle. Z doświad-
czenia wie, że wykoszenie wału ma 
ogromne znaczenie przy później-
szych działaniach przeciwpowo-
dziowych. 
 – Zarządcy wału nigdy się nie 
spieszy. W ubiegłym roku zaczęli 
koszenie w sierpniu – zauważa. Po-
dobne zdaniem ma burmistrz Góry 
Kalwarii. – Uważam, że to nieodpo-
wiedzialne działania tego przedsię-
biorstwa, obecnie Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie 
– grzmi Dariusz Zieliński. – Oni nie 
czują się zobowiązani do realizacji 
własnych zadań. Co roku jak mantrę 
powtarzam, że przecież wiadomo 
kiedy roślinności najbujniej przy-
rasta i kiedy powinna być skoszo-
na. W ubiegłym roku interweniowa-
łem w tej sprawie u pani marszałek 

województwa, w najbliższym czasie 
również o tym wspomnę marszałko-
wi – dodaje.
 Burmistrz zastanawia się, dla-
czego zarządca wału co roku po-
pełnia ten sam błąd i nie wybie-
rze kosiarzy wcześniej, tylko do-
piero, gdy powinni oni już wykony-
wać zlecenie. Zapytaliśmy o to Ur-
szulę Tomoń, rzeczniczkę prasową 
PGWWP - Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
ale nie odpowiedziała. Poinformo-

wała za to, że obecnie został ogło-
szony przetarg na konserwację wa-
łów przeciwpowodziowych, obej-
mujący 17-kilometrowy odcinek w 
gminie  Góra Kalwaria. – Termin 
otwarcia ofert to 16 lipca – dodała. 
A to oznacza, że do przełomu lipca 
i sierpnia chwasty na wale w Wólce 
Dworskiej mogą sobie jeszcze spo-
kojnie rosnąć, a bobry i inne gryzo-
nie w nich buszować.

Piotr Chmielewski

Mieszkańcy i władze gminy narzekają, że problem powtarza się 
co roku i zarządca wału nic sobie z tego nie robi
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Po 362 latach Szwedzi znów zdobędą zamek
GÓRA KALWARIA Szarża rajtarów, atak regimentu muszkieterów i pokaz artylerii
– to wszystko i wiele więcej w sobotę i niedzielę w Czersku

 Impreza pod nazwą „Szwedzi na 
Zamku w Czersku” tak, jak majowy 
wielki turniej rycerski, wpisała się na 
stałe do kalendarza wydarzeń odby-
wających się pośród średniowiecz-
nych murów. – Pikników odtwarza-
jących siedemnastowieczne realia 
jest w naszym kraju mało, w przeci-
wieństwie do turniejów z udziałem 
rycerstwa – zauważa Michał Proko-
piak ze Smoczej Kompanii, współ-
organizator imprezy.
 Festynem jego twórcy chcą przy-
pomnieć jeden z najdramatyczniej-
szych momentów z dziejów warow-
ni i miasteczka. W 1656 r. resztki 
szwedzkiej dywizji pobitej koło War-
ki przez wojska hetmana Stefana 
Czarnieckiego schroniły się w pod-
upadłym zamku. Najeźdźcy spali-
li okoliczne domy i dwa czerskie ko-
ścioły, a uciekając wysadzili mury 
warowni.  
 Piknik będzie stał pod znakiem 
broni prochowej. – Myślę, że po-
kaz musztry w wykonaniu regimen-
tu muszkieterów, którzy razem ła-
dują broń, a następnie jednocześnie 
strzelają, zrobi na każdym wrażenie. 
Tak jak i atak w wykonaniu polskiej i 
szwedzkiej jazdy – uważa Prokopiak. 
 W sobotę i niedzielę impreza 
rozpocznie się o godz. 12. Pierw-

szego dnia od scenki napadu na za-
mek. Pomiędzy m.in. popisami szer-
mierki oraz artylerii zaplanowa-
no koncerty muzyki tradycyjnej, na-
ukę dawnych tańców oraz gry i za-
bawy dla dzieci (w tym naukę fech-
tunku dla najmłodszych). W sobo-
tę o godz. 20 dojdzie do wieczor-
nego starcia z udziałem największej 
liczby rekonstruktorów w historycz-
nych. Będzie to „próba odbicia zam-
ku okupowanego przez Szwedów”. 

W niedzielę festyn potrwa do godz. 
18. Piknik to okazja do podpatrze-
nia jak żyli ludzie w XVII wieku i 
posilenia się specjałami kuchni szla-
checkiej.
 Wstęp jest płatny – 10 zł (bilet 
normalny) i 5 zł (ulgowy). Impre-
zę poleca Kurier Południowy  i Pia-
secznonews.pl. 

Piotr Chmielewski

Impreza będzie stała pod znakiem 
broni prochowej i popisów szermierzy

Pierwsza taka galeria
GÓRA KALWARIA W Górze Kalwarii przy ul. ks. Sajny 4 zaczęła funkcjo-
nować pierwsza w powiecie piaseczyńskim galeria, w której znajdują 
się prace osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i grona współpracujących z nimi artystów

 Działająca w pobliżu kościoła parafi alnego galeria nosi imię Zofi i Biernac-
kiej – zmarłej kilka lat temu osoby z niepełnosprawnością, która związana była 
z Warsztatami Terapii Zajęciowej – najpierw w Piasecznie, a później w Górze 
Kalwarii. Samo pomieszczenie składa się z dwóch części – jedna z nich (z cał-
kowicie zmienionym, odrestaurowanym wnętrzem) mieści się w dawnym bu-
dynku WTZ, gdzie normalnie odbywać się będzie terapia, ale ludzie będą mo-
gli również do niej wejść. – Podobne rozwiązania zaobserwowałem wcześniej w 
Sandomierzu czy na krakowskim Kazimierzu – mówi Łukasz Owczarek, kierow-
nik Warsztatów Terapii Zajęciowej. – To była dla nas inspiracja.
Na drugą część galerii, którą nazwano Galerią Letnią, składają się stare, odre-
staurowane szopy z pomalowanym drewnem i pozbawionymi tynku cegła-
mi. – To bardzo klimatyczne miejsce – uważa Owczarek.
 Galeria jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15 i w nie-
które weekendy. Wszystkie dostępne w niej rzeczy są do nabycia, a dochód 
uzyskany ze sprzedaży przekazywany jest na cele związane z funkcjonowa-
niem WTZ. – Są to przede wszystkim prace, które wytwarzamy codziennie 
na terapii – podkreśla Łukasz Owczarek. – To różnego rodzaju ceramika, de-
coupage, świece, ale również bardzo fajnie oprawione obrazy naszych pod-
opiecznych i ich rodziców, a nawet rzeźby z drewna.
 Warsztaty nawiązały także w ostatnim czasie współpracę ze Stowarzysze-
niem Razem dla Góry, które udostępniło mu 14 historycznych plansz prezen-
tujących sylwetkę okolicznych mieszkańców walczących o wolną Polskę i za-
mordowanych przez hitlerowców. W ramach wystawy będzie je można oglą-
dać do końca czerwca. 

Grzegorz Tylec

Warsztaty Terapii Zajęciowej serdecznie zapraszają 
do odwiedzania swojej galerii

Piknikowa Krauzówka
PIASECZNO Podczas pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej im. Ewy Krauze w Zalesiu 
Dolnym można było nie tylko miło spędzić czas, ale również wspomóc szczytne inicjatywy
  W sobotę przy al. Kasztanów nie 
zabrakło przede wszystkim atrakcji 
dla najmłodszych – zarówno spor-
towych, zabawowych, eksperymen-
talnych, jak i edukacyjnych. Na miej-
scu można było zakupić pyszne cia-
sta i potrawy z grilla, a także spróbo-
wać sałatek z ogródka szkolnego oraz 
darmowego soku z marchwi i jabłek. 
Każdy chętny miał również możliwość 
sprawdzenia swojego poziomu tkanki 
tłuszczowej i skorzystania z porad die-
tetyka. Dużym powodzeniem cieszyła 
się też loteria fantowa, w której orga-
nizatorzy przygotowali atrakcyjne na-
grody do wygrania.
 Oprócz zabawy na świeżym po-
wietrzu istotną część imprezy stano-
wiła także możliwość wsparcia osób 
potrzebujących pomocy. W trakcie 
pikniku charytatywnie przeprowa-
dzona była dystrybucja książki „5 
pór roku w kuchni”. Pieniądze z jej 
sprzedaży zostaną w całości przeka-
zane na rehabilitację Mariusza Wa-
chowicza - absolwenta „Krauzówki”, 
który uległ poważnemu wypadko-
wi i jako jeden z nielicznych w Polsce 

ma wszczepiony stymulator pnia mó-
zgu, a dzięki rehabilitacji sukcesyw-
nie wraca do zdrowia. 
 Kilkadziesiąt osób zostało rów-
nież tego dnia potencjalnymi dawca-
mi szpiku kostnego. – Zorganizowa-
liśmy tu akcję dzięki Fundacji DKMS 
– tłumaczy Zofia Kania, nauczyciel-
ka przyrody i biologii w „Krauzów-
ce”. – Zgłosiliśmy się do niej, a ona 
udostępniła nam wszelkie materiały. 
Rejestrowaliśmy potencjalnych daw-
ców, przeprowadzaliśmy ankietę, a 

na miejscu pobierana była próbka z 
jamy ustnej. Informowaliśmy też na 
czym polega przeszczep.
 Głównym organizatorem pikni-
ku rodzinnego była rada rodziców 
w placówce, która – wraz z jej prze-
wodniczącą Beatą Walczak, człon-
kami rady oraz chętnymi do pomo-
cy rodzicami – stanęła na wysoko-
ści zadania i przygotowała niezwy-
kle udaną imprezę.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Nowe autobusy na trasach „L”
 Czy to oznacza koniec narzekań mieszkańców na stan busów obsługu-
jących „elki”? Od poniedziałku po Piasecznie i okolicach kursują nowe, ni-
skopodłogowe autobusy lokalne. Wszystkie pojazdy są nowe lub kilkulet-
nie, niskopodłogowe, wyposażone w rampę oraz miejsce wyznaczone na 
wózek inwalidzki. Mieszkańcy Piaseczna będą musieli przyzwyczaić się do 
ich niebieskiej barwy, która zgodnie z polityką ZTM docelowo będzie obo-
wiązywać na wszystkich liniach „L” w ramach aglomeracji warszawskiej. Au-
tobusy zakupiło konsorcjum fi rm Polonus i Stalko, które wygrało przetarg 
na obsługę linii łączących gminę Piaseczno z Warszawą w latach 2018-2020.
 Przypominamy, że dla posiadaczy Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca 
przejazdy wszystkimi lokalnymi „elkami” są darmowe. Dotyczy to linii: L-2, 
L-5, L-12, L-13, L-24, L-25, L-32, L-39. 
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Gmina prosi o cierpliwość
PIASECZNO Czteroosobowa rodzina Martyny Dudy mieszka w 7-metrowym lokalu komu-
nalnym, bez kuchni i łazienki. Kobieta jest załamana tym, że gmina tak długo zwleka z 
przyznaniem jej większego mieszkania
 Pokój przy Ceramicznej w Goł-
kowie trudno nazwać mieszkaniem. 
Na nieco ponad 7 metrach kwadra-
towych mieści się rozkładany fotel, 
sofa, szafka, nieduży piecyk i tyle. 
Lodówkę i szafę pani Martyna wy-
stawiła na korytarz. Z kolei kuchen-
ka gazowa trafiła do sąsiedniej ko-
mórki, z której może korzystać resz-
ta lokatorów gminnego budynku. 

Nie ma się gdzie obrócić
 O trudnych warunkach życia 
Martyny Dudy, jej partnera i dwójki 
małych dzieci pisaliśmy już w lutym. 
Jak mówią najemcy, od tamtej pory nic 
się nie zmieniło. – Martyna z rocznym 
synem i ośmioletnią córką śpi na sofie, 
ja rozkładam sobie materac – mówi 
Mateusz Turzyński, partner kobiety. – 
Najgorsze jest to, że córka nie ma gdzie 
odrabiać lekcji – dodaje. 
 – Boję się, że jak tak dalej będzie 
to opieka społeczna w końcu odbie-
rze nam dzieci. Nie wiem jakie wa-
runki trzeba spełnić, żeby otrzymać 
od gminy większy lokal – martwi się 
pani Martyna.
 W tym tygodniu rodzina z Cera-
micznej usłyszała w magistracie, że 
będzie musiała zabrać kuchenkę  z 
komórki, bo została ona umieszczo-
na bez pozwolenia w pomieszcze-
niu, które jest częścią wspólną bu-
dynku do dyspozycji wszystkich na-
jemców. – Gdzie mam ją postawić? 
Na korytarzu, żeby każdy przecho-
dzący miał do niej dostęp i powstało 
zagrożenie wybuchem? – pyta Ma-
teusz Turzyński.
 Pani Martyna i jej partner nie 
wierzą w dobrą wolę włodarzy i 
urzędników gminy, którzy zapew-
niają, że jak tylko będzie taka możli-
wość, to przyznają rodzinie większe 
mieszkanie. Lokatorzy z Ceramicz-
nej mówią, że chodzi im przynaj-
mniej o ustawowe 5 m kw. na oso-
bę. – Sytuacja rodzinna pani Marty-
ny nie jest w naszej gminie odosob-
niona. Znajduje się ona na liście 
osób oczekujących na zamianę loka-
lu, która liczy 200 nazwisk. Wniosek 
tej pani zostanie rozpatrzony w mo-
mencie, gdy gmina będzie dyspono-
wała odpowiednim metrażowo loka-
lem – tłumaczy Anna Grzejszczyk z 

biura promocji i informacji gminy. 
– Obecnie nasz gmina odzyskuje lo-
kale tylko z naturalnego ruchu lud-
ności, są to jednak zazwyczaj miesz-
kania małe, przysługujące jedno lub 
dwuosobowej rodzinie.

Więcej mieszkań pod koniec roku 
 Czy zamieszkiwanie czterooso-
bowej rodziny na 7 metrach nie jest 
wystarczającym argumentem, aby 
potraktować ten przypadek prio-
rytetowo? Urzędnicy wyjaśniają, 
że kiedy w styczniu 2013 roku pani 
Martyna wprowadzała się na Cera-
miczną, jej rodzina liczyła dwie oso-
by. Teraz są cztery. – Nie nadążamy 
za potrzebami mieszkaniowymi tej 
rodziny – przyznaje Hanna Kuła-
kowska – Michalak, wiceburmistrz 
Piaseczna. – Niestety, sytuacja tej 
rodziny nie jest również dla nas naj-

bardziej paląca. W naszej gminie 60 
rodzin zamieszkuje w budynkach w 
awaryjnym stanie technicznym [ka-
mienice są wyeksploatowane i po-
winny być czym prędzej opuszczo-
ne – przyp. red.], i to one muszą być 
w pierwszej kolejności przesiedlone 
– podkreśla. 
 Sytuacja ma szansę poprawić się 
pod koniec roku. Przy al. Kalin gmi-
na kończy budowę dwóch budynków 
z łącznie 69 mieszkaniami. – To w 
znacznym stopniu poprawi sytuację 
mieszkaniową w naszej gminie oraz 
pozwoli na realizację najpilniej-
szych wniosków o zamianę lokalu, 
w tym najprawdopodobniej złożo-
nego przez panią Martynę – infor-
muje Hanna Kułakowska – Micha-
lak. – Do tego czasu prosimy o cier-
pliwość – dodaje. 

Piotr Chmielewski

Brak miejsca na lodówkę czy kuchenkę. Codzienne życie na 7 
metrach kwadratowych jest bardzo trudne

LESZNOWOLA

Piknik i otwarcie boiska
 W najbliższą niedzielę w Zamieniu przy ul. Zakładowej 5 odbędzie 
się rodzinny piknik sportowy i otwarcie boiska. W programie: muzyka na 
żywo „Kapeli na wesela”, pokaz iluzjonisty, zabawa w pianie, malowanie 
kredą po asfalcie, grill z kiełbasą i kaszanką, strefa zabaw dla całej rodziny, 
dmuchańce, animacje, popcorn, wata cukrowa i słodki poczęstunek. Po-
czątek imprezy o godz. 13. A o godz. 20 będzie można obejrzeć wspólnie 
mecz Polska – Kolumbia.

Tyl.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 
ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony 
został wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie: 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie tel. (22) 484 23 82 lub 
na stronie bip.konstancinjeziorna.pl
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Powstają nowe skwery
W przestrzeni publicznej w centrum miasta przybywa zie-
lonych miejsc do odpoczynku. Trwają właśnie prace przy 
budowie dwóch nowych skwerków.
Puma na tyłach Przystanku
 Przy budynku Przystanek Kultu-
ra w miejsce wewnętrznego parkingu 
tworzona jest nowoczesna strefa wypo-
czynkowa z ciekawą aranżacją zieleni.
 Prace ruszyły na przełomie maja 

i czerwca, a efekt końcowy będzie 
widoczny jeszcze przed wakacjami. 
Po usunięciu starego betonowe-
go placu oraz rozebraniu dawnych 
murków i ogrodzenia przystąpio-
no do układania kostki granitowej, 

budowy małej architektury gabio-
nowej oraz sadzenia dużych drzew. 
W miejscu tym już wkrótce powsta-
ną: scena z ekranem, altany, nowe 
murki, szachy terenowe, siedziska 
oraz stoliki. Umieszczone będą tak-
że stojaki na rowery, pojemniki na 
śmieci oraz elementy oświetlenia.
 Będzie tu można przysiąść w cie-
niu lip i klonów jesionolistnych, w oto-
czeniu pnączy na trejażach i krzewów 
takich jak wiśnia osobliwa, buksz-
pan, tawuła, śnieguliczka, lilak, hor-
tensja, dereń, jałowiec i bluszcz. 
Na skwerze pojawi się także odlew 
pumy, autorstwa Józefa Wilkonia.
– Konsekwentnie wzmacniamy 
i poprawiamy przestrzeń publiczną 
w centrum miasta. Aby nadać mu 
niepowtarzalny charakter, zain-
stalowaliśmy w parku i na pla-
cach odlewy rzeźb Józefa Wilko-
nia. Takiej rzeźby nie może rów-
nież zabraknąć na nowo powsta-
jącym skwerze – mówi Daniel Put-
kiewicz, I Zastępca Burmistrza

Skwerek przy Młynarskiej
 Od przyszłego tygodnia ruszą 
prace ziemne na skwerze u zbiegu 
ulic Warszawskiej i Młynarskiej. 
W zeszłym roku w tym miejscu 
wykonane zostały nowe alejki, 
teraz pojawi się nowa zieleń. Fir-
ma najpierw przygotuje glebę do 
nasadzeń i pod trawnik, oczyści 
teren z gruzu i śmieci, uzupeł-

ni ziemię urodzajną, a następnie 
wykona nasadzenia krzew, bylin 
i traw ozdobnych. Miejsce odpo-
czynku i rekreacji dla mieszkań-
ców okolicznych osiedli udekorują 
m.in. berberysy, derenie, pęcherz-
nice, tawuły, śnieguliczki, forsycje 
i róże. Prace ogrodnicze powinny 
zakończyć się przed wakacjami.

Do organizacji pozarządowych działających 
w Gminie Piaseczno
 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 usta-
wy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) do zadań 
własnych gminy należy m.in. współ-
praca i działalność na rzecz organiza-
cji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) 
 Zgodnie z zasadą partnerstwa 
organizacje pozarządowe uczest-
niczą w identyfikowaniu i definio-
waniu problemów, których roz-
wiązywanie stanowi przedmiot 
zadań publicznych, w wypraco-
wywaniu sposobów wykonywania 
zadań publicznych przez właści-
wy organ administracji publicznej, 
a także w wykonywaniu tych za-
dań. Kierując się zasadą efektyw-
ności, organy administracji publicz-
nej, przy zlecaniu organizacjom po-
zarządowym zadań publicznych do 
realizacji, dokonują wyboru najefek-

tywniejszego sposobu wykorzystania 
środków publicznych, przestrzegając 
zasad uczciwej konkurencji. 
 Mając na względzie powyższe, 
zwracam się do Państwa z uprzej-
mą prośbą o przedłożenie zarysu 
harmonogramu i kosztów zadań, 
jakie Państwa organizacja zamierza 
realizować w roku 2019, z podzia-
łem na wydatki ze środków finanso-
wych własnych oraz z dotacji . 
 Zapraszamy również do zapo-
znania się z Programem Współ-
pracy z organizacjami pozarzą-
dowymi na rok 2018 i przekazania 
na adres gminy Piaseczno swoich 
wniosków, spostrzeżeń lub nowych 
propozycji, które zdaniem Pań-
stwa powinny znaleźć się w Pro-
gramie Współpracy z organiza-
cjami w przyszłości. Link do Pro-
gramu Współpracy z organizacja-
mi znajduje się na stronie interne-
towej Gminy Piaseczno www.bip.
piaseczno.eu, w zakładce organi-

zacje pozarządowe  zasady współ-
pracy Uchwała nr 1233/XL/2017 
Rady Miejskiej w Piasecznie 
z dnia 22 listopada 2017 r., dodat-
kowo istnieje możliwość wglądu 
do powyższego dokumentu w sie-
dzibie Urzędu.
 Na odpowiedzi oczekuję do 
dnia 14.09.2018r. Wnioski i pro-
pozycje proszę kierować na ad-
res: Wydział Spraw Społecznych, 
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
 Wszelkich informacji udzielają 
od poniedziałku do piątku w godz. 
od 10.00 do 14.00,:
- Pani Mirosława Goch, pok. 65 
- pod nr tel. (0-22) 70-17-636, 
- Pani Magdalena Kaniut pok. 64 
- pod nr tel. (0-22) 70-17-626 

Adres poczty elektronicznej: 
goch@piaseczno.eu; 
pawelczyk@piaseczno.eu;
rss@piaseczno.eu.

Bezdomne zwierzęta z terenu 
gminy Piaseczno
 Od września 2017 roku bez-
domne zwierzęta z terenu gmi-
ny Piaseczno trafiają do warszaw-
skiego schroniska „Na Paluchu”.
Schronisko to ma bardzo dobrze 
rozwinięty system adopcyjny i z re-
guły zwierzęta nie czekają długo na 
nowy dom. Pamiętajmy jednak, że 
zwierzęta z naszego terenu miesz-
kają także w schronisku dla psów 
i kotów w Czaplinku, z którym na-
sza gmina kiedyś współpracowa-
ła – i im również chcielibyśmy po-
móc. Zwierzęta są w różnym wieku 
i kondycji, jednak wszystkie z utę-
sknieniem czekają na nowy dom. 

 Zapraszamy do zapoznania się 
z krótką charakterystyką niektó-
rych czworonogów czekających na 
adopcję. Kontakt w sprawie: 
nr tel. 509 996 549 
lub fb.com/PrimaVetAdopcje.

– Zana to ok 6-7 
letnia sunia śred-
niego wzrostu (ok 
20 kg). Przyjazna, 
lecz potrzebuje tro-
chę czasu aby zbli-
żyć się z obcym 
człowiekiem. Bez 
problemu dogadu-

je się z innymi psami, bardzo grzecznie 
i chętnie chodzi na smyczy.

– Poziomek to 
spory wilkowa-
ty pies. Czyściut-
ki, grzeczny bar-
dzo przyjazny. 
Uwielbia ludzi 
i bardzo potrze-
buje ich towa-

rzystwa. Poziomek najlepiej będzie 
się czuł w domu z ogrodem. 

– Bajek to psia-
czek średniej wiel-
kości. Jest bar-
dzo przyjacielski 
i karny, grzecznie 
chodzi na smy-
czy, pozwala na 
wszystkie zabiegi 
leczniczo- pielę-

gnacyjne lubi towarzystwo innych 
psów.

– Mazi – niespełna roczny kot. Ufa 
ludziom i pragnie kontaktu.

– Bruder pies około 13 letni, ze 
starczym zanikiem mięśni, w nie 
najlepszej kondycji. Nowy dom 
mógłby być dla niego wyczekiwaną 
przystanią w ostatnim etapie życia.

W lipcu rusza 
Kino Plenerowe

6 lipca o godz. 21.30 na skwerze Kisiela, zaprezentujemy pierwszy fi lm 
w ramach kolejnego cyklu Wakacyjnego Kino Plenerowe.
Harmonogram wyświetlania fi lmów wybranych przez mieszkańców 
w internetowym głosowaniu:
pokazy w lipcu o godz. 21.30:
– 6 lipca – „Facet na miarę”
– 13 lipca – „Najlepszy”
– 20 lipca – „Zanim zasnę”
– 27 lipca – „Księgowy”
pokazy w sierpniu o godz. 20.30:
– 3 sierpnia – „Klucz do wieczności”
– 10 sierpnia – „Rekiny wojny”
– 17 sierpnia – „Kryptonim U.N.C.L.E.”
– 24 sierpnia – „Carte Blanche”
– 31 sierpnia – „Jutro będziemy szczęśliwi”
dodatkowy pokaz we wrześniu o godz. 20.00:
– 7 września – fi lm niemy z muzyką na żywo

– W tym roku przenosimy Kino Plenerowe z parkingu na wyremontowany 
skwer Kisiela. Będą oczywiście leżaki, dzięki zakupionym podkładkom będzie 
też można usiąść na schodach, które tworzą naturalny amfi teatr. Mamy na-
dzieję, że miejsce to będzie w wakacje tętnić życiem – mówi Łukasz Wyleziń-
ski, kierownik Biura Promocji i Informacji, które jest organizatorem pokazów.
Podobnie jak w zeszłym roku, w pierwszy piątek września odbędzie się spe-
cjalny pokaz kina niemego z muzyką na żywo. Piaseczyńska grupa muzy-
ków Niemy Movie już pracuje nad nowym opracowaniem, niespodzianką.
Regulamin kina dostępny jest na stronie www.piaseczno.eu.

Od 18 czerwca w Piasecznie kursują nowe, 
niskopodłogowe autobusy lokalne.

 Wszystkie pojazdy zaoferowane w ramach świadczenia usługi są nowe lub kil-
kuletnie i spełniają szereg wymogów wynikających ze specyfi kacji przetargowej. 
Autobusy są nowoczesne, niskopodłogowe, wyposażone w rampę oraz miejsce 
wyznaczone na wózek inwalidzki. Mieszkańcy Piaseczna będą musieli przyzwy-
czaić się do ich niebieskiej barwy, która zgodnie z polityka ZTM docelowo będzie 
obowiązywać na wszystkich liniach L w ramach aglomeracji warszawskiej.
 Gmina Piaseczno, która pokrywa 80% wynagrodzenia przysługującego 
operatorowi za wykonanie usługi,  zabezpieczyła na ten cel w 2018 r. środ-
ki w wysokości ok 3 mln zł.
 Przetarg na świadczenie usługi przewozu w ramach systemu komuni-
kacji miejskiej łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą na lata 2018 
– 2020, wygrało konsorcjum fi rm Polonus i Stalko.
 Przypominamy, że dla posiadaczy Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca prze-
jazdy wszystkimi liniami gminnej komunikacji na liniach “L”, których organiza-
torem jest Gmina Piaseczno są darmowe. Programem objęte są zatem nastę-
pujące linie: L-2, L-5, L-12, L-13, L-24, L-25, L-32, L-39. Darmowy przejazd przysłu-
gują na całej trasie danej linii, również poza granicami Gminy Piaseczno.
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LESZNOWOLA W ostatni weekend odbyły się uroczyste obchody jubileuszu jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrokowie. Organizatorzy zadbali o godną oprawę imprezy

Huczne dziewięćdziesięciolecie

 Obchody 90-lecia OSP Mro-
ków, uświetnione występem orkie-
stry dętej wraz z grupą mażoretek 
z Krasocina, rozpoczęły się od tra-
dycyjnego przemarszu strażaków i 
pocztów sztandarowych na plac ape-
lowy. Po odprawieniu mszy św. polo-
wej przez ks. Ryszarda Gołąbka  (ka-
pelana OSP w gminie Lesznowola) 
miała z kolei miejsce część oficjalna, 
na której nie zabrakło podziękowań 
i życzeń dla jednostki od zaproszo-
nych gości – między innymi od wójt 
gminy Lesznowola Marii Jolanty Ba-
tyckiej-Wąsik.

Wyróżniono szczególnie 
zasłużonych 
 Jubileusz stał się okazją do de-
koracji wybranych druhów i dru-
hen branżowymi medalami. Złoty 
Znak Związku OSP otrzymał tego 
dnia Waldemar Stankiewicz, a Me-
dal Honorowy im. Bolesława Cho-
micza – Stanisław Kowalczyk. 
 Złoty Medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa” nadano natomiast 
Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik, 
Pawłowi Tarkowskiemu, Witoldowi 
Kurzepie, Michałowi Małeckiemu, 
Zygmuntowi Laskowskiemu i Mar-
kowi Marczakowi, srebrny – Artu-
rowi Borkowskiemu, Arturowi Ko-
rzeniewskiemu i Robertowi Lesz-
czyńskiemu, a brązowy – Katarzy-
nie Borkowskiej, Agnieszce Korze-
niewskiej, Paulinie Sosnowskiej, 
Wiesławowi Dybcio, Ryszardowi 
Gołąbkowi, Arturowi Marczako-

wi, Andrzejowi Musiałowskiemu, 
Emilowi Musiałowskiemu, Macie-
jowi Sówce i Marianowi Lubedki-
nowi. Medale otrzymali też przed-
stawiciele lokalnych firm i organi-
zacji, a część ze strażaków dostało 
odznaki wzorowego strażaka. – Na-
leżę do straży tak naprawdę dzięki 
tacie – mówi dh Paulina Sosnow-
ska. – Myślę, że wielu naszych dru-
hów czy druhen poszło w ślady swo-
ich rodziców czy dziadków. Wpraw-
dzie bardzo rzadko biorę udział w 
wyjazdach bojowych, ale staram się 
pomagać w innych pracach na rzecz 
naszej jednostki. Obecnie pełnię 
funkcję sekretarza.

Wehrmacht w remizie 
 Przy okazji obchodów przypo-
mniano bogatą historię jednostki. 
OSP w Mrokowie powstała w 1928 
roku, na co istotny wpływ miała ów-

czesna zabudowa wsi – ciasna, drew-
niana i kryta strzechą, co sprzyjało 
powstawaniom pożarów. Trzy lata 
później odbyło się uroczyste otwar-
cie własnego budynku o powierzch-
ni 60 m kw., a w 1938 roku jedno-

stce został ufundowany i uroczy-
ście wręczony sztandar ze św. Flo-
rianem, który służy jej do dziś. W 
przez część wojny remiza była zaję-
ta przez żołnierzy Wehrmachtu. Od 
1940 roku działał tu ruch oporu, a 
wielu strażaków włączyło się w wal-
kę z okupantem. Po wojnie zapadła 
decyzja o budowie nowej remizy, 
która ostatecznie została ukończo-
na w 1959 roku.
 Warto przy tym podkreślić, że 
oprócz działań gaśniczych (najbar-
dziej spektakularnym zdarzeniem w 
ostatnich latach był wielki pożar hali 
w Wólce Kosowskiej), OSP Mroków 
od wielu lat pełni również ważną 

funkcję kulturalną i integrującą spo-
łeczność lokalną poprzez organizo-
wanie zabaw,  loterii fantowych, a 
kiedyś również dyskotek i balów syl-
westrowych.

Jedna wielka rodzina
 W OSP Mroków, która liczy 
obecnie ponad 80 strażaków, pod-
kreślają zgodnie zarówno dobrą 
współpracę z gminą Lesznowola, 
jak i z państwową strażą pożarną. 
Oprócz gaszenia pożarów straża-
cy mają pełne ręce roboty. – Najczę-
ściej jeździmy do wypadków – przy-
znaje Piotr Marczak, naczelnik OSP 
Mroków  – Ratujemy też zwierzęta, 
otwieramy mieszkania czy podaje-
my prąd, ale i ściśle współpracujemy 
z ratownikami medycznymi. OSP 
to w większości rodzinna sprawa. 
Druhowie wstępują tu z pokolenia 
na pokolenie, ale wszystkich, także 
osoby spoza rejonu, witamy u nas z 
otwartymi rękoma.
 Druhowie nie tylko razem jeż-
dżą na akcje, ale również wspólnie 
się bawią i nikogo nie zostawiają bez 
pomocy w potrzebie. – Priorytetem 
na przyszłość jest dla nas wybudo-
wanie nowej strażnicy – mówi Piotr 
Marczak. – Fundamenty już mamy. 
Jesteśmy jedną z niewielu straży, któ-
ra ma swój prywatny teren, budynki 
i samochód. Od pokoleń staraliśmy, 
żeby to było nasze. Nowy budynek 
powstaje jednak przy wsparciu gmi-
ny, bo są to duże koszty – ponad mi-
lion złotych. Myślę, że mamy powo-
dy do dumy z tego, co robimy i ze 
środków, które mamy na koncie ze-
branych z własnej pracy, które posłu-
żą nam na wyposażenie strażnicy.

Zabawa trwała w najlepsze
 Okoliczni mieszkańcy tłumnie 
wzięli udział w strażackim święcie 
w Mrokowie. Nie zabrakło klasycz-
nych piknikowych atrakcji – dmu-
chańców, stoisk gastronomicznych 
i okolicznościowych balonów. Na 
specjalnie przygotowanej scenie wy-
stąpiła z kolei młodzież z miejsco-
wej szkoły, Teatr „Wesele od kuch-
ni”, a taneczne rytmy wygrywał ze-
spół Masters. Niespodzianką dla 
mieszkańców okazały się miśki stra-
żackie oraz piłki z logo OSP i gminy. 
Imprezę zwieńczył efektowny pokaz 
fajerwerków, ale jeszcze po jego za-
kończeniu do późnych godzin noc-
nych grał DJ Pulse. 

Grzegorz Tylec

 Strażacy z Mrokowa świętowali jubileusz 
wspólnie z mieszkańcami

W Mrokowie bawiono się przy muzyce zespołu Masters

„OSP to w większości rodzin-
na sprawa. Druhowie wstę-

pują tu z pokolenia na poko-
lenie, ale wszystkich, także 

osoby spoza rejonu, witamy 
u nas z otwartymi rękoma” 

Piotr Marczak, naczelnik 
OSP Mroków   

R E K L A M A

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Inspektora 

 

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 
ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony 
został wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: 

2

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie tel. (22) 484 23 82 lub 
na stronie bip.konstancinjeziorna.pl

 

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Konstancińskie domy dziecka
 Jutro o godz. 17 w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) odbę-
dzie się kolejne spotkanie w ramach Wirtualnego Muzeum Konstancina i bę-
dzie poświęcone historii domów dziecka, które przez lata istniały w mieście. 
Już w czasie okupacji wiele sierot znajdowało w nich schronienie, a także póź-
niej, w okresie powojennym aż do czasów współczesnych. W spotkaniu po-
święconym ich wychowankom i pracującym w placówkach opiekunom we-
zmą udział dr Czesława Gasik, prof. Andrzej Sowiński, Adam Zyszczyk i inni. 
Wstęp wolny.

Moto-Henryków podbił 
serca mieszkańców
PIASECZNO W ostatnią niedzielę w Henrykowie-Uroczu odbył się pik-
nik pod hasłem „Moto-Henryków”. Tego dnia nie zabrakło atrakcji nie 
tylko dla fanów motoryzacji

 Impreza rozpoczęła się od parady motocyklowej, podczas której pod 
eskortą policji przejechano kilkunastokilometrową trasę, prezentując 64 jed-
noślady. - Frekwencja na paradzie była wyśmienita, przerosła nasze oczeki-
wania – cieszy się sołtys Henrykowa-Urocza Anna Kostyrka. Po zakończeniu 
parady odbyła się prezentacja zarówno motocykli jak i aut. Było co podziwiać. 
Pojawiły się zarówno samochody z czasu PRL-u (polonezy, fi aty 126 p), ferra-
ri, mustang, jaguar, pontiac, a także auta sportowe. Duże wrażenie zrobiła raj-
dowa skoda fabia evolve z silnikiem subaru.
 Zaproszonych gości, wśród których znaleźli się między innymi burmistrz 
Zdzisław Lis i wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak przywitała radna 
rady miejskiej i sołtys Anna Kostyrka.
 Na scenie wystąpiła orkiestra OSP Grójec, pod batutą Pawła Rama, a o 
rozrywkę dla dzieci zadbały Animki, które malowały buźki, rysowały i pomaga-
ły najmłodszym puszczać ogromne bańki mydlane. Dzieci mogły też dosiąść ko-
nika, pozjeżdżać z ogromnej zjeżdżalni, poskakać na torze przeszkód, pohasać na 
ogromnym dmuchańcu, pograć w piłkę na tarczy, a także spróbować swych sił w 
symulatorze dachowania. Chętni mogli pojeździć samochodzikiem buggie oraz 
strażackim melexem. Dopełnieniem atrakcji dla najmłodszych były liczne stoiska 
z przysmakami, watą cukrową i zabawkami. Nie zgłodnieli też starsi, dla których 
przygotowaną zróżnicowaną ofertę gastronomiczną.
  - W naszym Parku Uroczym jest wymarzona, upragniona wielka pirami-
da, a tak wielka dlatego, że udało się pozyskać na jej zakup dofi nansowanie w 
wysokości 10 tys. zł od Wojewody Mazowieckiego - mówi sołtys Anna Kostyr-
ka. - To jest nasz kolejny sukces! 
 Przed godz. 18.00 na placu zaczęło płonąć auto. Na szczęście to był tylko 
element pokazu. Strażacy   z OSP Złotokłos, zaledwie w 6 minut ugasili pożar 
demonstrując wysoką sprawność i profesjonalizm. Wieczorem wystąpił Ze-
spół Waluś, porywając publiczność do tańca.
 - To był nasz największy piknik. Co roku podnosimy poprzeczkę, a frekwencja 
podpowiada, że było warto – cieszy się sołtys Kostyrka i dziękuje za pomoc radzie 
sołeckiej, sąsiadom i sponsorom, którzy włączyli się w organizację imprezy.

Adam Braciszewski

PC
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IV liga

 Kolejka 29 - 9-10 czerwca
Sparta Jazgarzew 1-0 Pilica Białobrzegi  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4-1 Wilga Garwolin  
Znicz II Pruszków 0-5 Broń Radom  
Błonianka Błonie 0-1 LKS Jedlińsk  
Energia Kozienice 0-1 Mazur Karczew  
Mszczonowianka Mszczonów 3-0 Oskar Przysucha  
MKS Piaseczno 3-0 LKS Promna  
Naprzód Skórzec 3-3 Perła Złotokłos  

Kolejka 30 - 16-17 czerwca
Wilga Garwolin 1-2 Naprzód Skórzec  
Perła Złotokłos 2-2 MKS Piaseczno  
LKS Promna 0-6 Pilica Białobrzegi  
Sparta Jazgarzew 2-1 Mszczonowianka Mszczonów  
Oskar Przysucha 4-1 Energia Kozienice  
Mazur Karczew 4-1 Błonianka Błonie  
LKS Jedlińsk 7-0 Znicz II Pruszków  
Broń Radom 0-4 Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Broń Radom 30 62 19 5 6 87-38
2.  Mazur Karczew 30 62 19 5 6 66-35
3.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  30 59 18 5 7 70-28
4.  Pilica Białobrzegi 30 56 17 5 8 63-28
5.  Mszczonowianka Mszczonów
  30 56 17 5 8 60-43
6.  Oskar Przysucha 30 54 16 6 8 64-44

7.  Sparta Jazgarzew 30 49 16 1 13 60-54
8.  Błonianka Błonie 30 49 14 7 9 58-43
9.  Energia Kozienice 30 47 14 5 11 49-43
10.  LKS Jedlińsk 30 44 13 5 12 60-40
11.  MKS Piaseczno 30 37 10 7 13 60-57
12.  Wilga Garwolin 30 31 8 7 15 35-66
13.  Znicz II Pruszków 30 24 6 6 18 33-67
14.  LKS Promna 30 18 3 9 18 26-71
15.  Naprzód Skórzec 30 15 3 6 21 41-104
16.  Perła Złotokłos 30 12 2 6 22 20-91

Liga okręgowa
Kolejka 29 - 9 czerwca
Sparta II Jazgarzew 0-3 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
LKS Chlebnia 1-0 Naprzód Brwinów  
KS Raszyn 3-1 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 4-3 Piast Piastów  
Józefovia Józefów 6-0 Błękitni Korytów  
Grom Warszawa 3-0 SEMP Ursynów (Warszawa)  
KS Teresin 3-2 Naprzód Stare Babice  
Ursus II Warszawa 3-3 AP Żyrardów  

Kolejka 30 - 16 czerwca
Naprzód Brwinów 1-1 Ursus II Warszawa  
AP Żyrardów 1-2 KS Teresin  
Naprzód Stare Babice 3-2 Grom Warszawa  
SEMP Ursynów (Warszawa) 2-0 Józefovia Józefów  
Błękitni Korytów 2-4 KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
Piast Piastów 3-1 KS Raszyn  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-3 Pogoń II Grodzisk 

Mazowiecki  
Sparta II Jazgarzew 0-3 LKS Chlebnia (wo) 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  KS Raszyn 30 69 22 3 5 80-38
2.  Grom Warszawa 30 61 19 4 7 85-35
3.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  30 60 18 6 6 64-29
4.  Józefovia Józefów 30 58 18 4 8 84-35
5.  AP Żyrardów 30 55 16 7 7 82-48
6.  KS Teresin 30 54 16 6 8 58-50
7.  LKS Chlebnia 30 54 16 6 8 63-41
8.  Ursus II Warszawa 30 41 11 8 11 53-46
9.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
  30 39 11 6 13 50-73
10.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  30 38 10 8 12 53-57
11.  Naprzód Stare Babice 30 34 9 7 14 51-72
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  30 32 8 8 14 45-77
13.  Piast Piastów 30 28 9 1 20 46-70
14.  Błękitni Korytów 30 24 6 6 18 46-98
15.  Naprzód Brwinów 30 12 2 6 22 39-86
16.  Sparta II Jazgarzew 30 16 4 4 22 46-90

A klasa

Kolejka 25 - 9-10 czerwca
Świt Warszawa 3-3 FC Lesznowola  
GLKS Nadarzyn 3-0 Gwardia Warszawa 
Anprel Nowa Wieś 5-0 UKS Siekierki (Warszawa)  

Jedność Żabieniec 3-2 Rozwój Warszawa  
Laura Chylice 1-0 Okęcie Warszawa  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 0-2 MKS II Piaseczno  
Grom II Warszawa 5-3 Tur Jaktorów  

Kolejka 26 - 17 czerwca
FC Lesznowola 3-5 Grom II Warszawa  
Tur Jaktorów 2-1 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
MKS II Piaseczno 3-2 Laura Chylice  
Okęcie Warszawa 9-0 Jedność Żabieniec  
Rozwój Warszawa 0-4 Anprel Nowa Wieś  
UKS Siekierki (Warszawa) 2-4 GLKS Nadarzyn  
Gwardia Warszawa 4-1 Świt Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  MKS II Piaseczno 26 66 21 3 2 86-22
2.  Laura Chylice 26 59 19 2 5 88-44
3.  Okęcie Warszawa 26 55 18 1 7 85-24
4.  GLKS Nadarzyn 26 48 15 3 8 86-53
5.  Jedność Żabieniec 26 44 13 5 8 67-56
6.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  26 43 13 4 9 69-53
7.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  26 36 11 3 12 54-61
8.  FC Lesznowola 26 35 10 5 11 66-76
9.  Anprel Nowa Wieś 26 31 9 4 13 56-76
10.  Świt Warszawa 26 31 9 4 13 50-62
11.  Grom II Warszawa 26 24 7 3 16 38-72
12.  Gwardia Warszawa 26 18 5 3 18 38-71
13.  Rozwój Warszawa 26 17 5 2 19 38-86
14.  Tur Jaktorów 
  26 16 4 4 18 42-1071

II liga kobiet

Kolejka 22 - 9 czerwca
Pauza: Piastovia Piastów.
 
Wilga Garwolin 1-4 Ząbkovia Ząbki  
Stomil Olsztyn 5-0 Pogoń Zduńska Wola  
Akademia 2012 Suwałki 3-0 GOSiR Piaseczno (wo) 
goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz
Loczki Wyszków 3-0 Jantar Ostrołęka (wo)
UMKS Zgierz 0-3 KU-AZS UW Warszawa (wo) 

Tabela grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet
1.  Piastovia Piastów 20 47 15 2 3 48-18
2.  Loczki Wyszków 20 45 14 3 3 57-17
3.  Ząbkovia Ząbki 20 40 13 1 6 66-34
4.  Stomil Olsztyn 20 38 12 2 6 52-22
5.  Pogoń Zduńska Wola 20 28 8 4 8 27-36
6.  KU-AZS UW Warszawa 20 26 8 2 10 29-33
7.  GOSiR Piaseczno 20 25 8 1 11 34-48
8.  Akademia 2012 Suwałki
  20 24 8 0 12 36-55
9.  Wilga Garwolin 20 21 6 3 11 28-42
10.  Jantar Ostrołęka 20 16 4 4 12 23-49
11.  UMKS Zgierz 20 8 2 2 16 9-55

Wyniki naszych zespołów ligowych

Mistrzowska gala w Mysiadle
KICKBOXING W ostatni weekend na miłośników sportów walki czekała prawdziwa gratka. 
W Centrum Edukacji i Sportu odbyła się nocna gala kickboxingu z cyklu Masters Fight 
Series, w ramach której stoczono pojedynki w formułach ringowych (K-1 i full contact)
 Wieczór, jak można było oczeki-
wać, obfitował w mocne wrażenia. 
Na gali zorganizowanej, między in-
nymi,  przez Polski Związek Kick-
boxingu kibice mogli obejrzeć łącz-
nie dziewięć walk, z czego cztery 
rankingowe, a pięć o zawodowe mi-
strzostwo Polski. 
 Po prezentacji zawodników i sę-
dziów oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonali wspólnie wójt gminy Lesz-
nowola Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik, przewodnicząca rady gminy 
Lesznowola Bożenna Korlak oraz 
prezes i wiceprezes Polskiego Związ-
ku Kickboxingu - Piotr Siegoczyński 
i Andrzej Palacz. – Czujemy się ab-
solutnie zaszczyceni możliwością 
goszczenia państwa – powiedzia-
ła Maria Jolanta Batycka-Wąsik. – 
Myślę, że to miejsce jest jednym z 
najlepszych w Polsce jeśli chodzi o 
sportowe emocje.
 Piotr Siegoczyński podziękował 
z kolei władzom gminy Lesznowo-
la za wspieranie kickboxingu, or-
ganizatorom imprezy, sponsorom i 
wszystkim osobom, które przyczy-
niły się do tego, że gala mogła się 
odbyć w Mysiadle.

Uprzejmości skończyły się 
z początkiem walk
 Najpierw w pojedynkach rankin-
gowych K-1 Pro Am Mariusz Prze-
włocki jednogłośnie pokonał Ra-
fała Cyrankowskiego, młody Ro-
bert Soboń zwyciężył (2:1) Norber-

ta Piotrowskiego, a starcie weterana 
polskiego kickboxingu Przemysła-
wa Ziemnickiego z Bartoszem Do-
łbieniem zostało niestety przerwa-
ne przez sędziego z powodu kontu-
zji (rozcięcia łuku brwiowego) tego 
pierwszego zawodnika. Następnie 
Daniel Kolasiński wygrał jednogło-
śnie na punkty z Mateuszem Jaku-

bowskim w formule K-1, po czym 
rozpoczęła się seria walk o zawodo-
we mistrzostwo Polski. W full con-
tact Emilia Czerwińska pokonała 
3:0 Julię Radys, w K-1 Patryk Ku-
ryłek okazał się lepszy od Krystia-
na Bernatowicza (2:1), Katarzyna 

Posiadała zdecydowanie pokonała 
(3:0) Gretę Giedityte, a Eliasz Jan-
kowski okazał się lepszy od  Kamila 
Rościńskiego (2:1). Pomiędzy wal-
kami można było natomiast obej-
rzeć pokazy młodych adeptów sztuk 
walki ze Stowarzyszenia Wiśniewski 
Kickboxing, które odbywały się przy 
dźwiękach zespołu Dire Straits.

Zwycięzca mógł być tylko jeden 
 W walce wieczoru, której towa-
rzyszył szczególnie żywiołowy do-
ping publiczności, Mateusz Kubi-
szyn zwyciężył (2:1) Kacpra Frąt-
czaka. Ich rywalizacja była szcze-
gólnie wyrównana, a sam pojedynek 
charakteryzował się mniejszą liczbą 
kopnięć na rzecz technik pięściar-
skich. I choć obaj zawodnicy cieszy-
li się po zakończeniu piątej rundy, to 
zwycięzca mógł być tylko jeden.
 Warto podkreślić, że zawodowa 
gala, której patronem medialnym 
był Kurier Południowy, osiągnęła 
najlepsze wyniki oglądalności w hi-
storii dotychczasowych zawodów w 
tej serii. Transmisję obejrzało w in-
ternecie łącznie prawie 736 tysięcy 
widzów. Kolejne planowane gale w 
roku 2018 odbędą się w Piasecznie, 
Częstochowie i Suwałkach.
 - Bardzo dziękuję  wójt gminy 
Lesznowola Marii Jolancie Batyc-
kiej-Wąsik, radzie gminy oraz  dy-
rektorowi Centrum Sportu Rafało-
wi Skorkowi za pomoc w organizo-
waniu Gali Zawodowej – mówi Mie-
czysław Wiśniewski, z klubu Wi-
śniewski Kickboxing.

Grzegorz Tylec

Daniel Kolasiński pokonał jednogłośnie 
Mateusza Jakubowskiego

Godne pożegnanie
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – MKS PIASECZNO 2:2 
Na ostatnią kolejkę zakończonego właśnie sezonu grupy południowej 
czwartej ligi przypadło spotkanie derbowe

 Choć Perła była już pewna spadku i ostatniego miejsca w lidze, a biało-
niebiescy już wcześniej zapewnili sobie ligowy byt, kibice obejrzeli ciekawe 
widowisko ze sporym zaangażowaniem z obu stron
 Przed meczem faworytem byli raczej podopieczni Igora Gołaszewskiego, 
ale Perła raz jeszcze zmobilizowała się na koniec sezonu i zawalczyła o god-
ne pożegnanie. Po niezłych okazjach do objęcie prowadzenia, które mieli na 
początku zawodów – dla gości – Zbigniew Obłuski, a dla gospodarzy – Adam 
Piotrowski, to jednak Piaseczno strzeliło pierwszego gola. W 13. minucie gry 
najpierw trafi ł w słupek Filip Jadacki, a Obłuski skutecznie dobił piłkę do siat-
ki. Biało-niebiescy raz jeszcze zdołali pokonać bramkarza rywali w pierwszej 
połowie, ale tym razem – po kontakcie z piłką Kewina Przygody – sędzia do-
patrzył się pozycji spalonej i bramki nie uznał. Skutecznie odgryzła się za to 
Perła. W 38. minucie Bartłomiej Arak przytomnie dobił strzał odbity przez 
Konrada Drązikowskiego i było 1:1.
 Po zmianie stron w 58. minucie Adam Piotrowski wyprowadził ekipę ze 
Złotokłosu na prowadzenie, wykorzystując świetne dogranie od Sebastiana 
Adamczyka. Bramka dała wyraźny wiatr w żagle gospodarzom, którzy mieli 
swoje okazje na podwyższenie wyniku, ale końcówka należała ostatecznie do 
przyjezdnych. W 84. minucie – po faulu w polu karnym na Kamilu Matulce – z 
jedenastu metrów nie pomylił się Łukasz Krupnik i ustalił wynik spotkania.

Grzegorz Tylec
Cezary Kur, zawodnik Perły Złotokłos

  Zależało nam na tym, by zakończyć przygodę z czwartą ligą minimum z 
jednym punktem, a że był to mecz derbowy,  mieliśmy podwójną motywację. 
Piaseczno dłużej utrzymywało się przy piłce, ale my skutecznie kontrowaliśmy. 
Gdy się spada, nie można mówić o udanym sezonie, ale z każdej porażki trzeba 
wyciągnąć jakieś plusy. Fajnie było zagrać z drużynami pełnymi zawodników, 

którzy grali w pierwszej lidze lidze i zobaczyć, jak wyglądają zespoły, które za rok będą walczyć o 
trzecią ligę. Chciałbym  pogratulować kolegom ze  Sparty i Piaseczna, że udało im się zostać i da-
lej reprezentować nasz powiat. Życzę, by to one biły się o awans. Ze swojej strony wiem, że muszę 
pracować ciężej, by za rok walczyć o najwyższe cele.

Zbigniew Obłuski, zawodnik MKS Piaseczno

  Co można powiedzieć o meczu, który był wygrany, ale sędziowie zabra-
li nam dwie bramki, a na pewno jedną prawidłową? Ogólnie to powinniśmy wy-
grać ten mecz z 6:2, ale zepsuliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji. Ze względu na 
urazy nie miałem do końca udanej rundy. Ogólnie jestem jednak zadowolony, że 
gram w Piasecznie i na pewno następny sezon będzie lepszy.

FITNESS

Pierwszy trening piaseczyński
 Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zaprasza na pierwszy piaseczyń-
ski trening fi tness prowadzony przez Izabelę Wojcieską. Wydarzenie, któ-
re odbędzie się już jutro na piaseczyńskim rynku, zostało podzielone na 
dwie części. Każdy chętny może przyjść na jedną z nich lub zostać na 
dwóch. Od godziny 10 do 10.30 odbędzie się rozgrzewka i cardio, a od 
godz. 10.35 do 11.05 - HIt - trening interwałowy. – Rozpocznijmy wakacje 
aktywnie! – zachęcają młodzieżowi radni.

Tyl.
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DAM PRACĘ

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porząd-
kowo - ogrodniczych, tel. 503 173 868

Zatrudnię elektryka, pomoc elektryka, montaż insta-
lacji w budynkach, prace wykonywane w Piasecznie i 
okolicach, tel. 602 675 286

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrud-
ni osoby do ekipy sprzątającej. Informacje można uzy-
skać pod nr. Tel. 509 692 851 codziennie do godz 14.00. 
CV ze zdjęciem można wysłać na adres e mail: 
sekretariat@smgorakalwaria.pl

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami,
tel. 602 253 763

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

Sklep Agnes zatrudni ekspedientki, Julianów 
ul. Julianowska, 502 159 820

Pracownika do prac remontowych, tel. 606 975 447

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni: 
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Zatrudnię ogrodnika i pomocników, tel. 781 544 058

Delikatesy w Zalesiu Górnym, poszukują specjalistów 
do działu mięsnego, tel. 797 188 368

Naprawa wózków widłowych, Piaseczno-Zalesinek, Pod 
Bateriami 22 zatrudni młodego do przyuczenia w zawo-
dzie mechanika wózków widłowych, tel. 695 187 933, 
603 807 472

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

Przyjmę do pracy w masarni: wędzarza, pracownika 
produkcyjnego oraz rozbiorowego. Tel. 22 756 79 82

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 

Pilnie zatrudnię w delikatesach: Kamionka lub/i Chyli-
ce. Tel. 601 757 579

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

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ i samodzielnych BRUKARZY, wymagane do-
świadczenie i rzetelność, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKU-
JE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ 
TELEFON: 508 561 379

PRACA W OCHRONIE. CENTRUM HANDLOWE JANKI. 
PRACA W GODZINACH 12-21. ETAT. 668 914 732

PRACOWNIKA DO PRODUKCJI PRZY TWORZYWACH 
SZTUCZNYCH. ANTONINÓW LUB CHYLICZKI, 
TEL. 22 756 88 83

Policja w Piasecznie zatrudni dwie osoby do zespołu in-
formatyki, tel. 22 604 52 88. Szczegóły na stronie Komen-
dy Powiatowej

Do dociepleń tel. 507 191 295

Wykończeniówki, tel. 507 191 295

Praca dla kierowcy na kraj, kat C+E, pn-pt., tel. 505 030 062

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności, tel. 601 370 427

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle 
zatrudni na stanowisko pomocy kuchennej. CV proszę prze-
syłać na adres e-mail: kamil_szymanski@spwmy.edu.pl ,
 telefon kontaktowy: 508 760 301

Przedszkole w Piasecznie  zatrudni osoby na stanowisko 
pomoc nauczyciela oraz osobę utrzymującą czystość w 
przedszkolu. Tel. 501 059 813

Krawcowa do pracowni krawieckiej, Konstancin, 
tel. 605 081 740

Pracowników ochrony na monitoring. Obiekty handlowe 
w Piasecznie . Stawka 13 zł netto. Praca dzienna po 9 h. 
661-360 -078

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno, Szczegółowe 
informacje pod nr tel. 797 318 859

Monter – hydraulik na etat, Warszawa/ cała Polska, 
tel. 513 314 306

Zatrudnimy spedytora transportu międzynarodowego. 
Wymagana znajomość j.angielskiego. Praca w Górze Kal-
warii. Tel. 0 600 065 813

Kelnerkę, kucharkę, Konstancin, pierogarnia, 603 342 813

Zatrudnimy osobę do planowania i koordynowania 
produkcji. Wymagana znajomość j.angielskiego lub 
holenderskiego. Praca w Czaplinku k.Góry Kalwarii. 
Tel 600 065 813

Mężczyzna z prawem jazdy kat. B, stanowisko magazynier-
kierowca, Wola Gołkowska, tel. 509 030 813, 606 644 210

Zatrudnię kierowcę C+E, trasy Warszawa-Rumunia-War-
szawa, wynagrodzenie 7000zł, weekendy wolne, 
tel. 501 19 66 83

Zatrudnię kierowcę kat. C, mile widziane C+E, jazda 
solówką „koło komina”, tel. 501 19 66 83

Mechanika samochodowego, Głosków, tel. 607 591 787

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650

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

Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni piekarza i inne osoby 
chętne do pracy, tel. 536 002 001

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, malarzy, 
szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418

Księgowość + ew. prowadzenie biura Piaseczno, część 
etatu (opcja dom) tel. 720 90 80 80

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin 
– Jeziorna, tel. 502 782 558

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

Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchni, zmywającą, 
tel. 505 989 502

Kierowca C+E w kółkach Polska-Włochy wolne 
weekendy. Tel. 600 389 218

Hotel Dwór Konstancin w Konstancinie Jeziorna zatrud-
ni od zaraz kelnera, recepcjoniste/ke, pomoc kuchni z do-
świadczeniem, tel. 509 994 568

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940 

Jesteś fryzjerem /fryzjerką Zapraszamy do naszego 
zespołu . Wymagany uśmiech i chęć do pracy . 
Góra Kalwaria, tel. 512 769 233

Prywatna szkoła w  Piasecznie zatrudni  kierownika  a
dministracyjnego. CV  proszę przesyłać na  adres  
sekretariat@szkolamarzen.pl 

Firma transportowa zatrudni kierowcę kat. C+E w ruchu 
międzynarodowym relacji PL- DE, NL, BE. Praca od zaraz. 
Tel. Kont. 601 812 066

Zatrudnię budowlańców. Tel. 698 831 834

Blacharz, pomocnik blacharza samochodowego. Etat lub 
dorywczo. Dobre wynagrodzenie, spokojna atmosfera. 
Piaseczno, tel. 666 854 253

Pomocnik/ Majster Elewacje na domkach, tel. 785 199 183

Opiekunkę do żłobka w Piasecznie zatrudnię 
tel. 504 022 284, 506 125 282

Pilnie zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola w Pia-
secznie 506 12 52 82,CV przedszkolefantazja@interia.pl

Zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola w Łazach 
506 12 52 82, CV przedszkolefantazja@interia.pl

Poszukuje nauczyciela do przedszkola w Łazach 
506 12 52 82, CV przedszkolefantazja@interia.pl

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

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

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

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

Lakiernika samochodowego lub pomocnika przyjmę 
od zaraz, tel. 607 348 271

Ekspedientkę, ekspedienta Carrefour, ul. Pomorska, 
tel. 508 288 773

Skład Budowlany zatrudni fakturzystkę, Piaseczno, 
tel. 603 202 133

Do zakładu kamieniarskiego polerowników i do 
montażu nagrobków oraz do przyuczenia Warszawa, 
tel. 607 149 243

Zatrudnimy kobiety do pracy przy sprzątaniu w godzinach 8.00-
16.00 od poniedziałku do piątku. Praca w Wilanowie. Dobra 
znajomość języka polskiego. Telefon kontaktowy: 664 410 616

Zatrudnię Panią do sprzątania biura w Piasecznie. Praca 
codziennie w godzinach rannych, tel. 504 937 766

Zatrudnię fryzjera/kę od zaraz, Zalesie Dolne, tel. 608 58 94 12

Potrzebny mężczyzna na stanowisko pracownik mieszal-
ni lakierów. Praca na produkcji, przy wyrobie lakierów do 
paznokci, pomoc przy wykonaniu doborów kolorystycz-
nych. Lokalizacja: Piaseczno, ul. Geodetów 31. Zgłoszenie 
e-mail: biuro@michellaboratory.com lub tel. 22 750 7 5 59

SZUKAM PRACY 

Do myjni ręcznej, tel. 511 342 808

Malowanie,szpachlowanie, tel. 511 342 808

SPRZEDAM

Kosiarkę, 5.5 kM, szerokość 53 cm, napęd,  
tel. 698 698 839

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW, tel. 698 698 839

Kombajn Anna, tel. 601 319 684

Przetrzęsaczo-zgrabiarkę 5, tel. 662 818 104

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Kopaczka ciągnikowa i inne sprzęty + regał 250 cm szer. 
+ szafa 95 cm, tel. 508 493 707

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  KUPIĘ

KUPIĘ KAŻDE AUTO STAN MARKA OBOJĘTNA
DARMOWA WYCENA SZYBKI DOJAZD 
DO KLIENTA WIĘCEJ INFORMACJI POD NR 
TEL 572-696-585

Skup aut w każdym stanie, tel. 514 658 029

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe, 54 m kw., 
w Górze Kalwarii tel. 519 470 497

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

Sprzedam mieszkanie w Piasecznie, 53 m kw. 
Bezpośrednio, tel. 881 321 001

Mieszkanie, 38 m kw., tel. 692 487 422

Dom 300m kw. + działka 2900 m kw. Tel. 502 164 561 

Działka budowlana, Nowy Prażmów, tel. 512 166 777

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

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Lesznowoli 
ul. Gminna, 58 m kw bez prowizji, tel. 602 445 580

Działki budowlane, usługowe Uwieliny gmina Prażmów 
tel. 603 862 559

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

Działka 1800 m kw., Łęg koło Konstancina, tel. 782 090 900

Sprzedam działki  w RUDEJ  k/ Tarczyna Tani, 
tel. 602 340 549

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

Budowlana, Chylice, media, tel. 609 987 746

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Henrykowie
Urocze, tel. 501 610 072

Sprzedam działkę w Gąskach, tel. 602 340 549

Super działka w Słomczynie, tel. 501 610 072

Do sprzedania ładna, tania działka w SIEDLISKACH 
k. Piaseczna, tel. 604 624 875

Sprzedam działki budowlane 1000 m kw. za 22 000 zł, 
tel. 501 610 072

Zamienię mieszkanie 2 pokoje, 1p, balkon na parter,
 tel. 880 558 699

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokal 60 m kw. w Lesznowoli, przy ul. Słonecznej, 
tel. 509 59 33 52

Mieszkanie, 44 m kw. Piaseczno, tel. 501 781 984

Mieszkanie 50 m kw., Piaseczno, tel. 510 907 860

Hala 250 m kw. Produkcja lub magazyn, Krzaki 
Czaplinkowskie, tel. 691 742 920

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku, 
ul. Szkolna, tel. 607 23 09 81

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Magazyn 120 m kw i 40 m kw., tel. 508 493 707

Lokal użytkowy 57 m kw. Piaseczno, tel. 504 506 124

Podejmę współpracę lub wynajmę lokal 35 m kw., (obecnie 
działający sklep), posiadam Volkswagen Caddy Vat 1, w lo-
kalu media, monitoring i klimatyzacja, w centrum Powsina, 
wejście od ulicy, tel. 889 648 388,  kowal51@op.pl

Para (300+/os), 1-os (480+) tel. 577 88 69 88

Mieszkanie, Młynarska 58m2 kw., 2 pok (II p.)
tel. 508 090 305

USŁUGI

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

TARASY - BALKONY, BUDOWA - REMONTY, 
TEL. 690 61 30 31

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

Kochani, drobne remonty oraz ogrodnicze, 
tel. 503 439 185

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 535 395 588

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783
 
Hydraulik tel. 886 576 148

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Malowanie, gładzie, tel. 665 708 757

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

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Domofony, tel. 603 375 875

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998

Bus 9 - osobowy, dyspozycyjny, tel. tel. 509 59 33 52

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Wykonam drobne prace remontowo-budowlane 
i ogrodowe, tel. 721 982 013

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Instalacje elektryczne w nowych budynkach, tel. 501 277 407

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia,
 kostka brukowa, tel. 602 244 677

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

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

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

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Tynki, tel. 533 125 444

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

Usługi Podnośnikiem Koszowym. Mycie Elewacji, 
Dachów, tel. 785 199 183

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

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel.510 694 550

Skracanie i wycinka drzew, tel.510 694 550

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063

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

 RÓŻNE 

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

Autoholowanie, tel. 503 471 422

Sprzedam firmę (Dom Opieki) dobrze prosperującą, budy-
nek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw. Serock, 
tel. 501 092 950

 
NAUKA 

Bezpłatne kursy  komputerowe i jęz.  angielskiego w 
ramach  środków UE w  Warszawie i  Piasecznie.  Za-
dzwoń i zapisz się:  570 000 953 lub  napisz jezyki- 
komputery@iro.com.pl  Organizatorem kursów  jest 
IRO Sp. z o.o. 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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 oko-
licach. 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

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
do prac porządkowych i/lub do przyuczenia, 
tel. 534 140 941

Pracownika do biura w hurtowni budowlanej 
w Łazach, tel 604 525 429

Blacharza samochodowego, lakiernika samochodo-
wego, atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 501 311 130

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera 
z własnym samochodem, wymagana znajomość 
powiatu piaseczyńskiego, praca w piątki,
 tel. 692 488 278 

Poszukuję Pani do sprzątania z doświadczeniem do 
domu prywatnego, najchętniej Polkę. Tylko poważne 
oferty, Piaseczno, tel. 508 079 099

Panie do sprzątania przychodni, tel. 537 536 510 AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

Działka budowlana nr 175/3, Potycz koło Góry 
Kalwarii, pow. 0,0857, sprzedam bezpośrednio, 
cena: 62 000zł, tel. 608 190 499

MELDUNEK, PESEL, UMOWA, Ok! Tel. 720 90 80 80

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

ANTENY TV – SAT, MONTAŻ, SERWIS, 
TEL. 508 329 491

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Pracownia tapicerska, tel. 502 908 661

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

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 NA WOLNE STANOWISKO:

Kierownika

 

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

Sprzedam pokrycie pneumatyczne na dwa korty teniso-
we 36x36 lub boisko piłkarskie. Używane 4 sezony. 
tan bardzo dobry. Tel 501 615 244

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
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W lipcu zaproszą
do zakątka kultury
PIASECZNO Mowa o skwerze w centrum miasta między Przystankiem 
Kultura, a siedzibą straży miejskiej
 W miejscu dawnego 
parkingu powstaje orygi-
nalna strefa wypoczyn-
kowa z ciekawą aranżacją 
zieleni. Rozebrane zostały 
istniejące murki oraz część 
ogrodzenia. Obecnie trwa 
układanie nawierzchni z 
kostki granitowej, mon-
towane są gabiony (stalo-
we kosze wypełniane ka-
mieniami) i sadzone duże 
drzewa. Na skwerku ma 
powstać niewielka scena, 
altany, nowe murki, szachy 
terenowe, siedziska oraz 
stoliki. Pojawi się tu także 
pięć stojaków na rowery, 
pojemniki na śmieci oraz elementy oświetlenia. Placyk ma zostać obsadzony 
dużą ilością drzew i krzewów, takich jak lipy, klony jesionolistne, bukszpany, 
lilaki, hortensje i bluszcze. – Umieścimy na nim także jeden z odlewów rzeźb 
Józefa Wilkonia, które już można podziwiać w parku miejskim – zapowiada 
Daniel Putkiewicz, wiceburmistrz Piaseczna.

TW

Kosztowna naprawa fuszerki
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy mówią o „przekręcie”, a Zakład Gospodarki Komunalnej 
o pilnej potrzebie ratowania budynku, nim ulegnie dalszym zniszczeniom
 Przy ul. Brzozowej 2 rozpoczął 
się generalny remont jednego z czte-
rech gminnych bloków, które są ze 
sobą sklejone ścianami szczytowy-
mi. Mieszkańcy budynków A, B i C 
zachodzą w głowę, dlaczego Zakład 
Gospodarki Komunalnej (ZGK) za-
brał się za poprawę stanu bloku, któ-
ry jest znacznie młodszy od stoją-
cych obok. – W pozostałych budyn-
kach nie można się doprosić o drob-
ne inwestycje, chociaż są koniecz-
ne. A tu wymieniają dach, dociepla-
ją ściany drogim styropianem, cho-
ciaż budynek był stawiany z bloków 
styropianowych – zwraca uwagę lo-
kator sąsiedniego bloku.  
 Edward Skarżyński, dyrektor ZGK 
wyjaśnia, że choć rzeczywiście budy-
nek jest najmłodszy (wedle naszych in-
formacji ma 16-17 lat) na osiedlu przy 
Brzozowej 2, jest w najgorszym stanie. 
– Budowała go inna firma niż sąsied-
nie bloki. Niestety, była znana w Kon-
stancinie z niesolidności. Działo się to, 
zanim jeszcze zacząłem kierować ZGK 
– przyznaje dyrektor.
 Po latach okazało się, że do blo-
ków styropianowych, z których wznie-
siono budynek, został wlany beton. W 
efekcie ściany przemarzają i trzeba je 
na nowo ocieplać. Jednak mistrzo-
stwem fuszerki  jest dach i sufit tuż 
pod nim. Blacha trapezowa już rdze-
wieje. Wykonawca nie rozłożył pod 
nią folii, przez co skraplająca się woda 
spływała na sufit wykonany... z pły-
ty gipsowej zamontowanej na stela-
żu. – Lokatorzy od kilku lat dopomi-
nali się o remont, degradacja budynku 

postępowała. W bloku są 24 mieszka-
nia – informuje prezes ZGK.  
 Naprawy w bloku wybudowanego 
przez gminę będą kosztowały około 
260 tys. zł i potrwają do lipca. A kiedy 
zostaną przeprowadzone prace w są-
siednich budynkach? – Remonty pro-

wadzimy za fundusze, które zbierze-
my od lokatorów w ramach czynszu. 
Jeśli chodzi o bloki A, B i C nie dyspo-
nujemy jeszcze projektem prac, ani na 
ten moment odpowiednimi pieniędz-
mi – tłumaczy Edward Skarżyński.

Piotr Chmielewski      

 Choć blok D jest dużo młodszy niż sąsiednie,
 jest w najgorszym stanie

GÓRA KALWARIA/TARCZYN

Z wodą nie ma żartów!
 Burmistrzowie Góry Kalwarii i Tarczyna opublikowali apele o przestrze-
ganiu zakazu kąpieli w niestrzeżonych zbiornikach wodnych na terenie obu 
gmin. Ani w jednej, ani drugiej gminie nie ma kąpielisk, w których można się 
bezpiecznie kąpać. Włodarze przypominają, że wszystkie osoby korzystające 
z kąpieli w miejscach, gdzie przy użyciu znaków zostało to bezwzględnie za-
kazane, robią to na własną odpowiedzialność narażając zdrowie i życie.
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Co sosny usłyszały
 W najbliższą niedzielę o godz. 15 Konstanciński Dom Kultury zaprosi naj-
młodszych do altany przy Hugonówce na bajkowe warsztaty „Co sosny usły-
szały”. Będą to animacje dla rodzin w formie bajkowych przedstawień i warsz-
tatów kreatywnej pracy z bajką, a  także opowieści z różnych części świata, 
angażujące dzieci do uczestnictwa i współtworzenia historii. W programie: 
animacje z klockami MuBaBaO, zabawa Bajkostworami oraz warsztaty opo-
wiadania bajek, a także tworzenie przestrzennych ilustracji i papierowych te-
atrzyków. Spotkania poprowadzi Michał Malinowski, twórca Muzeum Bajek, 
Baśni i Opowieści. Wstęp wolny.

PC

KONSTANCIN-JEZIORNA


