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Odpowie za sprzedaż narkotyków?

Wszystko jasne, kto ukradł lampy

Straci prawo jazdy do końca życia?

Rowerzystka rozbiła się o auto

Dwaj druhowie OSP z promilami

Amator kabla telefonicznego

 We wtorek na ul. Szkolnej policyjni wywiadowcy zatrzymali 28-latka, 
który miał przy sobie kilka małych paczek amfetaminy, marihuany i mefe-
dronu. Kolejne porcje funkcjonariusze znaleźli w jego mieszkaniu, co łącz-
nie dało 50 gramów zakazanych substancji. Niewykluczone, że mężczy-
zna odpowie przed sądem nie tylko za posiadanie narkotyków, ale także 
ich sprzedaż, co jest już surowiej karane.  

 Przez kilka dni w hurtowni w Łazach dochodziło do kradzieży różne-
go rodzaju lamp. Okazało się, że 30-letni włamywacz wyniósł w sumie to-
war o łącznej wartości 300 tys. zł! Kryminalni wytropili podejrzanego i po-
stawili mu zarzut, który jest zagrożony karą 10 lat pozbawienia wolności. 
Mężczyzna został doprowadzony do sądu, a ten postanowił o zatrzyma-
niu go w areszcie tymczasowym na 2 miesiące. 

 W piątek funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego Ukrainca, który bę-
dąc pod wpływem alkoholu urządził sobie wyścigi po ulicach miasta 
uzdrowiskowego. Było po godz. 19, gdy do ofi cera dyżurnego zaczęły na-
pływać sygnały o szalejącym kierowcy suzuki. Załoga radiowozu patro-
lującego miasto odszukała delikwenta i usiłowała go zatrzymać. Jednak 
krewki mężczyzna tylko wdepnął pedał gazu. Do zatrzymania suzuki ob-
cokrajowca przymusił kierowca autobusu miejskiego. Gdy zajechał mu 
drogę, 39-latek próbował dać nogi za pas, ale szybko został schwytany 
i zakuty w kajdanki. Już w komisariacie wyszło na jaw, że ma w organi-
zmie ponad promil alkoholu, a dla jego auta nie wykupiono obowiązko-
wego ubezpieczenia. Na dodatek do samochodu były przykręcone tabli-
ce rejestracyjne od innego pojazdu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna  dobro-
wolnie poddał się zaproponowanej karze. A jest ona dotkliwa: 10 miesię-
cy więzienia w zawieszeniu, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów me-
chanicznych i 10 tys. zł grzywny. W tej kwestii jeszcze wypowie się sąd.

 W sobotę około godz. 11.30 na popularnym szlaku w Imielinie, szcze-
gólnie w weekendy chętnie uczęszczanym przez mieszkańców stolicy 
jeżdżących ze znaczną prędkością na dwóch kółkach, 34-warszawian-
ka uległa wypadkowi. Kobieta jechała z grupą znajomych na kolarzów-
kach i prawdopodobniej nie rozglądając się, z impetem uderzyła głową i 
barkiem w tył samochodu dostawczego, który zaparkował częściowo na 
jezdni. Auto należy do przedsiębiorstwa, którego pracownicy akurat w 
sobotę byli zajęci czyszczeniem rowów. Cyklistka spadła z roweru i straci-
ła przytomność. Na miejsc przybyła policja i pogotowie ratunkowe, które 
zabrało poszkodowaną do szpitala. 

 W niedzielę na ul. Jabłoniowej w Słomczynie policjanci zatrzyma-
li dwóch umundurowanych strażaków-ochotników z jednej z jednostek 
w gminie, którzy razem podróżowali skuterem. Druhowie jechali na jed-
nośladzie do Parku Zdrojowego, aby wziąć udział w zabezpieczeniu od-
bywającej się tam imprezy sportowej. Około godz. 9.30 mundurowi za-
uważyli, że kierowca skutera ma trudności z utrzymaniem prostego toru 
jazdy. Co więcej – pasażer nie miał kasku. Po zatrzymaniu jednośladu do 
kontroli i sprawdzeniu stanu trzeźwości podróżujących okazało się, że 
kierujący miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a siedzący za nim 
kolega – około 1,5 promila. Pasażer został ukarany mandatem za brak ka-
sku, natomiast kierowca będzie odpowiadał przed sądem za kierowanie 
jednośladem pod wpływem alkoholu.

 W nocy z soboty na niedzielę w Czarnowie schwytano 24-latka, który 
dostał się do studzienki telekomunikacyjnej i próbował ukraść z niej 120 
metrów kabla telefonicznego. Mężczyzna wpadł, bo... zgubił na miejscu 
zdarzenia portfel z dokumentami. Choć sprawa może wydawać się bła-
ha, 24-latek będzie miał spore kłopoty, ponieważ jego czyn został zakwa-
lifi kowany jako kradzież z włamaniem zagrożona karą do 10 lat więzienia. 
Do tego mężczyzna był już wcześniej karany
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Pani doktor od uśmiechu
GÓRA KALWARIA Gmina będzie miała swojego drugiego Kawalera Orderu Uśmiechu w 
dziejach. Odznaczenie otrzyma Małgorzata Wieniawska, długoletni lekarz pediatra

 Na prośbę uczniów szkoły pod-
stawowej w Czersku, zadecydowała 
o tym międzynarodowa kapituła or-
deru podczas swojego posiedzenia 
16 czerwca w Rabce. Ze względu na 
półwiecze istnienia odznaczenia, za-
padła decyzja o jego wręczeniu nie 
trzem osobom, ale aż dziesięciu.

150 listów do kapituły
 W Polsce jest ponad pięćdzie-
siąt szkół i placówek noszących 
imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, 
a wśród nich od ośmiu lat znaj-
duje się szkoła w Czersku. I to jej 
uczniowie (a także pod ich wpły-
wem rówieśnicy z kalwaryjskiej 
„Dwójki”) przesłali do kapituły 
około 150 listów uzasadniających, 
dlaczego Małgorzata Wieniawska 
zasłużyła na słoneczne odznacze-
nie. – W listach tych dzieci podzie-
liły się swoimi osobistymi historia-
mi związanymi z panią doktor, o 
których opowiedzieli im rodzice – 
mówi Iwona Wadas, dyrektor czer-
skiej szkoły. – Dzieci dziękowały za 
uratowanie życia, ciepło, serdeczne 
słowo i troskę, która sprawia, że lęk 
i ból szybko mijają, a trudne chwi-
le związane z chorobą szybko od-
chodzą w zapomnienie. Podkreśla-
ły fakt, że pani doktor zwraca się 
do nich z należytą powagą, odpo-
wiada na trudne pytania i potrafi 
wytłumaczyć nawet skomplikowa-
ne rzeczy w prosty sposób. 
 Na tym samym posiedzeniu ka-
pituła zdecydowała, że order otrzy-
ma także m.in. wybitny psycho-
log Philip Zimbardo, czy Dominika 
Kulczyk (znana z telewizji działacz-
ka społeczna i autorka programu 
„Efekt domina”). – Nasza kocha-
na laureatka nie kryła zaskoczenia, 
gdy dowiedziała się od nas o przy-
znanym przez dzieci odznaczeniu. 
Postanowiliśmy odwiedzić ją w 
domu, wyrazić naszą wdzięczność 
za pracę i pogratulować. To było 
serdeczne, ciepłe spotkanie z pięk-
nym i mądrym człowiekiem, dla 
którego praca na rzecz najmłod-
szych jest sensem życia – dodaje 
Iwona Wadas. Wręczenie odzna-
czenia ma odbyć się w Czersku po 
wakacjach, z udziałem Rzeczni-
ka Praw Dziecka. Pani doktor, po 
tym jak wypije szklankę soku z cy-
tryny, na Kawalera Orderu Uśmie-
chu będzie pasowana różą. 
 W ubiegłym roku pracująca w 
zawodzie od 39 lat Małgorzata Wie-
niawska została wyróżniona tytu-
łem Zasłużony dla Góry Kalwarii. 
Pani doktor jest doskonale znana 
mieszkańcom. „Jako lekarz w swo-
jej długoletniej pracy zawodowej za-
wsze profesjonalna, pełna zaanga-
żowania, ceniona za fachowość i po-
święcenie, służy do dzisiaj chorym 
pacjentom swoją wiedzą i doświad-
czeniem” –  podano w uzasadnieniu 
uchwały o odznaczeniu. 

1000 kawalerów na świecie
 Order Uśmiechu jest jedynym na 
świecie odznaczeniem, które przy-
znają dzieci. To lubiana przez dzieci 

poetka - Wanda Chotomska opowie-
działa w wywiadzie o chorym chłop-
cu, pacjencie konstancińskiego szpi-
tala, który zapragnął, aby dzieci mo-
gły decydować o czymś tak ważnym, 
jak przyznawanie medalu dobrym 
dorosłym. Projekt orderu stworzy-
ła dziewięciolatka z Głuchołaz, Ewa 
Chrobak, dziś sekretarz Międzyna-
rodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, 
która zbiera się dwa razy do roku, by 
rozpatrywać wnioski składane przez 
dzieci z całego świata. Po 50 latach 
Order Uśmiechu ma rangę między-
narodową i ponad 1000 kawalerów, 
wśród których są dostojnicy religij-
ni, politycy, aktorzy, działacze spo-
łeczni, lekarze, dziennikarze, mu-
zycy, sportowcy i twórcy literatury 

dla dzieci. Najbardziej znani to: pa-
pież Jan Paweł II, papież Franciszek, 
Dalajlama, królowa Szwecji Sylwia, 
Nelson Mandela, Ewa Błaszczyk, 
Anna Dymna, Steven Spielberg, Ire-
na Sendlerowa, Matka Teresa, Jurek 
Owsiak, Zbigniew Religa, Otylia Ję-
drzejczak, Jakub Błaszczykowski i i 
Astrid Lindgren. Nie sposób wymie-
nić wszystkich.
 Pierwszym mieszkańcem Góry 
Kalwarii, który otrzymał Order 
Uśmiechu był Edward Marchocki, 
długoletni nauczyciel, budowniczy 
obecnej siedziby Liceum Ogólno-
kształcącego, a także autor wieloto-
mowej kroniki miasta. 

Piotr Chmielewski

Małgorzata Wieniawska otrzyma słoneczny order po wakacjach. 
Na zdjęciu: wręczenie tytułu Zasłużony dla Góry Kalwarii

 – Nasza kochana laureat-
ka nie kryła zaskoczenia, 

gdy dowiedziała się od nas o 
przyznanym przez dzieci od-
znaczeniu – mówi dyrektor 

szkoły w Czersku. 
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Koncert Letni – Retro Orchestra
 W najbliższą niedzielę o godz. 16 w konstancińskim amfi teatrze odbę-
dzie się pierwszy z wakacyjnych, cotygodniowych letnich koncertów. Wy-
stąpi Retro Orchestra z koncertem „Pod dachami Paryża”. Przypomni nie-
zapomniane francuskie piosenki autorskie. Wszystko to przy dźwiękach, 
nierozłącznie związanego z muzyką francuską, akordeonu. Wstęp wolny.

PCPIASECZNO

Rzeźby Wilkonia w centrum uwagi
 Fundacja ARKA im. Józefa Wilkonia, Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny Piaseczno, Centrum Kultury w Piasecznie oraz Biuro Promocji Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno ogłosiły ogólnopolski konkurs „Piaseczyńskie 
rzeźby Józefa Wilkonia”. Termin składania prac mija 3 września 2018 roku. 
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: praca plastyczna, fraszka, 
fotografi a i nadanie imion zwierzętom. Jedna osoba może brać udział w 
jednej kategorii. Nagrodami w konkursie będą: grafi ka Józefa Wilkonia, 
bony upominkowe i książki z autografem Józefa Wilkonia. Konkursowi 
patronuję burmistrz Piaseczna i starosta piaseczyński. Szczegóły znajdują 
się na stronie: www.biblioteka-piaseczno.pl.

PC
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Ma być ładnie, 
jak nigdzie w mieście
GÓRA KALWARIA Po dwóch latach niepowodzeń, władze gminy podpi-
sały umowę z fi rmą, która całkowicie zmieni wizerunek skweru u zbie-
gu ulic Dominikańskiej i 3 Maja

 Wykonawcy, który zamieni zielony, trójkątny plac w jeden z najładniej-
szych i przyjaznych zakątków centrum miasta, ratusz szuka od 2016 roku (a 
sam projekt przebudowy skweru jest gotowy od 6 lat!). Jednak do tej pory 
albo nie było chętnych, albo domagali się wygórowanej – zdaniem włodarzy 
– zapłaty. Przełom nadszedł dopiero teraz. Gmina dołożyła do inwestycji pie-
niędzy (dostała na ten cel fundusze unijne), a potencjalny i jedyny oferent za-
proponował cenę, która była dla samorządu do przełknięcia – niecałe 1,1 mln 
zł. We wtorek burmistrz Dariusz Zieliński podpisał z nim umowę. 
 Przebudowa skweru u zbiegu Dominikańskiej i 3 Maja – na którą od lat 
czekają mieszkańcy wylegający szczególnie latem na skrawki zieleni – to dru-
gi etap dużego projektu rewitalizacji placów i ulic w ścisłym centrum miasta. 
Do tej pory udało się wyremontować (pod koniec 2015) tylko odnogę ul. Do-
minikańskiej. Powstał ładny deptak, który jest m.in. wykorzystywany podczas 
Święta Góry Kalwarii. Natomiast położony po sąsiedzku trójkątny skwer ma 
stać się najbardziej reprezentacyjnym zielonym terenem w sercu Góry Kal-
warii. Jego głównym elementem będzie pokryta ceglastoczerwonym klinkie-
rem aleja rozszerzająca się w kierunku kościoła na górce. Zaplanowano rów-
nież nasadzenie szpalerów żywopłotu, które oddzielą skwer od ruchliwej Do-
minikańskiej oraz przyulicznego parkingu. Pomiędzy rzędami przycinanych 
krzewów zostanie ułożona trawa z rolki (a wcześniej system jej podlewania). 
Na trawniku będzie można swobodnie usiąść lub położyć się. Wzdłuż rzędów 
żywopłotu stanie ponad 20 ławek bez oparć, a w ich pobliżu stojaki na rowe-
ry. Nocą cały plac będzie dokładnie oświetlony, a szpalery krzewów podświe-
tlone lampami zatopionymi w gruncie. Prace obejmą też fragment zielonego 
placu, na którym przed laty stała stacja paliw. 

Piotr Chmielewski

 Prace na skwerze mają zakończyć się z końcem wakacji
 (wizualizacja Rysy Architekci) 

R E K L A M A

Łyżka miodu do beczki dziegciu
POWIAT Wczoraj rada powiatu udzieliła absolutorium zarządowi za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu. Nie obyło się bez – czasem ostrej – wymiany zdań
 Dochody powiatu zostały zreali-
zowane w kwocie 222,9 mln zł (98 
proc. planu), a wydatki – 213,5 mln 
zł (94 proc. planu). Wykonanie bu-
dżetu powiatowego pozytywnie za-
opiniowała Regionalna Izba Obra-
chunkowa. – Jeśli RIO zaakcepto-
wała realizację budżetu, to pewnie z 
powodu braku wiedzy – skomento-
wała radna opozycji Maria Bernac-
ka-Rheims. – Skandalem było wy-
najęcie koszar w Górze Kalwarii za 
tak małe pieniądze! – uznała. Radna 
skrytykowała też politykę zatrudnie-
nia w starostwie. – Pozbawianie wie-
lu pracowników godności, zwalnia-
nie ludzi w wieku emerytalnym, bar-
dzo droga obsługa prawna – wymie-
niała. – Miało być taniej a jest dro-
żej. Do tego ignorowanie wniosków 
rady i radnych – zarzucała Maria 
Bernacka-Rheims. Skrytykowała też 
odwołanie z zarządu Katarzyny Pa-
prockiej, która zajmowała się oświa-
tą. – Lekceważycie mieszkańców! 
– kontynuowała radna. – Choćby 
w sprawie ul. Chyliczkowskiej. Ca-
łość działań tej władzy oceniam ne-
gatywnie. Tak źle nie było od 20 lat 
– podsumowała. 
 – Co roku RIO zastrzega, że 
ocenia finanse, a to rada oce-
nia gospodarność zarządu – po-
lemizowała z nią radna Katarzy-
na Obłąkowska. – Ja oceniam za-
rząd pozytywnie. Uważam, że 
ostatnie cztery lata to był bardzo 
dobry czas. Wydaje mi się, że za-
rząd i rady poradziły sobie świetnie.
 – Ja wiem, że pani przez czte-
ry lata zachwycała się pracą tego 
zarządu. Nie wiem dlaczego, bo 
uważałam panią za osobę inte-
ligentną – wystrzeliła w jej kie-
runku Maria Bernacka-Rheims.
Na sali podniósł się gwar niezado-
wolonych radnych. – Nie możesz tak 
mówić! – zwrócił się do koleżanki 
Waldemar Kosakowski. – Chciałam 

przeprosić panią Katarzynę. Na-
dal uważam ją za osobę inteligent-
ną i dlatego nie rozumiem jej opi-
nii – zreflektowała się kilka minut 
później radna Bernacka-Rheims.
– Najliczniej odzywają się oso-
by krytykujące – powiedział sta-
rosta Wojciech Ołdakowski.
– Cieszę się, że udało się dużo zmie-
nić. Poruszyła pani temat koszar – 
starosta zwrócił się do swojej przed-
mówczyni. – Wcześniej to my płaci-
liśmy za nie 30 tys. podatku i mieli-
śmy ruinę w centrum miasta. Teraz 
mamy około 100 tys. dochodów i nie 
mamy ruiny – podkreślił starosta.
– Takiej arogancji, takiego lekcewa-
żenia ludzi i radnych nie było przez 
20 lat. I takiego szastania pieniędz-
mi – nie ustępowała Maria Bernac-
ka-Rheims. 
 Radni domagali się też infor-
macji o restrukturyzacji zatrudnie-
nia, którą starosta obiecał przygo-
tować kilka miesięcy temu. – Zo-
bowiązywał się pan, że przygotuje 
nam tę informację, a nic nie otrzy-
maliśmy – zauważył radny Seba-

stian Januszko. Józef Zalewski za-
proponował kwadrans przerwy, 
podczas której starosta będzie 
mógł się przygotować i udzielić in-
formacji. Starosta jednak obiecał, 
że dane poda na kolejnej sesji. Dys-
kusję przerwał radny Michał Grze-
sło stawiając formalny wniosek o jej 
zakończenie. – Do tej beczki dziegciu 
muszę dodać łyżeczkę miodu – doda-
ła na koniec radna Maria Mioduszew-
ska i zwróciła uwagę na postęp inwe-
stycji realizowanych przez powiat.
Za udzieleniem absolutorium zarzą-
dowi zagłosowało 18 radnych, 3 prze-
ciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Sta-
rosta podziękował zarządowi, naczel-
nikom wydziałów i wszystkim pra-
cownikom starostwa. Głosowa-
nie zakończono gromkimi brawa-
mi. – Nie jesteśmy w stanie przeko-
nać wszystkich – powiedział Woj-
ciech Ołdakowski. – Trudno. Mam 
nadzieję, że może kiedyś dojdziemy 
do porozumienia i staniemy po tej sa-
mej stronie. 

Kamil Staniszek

Po głosowaniu członkowie zarządu dostali po słoneczku
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Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036

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 ryzy-
ka 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

Czekanie na zmiłowanie
GÓRA KALWARIA Mieszkańcy Solca narzekają, że fi rma, która w kwietniu zaczęła remont 
kilometrowego odcinka drogi przez wieś, przerwała roboty i pozostawiła na jezdni ba-
łagan zagrażający bezpieczeństwu
 O interwencję w tej sprawie zwró-
ciła się do nas pani Anna, mieszkan-
ka Solca. – Remont drogi polegał do 
tej pory na ustawieniu krawężników 
i postawieniu plastikowych pachoł-
ków. Miał zostać wylany nowy as-
falt, ale niestety firma wykonująca 
prace zwinęła się – skarży się. – Po 
pachołkach zostały jedynie podsta-
wy, które są ogromnym zagroże-
niem, gdyż nie widać ich dobrze na 
jezdni – zwraca uwagę. 
 Nie ona jedna narzeka. – O bez-
pieczeństwie poruszania się teraz 
tą drogą, mam nadzieję, porozma-
wiamy sobie z policjantami z Pia-
seczna, bo dziury w jezdni, zapadli-
ska i wyrwy za krawężnikami to już 
totalne lekceważenie ze strony wła-
dzy – uważają inni. – Przez ponad 
1,5 miesiąca to i krawężniki się po-
łamały, pokruszyły i pozapadały, bo 
nie było wylanego asfaltu i porząd-
nego zabezpieczenia z drugiej stro-
ny – dodają.
 W kalwaryjskim magistracie po-
informowano nas, że wykonaw-
ca był już kilkukrotnie wzywany do 
wznowienia prac. – Niestety, firma 
dysponuje obecnie jednym kierow-
nikiem budowy, który jest zaanga-
żowany w roboty w okolicach Lubli-

na. Jak tylko tamta inwestycja zosta-
nie ukończona, wykonawca ma po-
wrócić do Solca. Zapowiada, że na-
stąpi to w najbliższych dniach – tłu-
maczy Rafał Kurbanowski z referatu 
inwestycji i remontów. 
 Na podejście firmy do roboty w 
gminie Góra Kalwarii może mieć 
wpływ umowa, jaką podpisał z jej 
władzami. Ze względu na brak fun-
duszy w kasie ratusza, na dokończe-
nie prac wykonawcy dano czas do... 
stycznia 2019 roku (wówczas otrzy-
ma 400 tys. zł z tegorocznego bu-
dżetu i 286 tys. zł z przyszłoroczne-

go). Wprawdzie przedsiębiorca obie-
cywał włodarzom, że kilometro-
wą drogę wykona dużo szybciej, 
ale... wyszło jak wyszło. Zdaniem 
urzędników narzekania mieszkań-
ców na brak bezpieczeństwa są 
przesadzone.
 Społeczność Solca niezadowo-
lona jest także z tego, że remonto-
wany jest tylko kilometr drogi. Bur-
mistrz Dariusz Zieliński zapowiada, 
że w miarę możliwości poprawa sta-
nu jezdni będzie kontynuowana.

PC

Mieszkańcy utyskują m.in., na pozostałości
po pachołkach leżące na niedokończonej jezdni

Biegli badają, dlaczego zmarł 24-latek
GÓRA KALWARIA Prokuratura na razie nie potrafi  jednoznacznie podać, co było powodem 
śmierci Łukasza Balikowskiego, który 12 czerwca został znaleziony w Czersku. Na razie 
nie ma podstaw, aby podejrzewać, że ktoś się przyczynił do jego zgonu
 Mężczyzna wyszedł z domu 
w podwareckiej Klonowej Woli 1 
czerwca i wsiadł do autobusu w kie-
runku Góry Kalwarii. Jego zaginię-
cie poruszyło lokalną społeczność, 
ponieważ 24-latek przez 2,5 roku 
pracował jako ochroniarz w popu-
larnej kalwaryjskiej drogerii. 
 Przez kilkanaście dni Łukasz Ba-
likowski był poszukiwany przez ro-
dzinę, policję, a od 11 czerwca tak-
że detektywów. To dzięki sprawnym 
działaniom agencji udało się ustalić, 
że mężczyzna wysiadł w Czersku. W 
tej miejscowości, w kompleksie le-
śnym oddalonym około 100 metrów 
od przystanku, ciało 24-latka leżało 
na ziemi. – Z uwagi na stan zwłok, 
podczas sekcji biegły nie był w sta-
nie na tym etapie dokładnie wypo-
wiedzieć się na temat okoliczności 
śmierci zmarłego – mówi Łukasz 
Łapczyński, rzecznik prasowy Pro-
kuratury Okręgowej w Warszawie. 
– Przyczyna, czas i mechanizm 
śmierci zostaną określone w koń-
cowej opinii biegłych, po przepro-

wadzeniu i uzyskaniu wyników zle-
conych dodatkowych badań, m.in. 
histopatologicznych i toksykolo-
gicznych. Na tym etapie biegły nie 
stwierdził obrażeń mechanicznych, 
które miałyby wpływ na zgon. Ale 
zaznaczam, że z uwagi na stan zwłok 
- zaawansowane zmiany pośmiert-
ne, biegli ostatecznie wypowiedzą 
się w tym zakresie w opinii końco-
wej za około 2-3 miesiące – dodaje. 
Prokurator Łapczyński podkreśla, że 
ze względu na zaawansowane zmia-
ny pośmiertne, od zmarłego trzeba 
było pobrać materiał DNA w celu po-
twierdzenia jego tożsamości.
 Do wstępnych ustaleń śledczych 
udało się dotrzeć portalowi Onet. Z 
jego informacji wynika, że  24-latek 
miał problemy osobiste i szukał ich 
rozwiązania w internecie. Po prze-
szukaniu zawartości  tabletu Łuka-
sza okazało się, że trafił na fora, na 
których można przeczytać m.in. ja-
kie są najbardziej bezbolesne spo-
soby odebrania sobie życia i jakich 
substancji do tego użyć. Portal po-

daje również, że w chwili śmierci  w 
torbie mężczyzna miał dokumenty 
i zestaw różnych leków, które kupił 
wcześniej przez internet. 

PC

Ciało poszukiwanego 
znaleźli detektywi 
(fot. Policja.pl)

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

R E K L A M A
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Ulewa na otwarcie
LESZNOWOLA W ostatni weekend w Zamieniu otwarto pełnowymia-
rowe boisko piłkarskie z trybunami, które będzie teraz służyć okolicz-
nym piłkarzom

 Z okazji ofi cjalnej inauguracji nowego obiektu przy ul. Zakładowej 5 od-
był się również rodzinny piknik sportowy. Na miejscu nie zabrakło muzyki na 
żywo w wykonaniu „Kapeli na wesela”, pokazu iluzjonisty, dmuchańców i ani-
macji dla dzieci oraz wielu innych atrakcji. 
 Niestety, w samym momencie otwarcia boiska, w którym udział wzięły, 
między innymi, wójt gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik i prze-
wodnicząca rady gminy Bożenna Korlak, z nieba lunął nagle rzęsisty deszcz. 
Po krótkich przemówieniach okolicznościowych ks. proboszcz Grzegorz Jasz-
czyk, który przeniósł się właśnie do parafi i w Milanówku, poświęcił obiekt, a 
symboliczną wstęgę przecięły miejscowe dzieci. 
 W pierwszym ofi cjalnym meczu na nowym boisku drużyna SRS Zamienie 
pokonała 5:2 Osiedle Nowe Zamienie. I choć deszcz zniechęcił nieco uczest-
ników do korzystania z piknikowych atrakcji, pod wieczór zebrała się grupa 
chętnych do wspólnego obejrzenia na telebimie meczu Polska – Kolumbia. 
– Długo czekaliśmy na otwarcie naszego boiska i jestem z tego powodu bar-
dzo szczęśliwy – mówi Oskar Śliwowski, prezes SRS Zamienie. – Jest ono po-
łożone w fajnym miejscu, na samym wjeździe do Zamienia, a więc jest wizy-
tówką tej miejscowości. Wreszcie mamy swoje boisko i gramy u siebie. Mura-
wa jest wprawdzie jeszcze trochę przyschnięta w niektórych miejscach, ale w 
zeszłym tygodniu zostało zamontowane nawodnienie, więc lada chwila bę-
dzie już zielono. Chciałbym podkreślić, że SRS Zamienie  to nie tylko seniorzy 
(występujący aktualnie w B klasie - przyp. red.). W połowie sierpnia rusza na-
bór dla dzieci w wieku 5-16 lat. Serdecznie zapraszamy!

Grzegorz Tylec

Na otwarciu boiska w Zamieniu nie zabrakło 
przedstawicieli gminnego samorządu 

R E K L A M A

Nie zmniejszyli wynagrodzenia,
mają kontrolę posła PiS
KONSTANCIN-JEZIORNA/GÓRA KALWARIA/PIASECZNO Zgodnie z zapowiedziami konstancińscy 
radni radni nie obniżyli pensji burmistrzowi, mimo rządowego rozporządzenia i ocze-
kiwań prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

 Od 1 lipca w kraju zacznie obo-
wiązywać rozporządzenie o obni-
żeniu pensji zasadniczej prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów. Zgodnie 
z nim na środową sesję rady miej-
skiej Kazimierz Jańczuk przygoto-
wał stosowną uchwałę, wedle któ-
rej jego uposażenie zostałoby obni-
żone z obecnych 12 540 zł brutto do 
10 620 zł brutto.

Karanie jest nie na miejscu
 Na obniżenie wynagrodzenia 
nie zgodzili się jednak radni i od-
rzucili uchwałę. Namawiał ich do 
tego szczególnie Andrzej Cieślaw-
ski, przewodniczący rady miejskiej 
(PO). W jego ocenie „niedorzeczne 
jest  karanie obniżką pensji urzęd-
nika, którego radni uważają za cen-
nego”. Innym jego argumentem było 
to, że ustalanie pensji burmistrza jest 
wyłączną kompetencją rady miejskiej 
(a nie rządu - w domyśle). Radni od-
rzucili uchwałę mając świadomość, 
że teraz oceni ją wojewoda, a następ-
nie Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze. 
 Smaczku sprawie dodaje fakt, że 
przed przystąpieniem do dyskusji nad 
uchwałą o obniżeniu uposażenia, 
radni jednogłośnie udzielili Kazi-
mierzowi Jańczukowi absolutorium 
za wykonanie ubiegłorocznego bu-
dżetu gminy (ponieważ stan finan-
sów jest dobry, a inwestycje w więk-
szości realizowane zgodnie z pla-
nem). Absolutorium zazwyczaj jest 
najlepszym momentem do pochwał 
i nagradzania burmistrza. 

Konsekwencją jest kontrola
 Kiedy Andrzej Cieślawski zapo-
wiedział na portalu Piasecznonews.
pl, że wynagrodzenie burmistrza nie 
zostanie obniżone, oburzenia nie krył 
Sergiusz Muszyński, szef struktur po-
wiatowych Prawa i Sprawiedliwo-

ści. – To kolejny przejaw pychy, buty, 
arogancji i oderwania od rzeczywisto-
ści władz gminy Konstancin-Jeziorna 
– zagrzmiał. Muszyński wytknął bur-
mistrzowi, że oprócz pensji z ratusza 
pobiera jeszcze „wysoką emeryturę” i 
w ten sposób w 2016 roku jego docho-
dy osiągnęły 277 tys. zł. 
 W środę szef zarządu powiato-
wego PiS oznajmił, że w imieniu po-
sła i ministra obrony narodowej Ma-
riusza Błaszczaka w urzędach gmin 
w Konstancinie-Jeziornie i Piasecz-
nie (gdzie uchwała o obniżce pen-
sji burmistrza będzie podejmowa-
na 4 lipca) zostały złożone pisma z 
kilkunastoma pytaniami w ramach 
tzw. kontroli poselskiej. – W tym, że 
taka kontrola jest potrzebna, utwier-
dziły nas m. in. ostatnie wypowie-

dzi przewodniczącego rady w Kon-
stancinie-Jeziornie, który wprost za-
powiadał wolę ignorowania obowią-
zujących przepisów o wynagrodze-
niach wójtów i burmistrzów. Skoro 
w tym aspekcie prawo ma być łama-
ne, nie można tego wykluczyć rów-
nież w innych aspektach funkcjono-
wania urzędu – wyjaśnił Sergiusz 
Muszyński. Pytania dotyczą m.in. 
wydatków gmin na pensje dla naj-
ważniejszych urzędników, rad nad-
zorczych spółek komunalnych, rad-
nych, kosztów różnych bonusów 
(typu samochód służbowy) i pro-
mocji. Autor pisma domaga się tak-
że list obecności w pracy  podpisa-
nych przez burmistrza i jego najbliż-
szych współpracowników.
 – Niech pytają, nie mamy nicze-
go do ukrycia – komentuje działania 
partii rządzącej Andrzej Cieślawski.
 
Góra Kalwaria też nie tnie
 Przypomnijmy, że cięcia w wy-
nagrodzeniach posłów i samorzą-
dowców szef PiS Jarosław Kaczyń-
ski zapowiedział, kiedy wybuchła 
afera z premiami dla ministrów, 
które otrzymywali jako dodatek do 
pensji od poprzedniej pani premier. 
Rząd uchwalił obniżkę pensji wój-
tów i burmistrzów jako „odpowiedź 
na powszechne oczekiwania spo-
łeczne związane z pełnieniem funk-
cji publicznych”. 
 W środę obniżenia pensji dla bur-
mistrza nie uchwalili też radni Góry Kal-
warii. Wszyscy wstrzymali się od głosu. 

Piotr Chmielewski
R E K L A M A

 – To kolejny przejaw pychy, buty, arogancji samo-
rządu Konstancina – grzmi Sergiusz Muszyński

– Nie można karać burmistrza za sukcesy 
–  odpowiada mu Andrzej Cieślawski

W środę szef PiS w powiecie 
oznajmił, że w imieniu posła 
i ministra obrony narodowej 
Mariusza Błaszczaka, w urzę-
dach gmin w Konstancinie-

Jeziornie i Piasecznie zostały 
złożone pisma z kilkunasto-

ma pytaniami w ramach tzw. 
kontroli poselskiej.
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By nie zabrakło 
wody w ogrodzie
Trudno jest sobie wyobrazić piękny ogród, który mógłby funkcjonować bez odpo-
wiedniego systemu nawodnienia. I choć decyzja o zakupie systemu zraszaczy czy in-
westycja w tzw. nawadnianie kropelkowe wymaga pewnych nakładów fi nansowych, 
to jednak z pewnością zagwarantuje efekt, który będzie wart wydanych pieniędzy

R E K L A M A

R E K L A M A

 Wiele osób, zwłaszcza posiada-
czy mniejszych ogrodów, wciąż pre-
feruje tradycyjne nawadnianie, czyli 
lanie wody za pomocą konewki lub 
węża z różnymi końcówkami. Wy-
maga to jednak sporo czasu i dys-
pozycyjności, a jeśli jeszcze do tego 
wszyscy sąsiedzi podlewają swoje 
ogrody w tym samym czasie, to po-
woduje to duże spadki ciśnienia w 
sieci wodociągowej i wydłuża czas 
podlewania. W pewnym momencie 
dobrze jest więc zastanowić się nad 
założeniem centralnego systemu na-
wadniania. 

Warto czy nie warto?
 Jakie są wady i zalety takiego 
rozwiązania? Do tych pierwszych 
zaliczyć można z pewnością niema-
ły koszt instalacji dobrej jakości sys-
temu, dlatego dobrze jest najpierw 
dokładnie przemyśleć planowaną 
decyzję i nasze aktualne możliwości 
finansowe. Cena systemu nawadnia-
jącego zależy głownie od kształtu i 
wielkości trawnika oraz  wydajności 
źródła wody. 
 Korzyści są jednak w tym przy-
padku zdecydowanie warte zachodu 
– nawet w przypadku małych ogród-
ków przy szeregówce. Dzięki cen-
tralnemu systemowi nawadniania 
dostarczymy bowiem roślinom od-
powiednią (czyli ani za dużo, ani 
za mało) ilość wody, czego zwykle 
nie jesteśmy w stanie zrobić pod-
lewając je samodzielnie. Do tego, 
niezależnie od naszej dyspozycyj-

ności czasowej, zostaną one na-
wodnione o odpowiednich porach 
dnia i nocy – zwykle wczesnym 
rankiem. Komputerowo zapro-
gramować można czas, w którym 
urządzenie będzie się włączać i 
wyłączać bez naszego udziału. Co 
więcej, wyposażone jest one zwy-
kle w czujnik deszczu, a więc nie-
jako samo „wie” kiedy nasz ogród 
nie potrzebuje akurat podlewania. 
 Systemy automatycznego na-
wadniania projektuje się również 
tak, by odpowiadały na różne, w za-
leżności od gatunku, potrzeby ro-
ślin. Wspomagają one też rozwój 
systemu korzeniowego, co gene-
ralnie pozytywnie wpływa na gę-
stość trawnika i jego wygląd. Nie 
zapominajmy przy tym o korzy-
ściach dla portfela. Z obliczeń wy-
nika, że stosowanie centralnego sys-
temu – przy zastosowaniu profesjo-
nalnego projektu i wykonania - jest 
o około 70 proc. tańsze od zwykłe-
go lania wody. Dodatkowe oszczęd-
ności można, w dłuższej perspekty-
wie, uzyskać wywiercając także wła-
sną studnię.
 Nie każdy zdaje sobie sprawę z 
tego, że prawidłowo zaprojektowa-
ny system nawadniający w żaden 
sposób nie zaburza przy tym estety-
ki ogrodu, gdyż jego elementy, poza 
czasem podlewania, pozostają nie-
widoczne. Obecnie najczęściej sto-
sowane są tzw. zraszacze wynurzal-
ne – dostrzegalne jedynie podczas 
podlewania.

Prostota z korzyścią dla środowiska
 Automatyczna obsługa systemu 
jest bardzo prosta i nie wymaga na-
szej uwagi, pozwalając pełniej cie-
szyć się pięknem naszego ogrodu. W 
zasadzie jedynie dwa razy do roku 
trzeba o nim pamiętać – przed sezo-
nem zimowym niezbędna jest jego 
konserwacja w postaci tzw. „prze-
dmuchania”. Proces ten polega 
na usunięciu całej wody z ruro-
ciągów systemu nawadniającego i 
sprzętu, który zapobiegnie zamar-
znięciu cieczy w okresie tempera-
tur ujemnych. Dzięki temu unik-
niemy uszkodzenia rur, kształtek, 
zaworów, zraszaczy i pompow-
ni. Usługę serwisowania systemu 
nawadniającego można zlecić fir-
mie ogrodniczej świadczącej tego 
typu usługi. A po zimie, przed roz-
poczęciem nowego sezonu, należy 
oczywiście ponownie uruchomić 
nasze nawodnienie.
 Ze względu na wspomnianą wy-
żej oszczędność wody przy zasto-
sowaniu automatycznych systemów 
nawodnieniowych korzyści z jego 
użytkowania odniesie również śro-
dowisko naturalne. Uniknięcie nad-

miernego, niepotrzebnego podle-
wania zniweluje marnowanie wody 
- trafi ona dokładnie w swoje miej-
sce przeznaczenia, a podlewanie 

wczesnym rankiem ograniczy do-
datkowo odparowywanie.

Grzegorz Tylec

Chcesz zamieścić reklamę w kolejnym 
dodatku Dom i Ogród? 
Zadzwoń do naszego konsultanta!

tel. 22 756 79 39
 lub napisz reklama@kurierpoludniowy.pl
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Po porażce Szwedzi 
„wysadzili zamek”
GÓRA KALWARIA W weekend do Czerska zjechały dwie setki bajecz-
nie ubranych specjalistów od siedemnastowiecznej broni, ale i mody, 
tańca i... kuchni

 Mimo że impreza przypominająca o wojskach Szwedzkich, które zdoby-
ły zamek 362 lata temu odbyła się po raz 4., jeszcze nigdy nie uczestniczy-
ło w niej aż tak wielu rekonstruktorów z całej Polski. Dzięki temu początkowa 
utarczka, w rezultacie której Szwedzi zawładnęli warownią, jak i wieczorna 
bitwa o odzyskanie zamku przez Polaków, były wyjątkowo widowiskowe. 
W sobotnie południe miłośnicy XVII wieku przebrani w szwedzkie mun-
dury „zdobyli” zamek. Wieczorem polska szlachta odebrała im warownię, 
ale Szwedzi zdołali ją „wysadzić”. Publiczność była zachwycona hukiem, ja-
kie wywołały strzelające papierowymi ładunkami armaty i muszkiety. W to 
święto broni czarnoprochowej dziedziniec był często spowity przez dymy 
powstające podczas wystrzałów. 
 Wojacy w sobotę i niedzielę chętnie opowiadali, czym było „macanie” w walce 
szablą (czyli wyczuwanie umiejętności przeciwnika). Zdradzali też, jak często wów-
czas się myto (w miastach był nakaz kąpieli co trzeci dzień) i z czego robiono pud-
ding chlebowy pieczony... nad ogniskiem. W czasach potopu szwedzkiego nie mar-
nowano chleba. Maczano go w piwie, dosładzano tym, co było i wkładano do pieca.

PC

Zdobywanie zamku. „Trup” ściele się gęsto

To koniec Wrak Race w Mysiadle?
LESZNOWOLA Popularne wyścigi zdezelowanych aut budzą coraz większy protest okolicz-
nych mieszkańców. – Ten rok jest ostatnim, w którym pozwalamy na organizację wy-
ścigów w Mysiadle – oznajmia wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik

 We Wrak Race kierowcy konku-
rują ze sobą we wciąż sprawnych, 
ale nieco przerobionych gruchotach. 
W poprzednią niedzielę na terenie 
dawnego gospodarstwa szklarnio-
wego (obecnie należącego do gmi-
ny) odbyła się 22. edycja imprezy. 

Jesteśmy udręczeni
 Mieszkańcy części Mysiadła 
mają już wyraźnie dość hałasu i ku-
rzu, a także ruchu samochodowe-
go, który generuje impreza. Pod ko-
niec maja osiemnastu właścicieli po-
sesji z Mysiadła napisało kolejną pe-
tycję do wójt Lesznowoli z apelem o 
to, aby nie pozwoliła na kolejne edy-
cje wyścigów zdezelowanych samo-
chodów. – Jesteśmy udręczeni korka-
mi, które przez niemal cały tydzień są 
na Puławskiej, Łabędziej i Wiśniowej. 
Kiedy przychodzi niedziela, chcieli-
byśmy wyjść do ogródka, odpocząć. 
Jednak nie można – skarży się Mi-
chalina Susiek, właścicielka domu 
przy Łabędziej. – To nie do wytrzy-
mania. Wydawało nam się, że Wrak 
Race to będzie impreza, która odbę-
dzie się raz, drugi, ale to nie ma koń-
ca – dodaje. Kobieta jest zaskoczo-
na bezkrytycznym podejściem władz 
gminy, a szczególnie wydziału ochro-
ny środowiska w urzędzie: – Przecież 
tyle się teraz wręcz krzyczy o ekologii 
i smogu, wprowadza zakazy korzy-
stania z opału złej jakości. Tymcza-
sem na takie wyścigi przyjeżdżają dy-
miące i śmierdzące wraki nie spełnia-
jące norm – zauważa.
 Marcin Kania, radny z Mysiadła 
przyznaje, że podobne skargi trafia-
ją do niego od miesięcy. Interwenio-
wał w tej sprawie w gminie, ale do 
tej pory bezskutecznie. – To rzeczy-
wiście jest bardzo uciążliwe. W do-

mach panuje taki hałas, że nie da 
się wytrzymać, a na zewnątrz kurz, 
z powodu którego trzeba zamykać 
okna. Żeby odpocząć w niedziele, 
w których odbywa się Wrak Race, 
mieszkańcy muszą wyjeżdżać poza 
Mysiadło – tłumaczy. Na zaprosze-
nie właścicieli niektórych posesji na 
Różanej, Okrąg, Topolowej, Lipowej 
i Osiedlowej radny Kania odwiedził 
ich w czasie gonitw wraków. Dlatego 
wyrobił sobie zdanie na ten temat. 
– Generalnie jestem za tym, aby te 
imprezy więcej w Mysiadle się nie 
odbywały – podsumowuje krótko. 

Nie chowamy głowy w piasek
 Wyścigów wraków broni Woj-
ciech Kosmowski, odpowiedzial-
ny za nadzorowanie gruntów komu-
nalnych w gminie Lesznowola. – Na 
zawody przychodzi dużo ludzi, wie-
lu jest startujących, znacznie wię-
cej niż protestujących – porównu-
je. – Poza tym te wyścigi odbywają 
się co dwa-trzy miesiące, to nie jest 
bardzo uciążliwa częstotliwość. Do 
tego podczas ostatnich zawodów or-
ganizator poczynił działania, żeby 
zmniejszyć hałas i kurz, wywoływa-
ny przez imprezę. Moim zdaniem 
będzie szkoda, jeśli Wrak Race zo-
stanie zakazany, bo jest promocją 
naszej gminy – argumentuje. 
 Łukasz Cabaj, organizator wy-
darzenia tłumaczy natomiast,  że 
do tej pory nikt oficjalnie nie skiero-
wał do niego skargi na uciążliwości 
wywołane przez wyścigi. – Częściej 
spotykam się z pozytywnymi gło-
sami. W poprzednią niedzielę było 

około tysiąca osób jeśli chodzi o pu-
bliczność, a także załogi z całej Pol-
ski: Kielc, Tarnowa, Białegostoku. 
Impreza stała się znana i popular-
na, promuje Lesznowolę i Piaseczno 
– tłumaczy. Dodaje, że Wrak Race 
to również działania charytatywne: 
w tym roku na różne szczytne cele 
udało się zebrać 16 tys. zł. W progra-
mie są też zajęcia dla dzieci – mogą 
one malować wybrany wrak na do-
wolny kolor. – Koniec tej imprezy był-
by wielką stratą zarówno dla miłośni-
ków sportów motorowych, gminy jak 
i dla nas – podsumowuje Łukasz Ca-
baj. Dlatego nie zamierza „chować 
głowy w piasek” i za naszym pośred-
nictwem zapowiada, że chciałby spo-
tkać się z protestującymi mieszkańca-
mi Mysiadła, aby wysłuchać ich uwag. 
– Może wspólnie znajdziemy rozwią-
zanie. Jest XXI wiek i różne metody 
na zmniejszenie takich uciążliwości 
jak choćby hałasu – proponuje.

Wójt: Nie chcemy eskalacji protestu
 Wójt Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik uważa, że Wrak Race jest „war-
tością dodaną” dla gminy i cieszy 
się zainteresowaniem znacznej gru-
py mieszkańców gminy. Jednocześnie 
pani wójt nie chciałaby „eskalacji pro-
testu”. – Jeżeli jest coraz więcej głosów 
sprzeciwu, to zamkniemy ten rozdział. 
Ten rok jest ostatnim, w którym pozwa-
lamy na organizację takich wyścigów w 
Mysiadle –  oznajmia. Następny Wrak 
Race miał odbyć się po wakacjach, 
ale w obecnej sytuacji trudno przewi-
dzieć, czy dojdzie do wyścigów.

Piotr Chmielewski

Jesteśmy udręczeni korkami, 
które przez niemal cały 

tydzień są na Puławskiej, 
Łabędziej i Wiśniowej. Kiedy 
przychodzi niedziela, chcieli-

byśmy wyjść do ogródka, 
odpocząć. Jednak nie można 

– narzekają mieszkańcy

Organizatorzy przekonują, że wyścigi w Mysiadle są już znane 
w całym kraju i rozsławiają gminę Lesznowola  

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A
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LESZNOWOLA

V SPOT Nowa Iwiczna
 Już dziś przy Skateparku w Nowej Iwicznej (ul. Krasickiego 58) odbę-
dzie się kolejne spotkanie miłośników motoryzacji. Na uczestników czeka 
niespodzianka ze strony organizatorów. Początek o godz. 17.30.

Tyl.
PIASECZNO

Miasteczko integracyjne
 W najbliższą niedzielę między godz. 9.30 a 14.30 na terenie przyko-
ścielnym przy ul. Modrzewiowej 2 w Piasecznie rozstawi się Miasteczko 
Integracyjne. Organizatorzy zachęcają do odwiedzania ośrodka Warszta-
tu Terapii Zajęciowych, oglądania pracowni oraz zapoznawania się z ich 
działalnością i korzystania z atrakcji przygotowanych dla gości.

Tyl.
Wieczorynka
 W środę 4 lipca na placu przy Przystanku Kultura odbędzie się przed-
stawienie dla dzieci „Baron Smog” w wykonaniu Krakowskiego Biura Po-
dróży. Początek o godz. 19.

Tyl.
URSYNÓW

Rewia Smaków na Ursynowie
 Już dziś na Kopie Cwila na terenie parku im. Romana Kozłowskiego 
na Ursynowie stanie 15 food trucków zaopatrzonych w kuchnię z czte-
rech stron świata. W programie: strefa chillout, strefa muzyczna i darmo-
we atrakcje dla dzieci. Impreza odbędzie się w dniach 29 czerwca-1 lipca 
w godz. od 14 do 22.

Tyl.

Dzień kwiatów i wianków
LESZNOWOLA Niepewna momentami pogoda nie przeszkodziła mieszkańcom gminy 
Lesznowola w świetnej zabawie na Wiankach w Mysiadle
 Teren nad stawem w Mysiadle 
jest znakomitym miejscem na orga-
nizację letnich imprez plenerowych. 
W trakcie trzeciej już edycji impre-
zy nie było czasu na nudę. Nie zabra-
kło ani wicia wianków i puszczania 
ich na wodę, ani ognisk z samodziel-
nie pieczonymi kiełbaskami, ani róż-
nego rodzaju straganów, warsztatów 
i zabaw. Organizatorzy wydarze-
nia zadbali również o odpowiednią 
oprawę muzyczną. Całość poprowa-
dził niezastąpiony Tomasz Winiar-
ski, który – oprócz bycia konferansje-
rem – sam zagrał na gitarze i zaśpie-
wał. Wystąpiły również  dzieci i mło-
dzież ze Studio Piosenki pod kierun-
kiem prowadzącego, Big Band Dla 
Frajdy Tomasza Kłujszo, a sporym 
zainteresowaniem cieszył się występ 
Iluzjonistyczny Arex Show. 
 Po zapadnięciu zmroku teren 
przy stawie należał z kolei przez 
chwilę do magicznych Tancerzy 
Ognia, a gwiazdą wieczoru był – pe-
łen pozytywnej energii - zespół Sto-
nehenge. Artyści zabrali publiczność 
w muzyczną, folkową podróżą do-
okoła świata, występując przy tym w 
szkockich strojach ludowych.
 Organizatorzy imprezy, wśród 
których znaleźli się miejscowi rad-
ni, sołtys, rada sołecka Mysiadła, 
GOK Lesznowola, OSP Zamienie 
i Klub Wędkarski Mysiadło zgod-

nie podkreślają, że już z założe-
nia wydarzenie to ma być nieco in-
nym piknikiem niż wszystkie, gdyż 
wypada zawsze w okolicach Nocy 
Świętojańskiej, co w pewnym sen-
sie zobowiązuje. – Paniom oraz 
dziewczynkom bardzo dziękuje-
my za założenie zwiewnych, kwie-
cistych sukienek, bo tego dnia w 
Mysiadle zawsze królują kwiaty i 
wianki – mówi Jolanta Walenty-
na Sobolewska, dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury Lesznowola. 
– Co roku skłaniamy się ku co-
raz bardziej folkowemu charakte-

rowi tejże imprezy. Pomaga w tym 
piękna, bliska ziemi i sercom mu-
zyka, romantyzm czaru puszcza-
nia wianków oraz magia przeżywa-
nia tańca z ogniem. W przyszłym 
będzie jeszcze bardziej sobótkowo 
i słowiańsko, więc zapraszamy już 
teraz na Wianki 2019!
 Rodzinna impreza plenerowa za-
inicjowana przez Klub Kobiet Panie 
Przodem, odbyła się pod honorowym 
patronatem wójt gminy Lesznowola 
Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik.

Grzegorz Tylec

Wianki w Mysiadle są jedynym 
w swoim rodzaju piknikiem rodzinnym

Pod-wieczorek świętojański
PIASECZNO W „Adamowej Górce” 
w Żabieńcu odbyła się wystawa 
rękodzieła Barbary Kazubek, któ-
ra od niespełna 20 lat tworzy w 
domowym zaciszu piękne hafto-
wane obrazy. W ciekawy sposób 
uzupełniła ją ponadto wystawa 
zdjęć „Czar starego Żabieńca”
 Adam Raciborski, który w 2000 
roku przybył do Żabieńca z Podlasia i 
kupił dom z 1912 roku przy ul. Leśnej, 
jest człowiekiem niezwykle wrażliwym 
na kulturę i pragnie się nią dzielić z in-
nymi. Co jakiś czas jego posesja sta-
je się kulturalnym centrum miejsco-
wości, a organizowanie przez niego 
wydarzenia cechują się oryginalno-
ścią i niezwykle sympatyczną, są-
siedzką atmosferą.
 – Skupiamy tu nie tylko osoby z Ża-
bieńca, ale zapraszamy wszystkich lu-
dzi, którzy interesującą się kulturą wy-
magającą pewnego skupienia i wysiłku 
– mówi pan Adam. – Jestem zaszczy-
cony, że w moim domu może dziś go-
ścić sztandar Jedności Żabieniec.
 Klub Jedność, działający od 1922 
roku, należy do jednych z najstarszych 
klubów w Polsce. Dzięki uprzejmości 
Andrzeja Kazubka, autora książki o 
historii klubu „Moja Jedność” w „Ada-
mowej Górce” można było zobaczyć 
niezwykłe fotografie – np. najstarsze 
zdjęcie drużyny Jedności pochodzące 
z lipca 1931 roku.  
 Przy grającej z głośników muzy-
ce reggae swoje dzieła prezentowała 
również, po raz pierwszy publicznie, 
żona pana Andrzeja – Barbara Ka-
zubek. Niektóre z jej (łącznie ponad 
50) prac, wykonane techniką haftu na 
płótnie, powstawały przez trzy miesią-
ce. Ich tematyka jest bardzo różnorod-
na – od portretów, przez martwą natu-
rę, aż do zwierząt. – Haft zrodził się u 
mnie z pasji do podróży – przyznaje ar-
tystka. – Widziałam tę technikę w Au-

strii w czasach, kiedy u nas jeszcze tego 
nie było i po prostu zainteresowałam 
się nią. Nikt mi nie pokazywał jak to się 
robi, jestem samoukiem i jeśli komuś 
się podoba to, co robię, jest mi bardzo  

miło. Nie chciałam za bardzo pokazy-
wać tu swoich prac, ale namówił mnie 
do tego mąż. Uważam, że to idealne 
miejsce na tego typu rzeczy.

Grzegorz Tylec
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Dom, który wesprze samodzielność. 
Farma Dobrej Woli nabiera rumieńców
LESZNOWOLA W sąsiedztwie Chynowa powstanie inteligentny dom, pierwszy taki w Pol-
sce, w którym zamieszkają osoby niepełnosprawne intelektualnie i fi zycznie. Wybudu-
je go stowarzyszenie z Nowej Iwicznej

 Komputer zgasi światło, zakrę-
ci wodę w kranie, czy wezwie leka-
rza do chorego mieszkańca. Czy tak 
będzie wyglądała rzeczywistość 21 
osób już za około 2 lata?

Gadżety nie tylko dla bogatych
 W sobotę na Politechnice War-
szawskiej oficjalnie zakończono 
prace nad koncepcją Farmy Dobrej 
Woli. Studentów i naukowców do in-
nowacyjnego pomysłu przekonał Ja-
cek Zalewski, prezes Stowarzysze-
nia Dobra Wola, zrzeszającego ro-
dziców osób z zaburzeniami rozwo-
ju. – Słuchając audycji w radio po-
myślałem, że inteligentne domy to 
doskonałe rozwiązanie, które może 
pomóc w życiu osobom, które nie 
są do końca inteligentne. Przecież 
to nie muszą być tylko gadżety dla 
bogaczy – tłumaczy. Pan Jacek ma 
dorosłego syna Kubę, któremu zda-
rza się nie zakręcić kranu (bo lubi, 
gdy woda z niego leci), lub włączyć 
oświetlenie w połowie domu i tak 
zostawić je na wiele godzin. – Czę-
sto zastanawiam się, co będzie z 
Kubą, gdy mnie zabraknie. Znam 
wiele osób, które zadają sobie po-
dobne pytania – dodaje Zalewski. 
 Prezes „Dobrej Woli” skontakto-
wał się z Politechniką Warszawską 
i przed studentami oraz pracowni-
kami uczelni postawił problem: jak 
stworzyć super nowoczesny dom, 
który życie osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i fizycznie uczyni ła-
twiejszym i bezpieczniejszym. Te-
matem zajęły się koła naukowe m.in.  
przyszłych automatyków, mechani-

ków czy architektów, koordynowa-
ne przez Krystiana Cyganka, a tak-
że wykładowcy. W sumie blisko set-
ka osób. W sobotę przedstawili wy-
nik wspólnej, przeszło rocznej „bu-
rzy mózgów”, która była m.in. wyni-
kiem wielu rozmów z rodzicami osób 
z dysfunkcjami intelektualnymi. 

Zasiedlenie Farmy w 2021 roku?
 Budowę Farmy Dobrej Woli za-
planowano na hektarowej działce w 
Janowie koło Chynowa, która nale-
ży do Jacka Zalewskiego. Około ki-
lometr dalej znajduje się druga – li-
cząca niespełna 2 ha – jego nieru-
chomość, na której mieszkańcy Far-
my będą mogli w przyszłości upra-
wiać warzywa, czy hodować zwie-
rzęta i sprzedawać płody rolne. – W 
najbliższym czasie zwrócę się do 
wójta Chynowa o wydanie warun-
ków zabudowy, które rozpoczną 
proces inwestycyjny. Współpracują z 
nami architekci, którzy nieodpłatnie 

chcą przygotować projekt budowla-
ny. Według naszego ambitnego pla-
nu, w 2021 roku odbyłoby się zasie-
dlenie Farmy – zapowiada Jacek Za-
lewski. Ruszyła też zbiórka funduszy 
na inwestycję. 

 W Janowie zaplanowano zespół 
szeregowych domów połączonych 
ze sobą wspólnym korytarzem. W 

sumie ma tu zamieszkań 21 do-
rosłych osób niepełnosprawnych 
oraz kilka osób obsługi. Chodzi 

o zapewnienie mieszkańcom, któ-
rych rodzice będą już w podeszłym 
wieku lub schorowani, jak najlep-
szych warunków do nauki samo-
dzielności. Stowarzyszeniu zależy 
też, aby mieszkańcy ośrodka stali 
się aktywnymi członkami lokalnej 
społeczności,

Kamery, czujniki, teleopieka
 Kompleks inteligentnych domów 
będzie zawierał nie tylko strefę miesz-
kalną,  rekreacyjną (w postaci ogro-
du sensorycznego czy boisk) ale tak-
że medyczną (z lekarzami-specjali-
stami), a także sale edukacyjne do 
nauki zawodu oraz warsztat. Obiekt 
będzie też dysponował własnymi 
źródłami pozyskiwania energii – z 
głębi ziemi oraz słońca. 
 Kompleks budynków ma być 
wyposażony w kamery oraz czuj-
niki zapewniające system monitoro-
wania wielu parametrów oraz szereg 
udogodnień technologicznych (m.in. 
w sterowanie urządzeń AGT i RTV), 
mających na celu pomóc opiekunom 
w zajmowaniu się mieszkańcami. 
– Ważne jest, aby ich stan był sta-
le monitorowany. Aby było wiado-
mo, kiedy jest im potrzebna pomoc 
– tłumaczy Jacek Zalewski. 
 Postępom prac nad „Farmą Do-
brej Woli” przygląda się bardzo wie-
le osób, także firmy technologiczne. 
– Zastosowane przez nas rozwiąza-
nia w przyszłości będzie można za-
stosować w opiece nad starszymi 
osobami czy małymi dziećmi – pod-
kreśla prezes stowarzyszenia.

Piotr Chmielewski

– Często zastanawiam się, co 
będzie z Kubą, gdy mnie za-
braknie. Znam wiele osób, 

które zadają sobie podobne 
pytania – dodaje pomysło-

dawca budowy ośrodka. 

Jacek Zalewski (z prawej) odbiera koncepcję Farmy od 
studentów Politechniki Warszawskiej 

Farma ma stanowić kompleks połączonych ze sobą budynków 
(wizualizacja Farma Dobrej Woli)

GÓRA KALWARIA

Na ratunek życiu
 Oddział Rejono-
wy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, który nie-
dawno świętował 60-le-
cie krwiodawstwa w Pol-
sce i jednocześnie 20-le-
cie Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK w 
Grójcu, organizuje ko-
lejne akcje zbiórki krwi. 
W trakcie ubiegłotygo-
dniowej w Górze Kalwarii życiodajny płyn oddało 47 osób, co daje wynik 
21,150 litra krwi pełnej. Kolejna akcja w mieście odbędzie się za dwa mie-
siące. – Naszym celem pozostaje zachęcanie młodzieży ze szkół średnich do 
oddawania krwi – mówi Dariusz Malarczyk, prezes PGOR PCK. – Będziemy 
też dalej organizować szkolenia z udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Tyl.
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Tradycja 
z teraźniejszością
PIASECZNO Obchody Obrzędu Nocy Świętojańskiej są już tradycją w 
Piasecznie. Tym razem miejscowe Centrum Kultury zaproponowało 
nieco inną niż w ubiegłych latach formułę imprezy

 Wydarzenie rozpoczęło się na rynku od tradycyjnego wicia wianków z 
udziałem zespołu Kłosowianki. Następnie miał miejsce spektakl inspirowa-
ny tematem Nocy Świętojańskiej „#KOPERnocka” w wykonaniu Teatrów Etna, 
Expoart i Od jutra, w reżyserii Joanny Chułek. W trakcie jego trwania organi-
zatorzy rozdawali nietypowy regulamin udziału w imprezie, z którego moż-
na się było, między innymi, dowiedzieć, że akceptując go, wyraża się jedno-
cześnie zgodę na „na przetwarzanie emocji pozostawionych w czasie trwa-
nia wydarzenia” i przyjmuje na siebie obowiązek „oświecania drogi telefo-
nem komórkowym” oraz „wspólnego śpiewania z artystami”. 
 Reżyser „#KOPERnocki” przyznaje, że grupa z którą miała przyjemność 
pracować zainspirowała ją do wykreowania wspólnego świata, którym – ra-
zem z aktorami – chciała się podzielić z widzami. – W swojej twórczości lu-
bię wplatać komentarze dotyczące życia codziennego, dlatego ulotka spek-
taklu była w formie regulaminu ze względu na RODO – mówi Joanna Chułek. 
– Ludowa łemkowska pieśń obrzędowa, śpiewana o świtaniu w dzień ślubu, 
która pojawiła się na koniec spektaklu, również nie była przypadkowa. Miała 
ona dla mnie bardzo prosty przekaz, chociażby w kontekście mieszkających 
w Polsce ukraińskich obywateli.
 Reżyser zastanawia również forma w jakiej często przedstawia się temat 
Nocy Świętojańskiej. – Każdy inaczej przeżywa i interpretuje spektakl, dlate-
go nie chcę mówić wprost o przesłaniu jakie niesie – mówi Joanna Chułek. 
– Zależało mi na połączeniu dwóch światów - teraźniejszości z tradycją, która 
wynika z potrzeby spotkania się. Nieustannie szukamy bowiem okazji do spo-
tkania i niewątpliwie jedną z nich jest Noc Świętojańska. 
 Po części teatralnej prowadzony przez ludzi z pochodniami korowód udał 
się nad pobliski staw, gdzie śpiewano okolicznościowe pieśni i – zgodnie z 
tradycją – rzucono wianki na wodę. – Celowo w tym roku nazwaliśmy imprezę 
Nocą Świętojańską, a nie Obrzędem Świętojańskim, który  jest obecny w Pia-
secznie od 25 lat – podsumowuje Joanna Chułek. – Ciężko przedstawić w cie-
kawy sposób coś, co odbywa się cyklicznie.

Grzegorz Tylec

Ulica Cicha już tylko z nazwy
PIASECZNO Mieszkańcy Kuleszówki skarżą się, że od kiedy na teren przy ul. Cichej fi rma 
transportowa zaczęła zwozić odpady betonowe, ich spokój legł w gruzach

 – Ulica Cicha jest drogą gminna, 
do niedawna naprawdę była cicha. 
Prowadzi przez las, dlatego była 
chętnie uczęszczana przez spacero-
wiczów jak i rowerzystów jadących 
między innymi do sklepu we Włady-
sławowie – mówi pan Piotr. – Kilka 
miesięcy temu rozpoczęła się jednak 
rujnacja tej drogi, jak i całej okolicy 
przez firmę która zagościła na jednej 
z działek –  alarmuje. 
 Jak opowiadają mieszkańcy, te-
ren w lesie, na który zaczęto zwozić 
gruz, przez lata był zamknięty. Kie-
dy pojawił się nowy właściciel dział-
ki, mieszkańcy Cichej spodziewali 
się, że rozpocznie budowę osiedla. 
Stało się jednak inaczej. – Ku nasze-
mu zdziwieniu od dłuższego czasu 
teren ten jest wykorzystywany jako 
miejsce składowania i rozdrabnia-
nia odpadów betonowych. Od rana 
rozlega się gigantyczny hałas kru-
szonego i wysypywanego betonu. 
Wszystko co żywe uciekło daleko. 
Dawniej można było tu spotkać sar-
ny, zające, dziki czy wiewiórki, ale 
już ich nie ma – skarży się pan Piotr. 
– Dziesiątki wyładowanych po brze-
gi wywrotek jeżdżą tam i z powro-
tem po Cichej, której nazwa brzmi 
teraz jak jakiś ponury żart – dodaje. 
 Po rozjechaniu gruntowej na-
wierzchni drogi właściciel firmy 
utwardził ją – również ku niezado-
woleniu mieszkańców – najtańszym 
dla siebie kosztem. Wysypał na dro-
gę rozdrobniony gruz betonowy któ-
rego ma pod dostatkiem. – Droga 
stała się kompletnie nieprzejezdna 
dla rowerów, nie nadaje się do cho-
dzenia, a już tym bardziej z wóz-
kiem. Można skręcić sobie nogę, a 
tumany kurzu unoszą się po przeje-
chaniu każdej wywrotki – skarży się 
pan Piotr. – Wizualnie jest to jedna 
wielka katastrofa. Kto i jakim pra-
wem wydał na to zgodę, a jeśli nie 
wydał, to dlaczego jest ciche przy-
zwolenie na coś takiego?
 Wydające pozwolenia na budo-
wę starostwo w Piasecznie nic nie 
wie o tym, aby na terenie zasypa-
nym hałdami gruzu przy Cichej 
miała powstać jakaś inwestycja. 
Z kolei w gminie chcieliśmy do-
wiedzieć się, jaką urzędnicy mają 
wiedzę na temat wpływu firmy z 
Cichej na otoczenie. Jednak nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Magi-
strat poinformował nas jedynie, 
że w połowie maja przedsiębior-
stwo zajmujące się robotami ziem-
nymi „wystąpiła o zgodę na utwar-
dzenie drogi ziemnej w związku z 
prowadzeniem inwestycji budow-
lanej”, a następnie ją otrzymało. 
– Wizja lokalna w terenie potwier-
dziła wysypanie gruzu betonowe-

go uzgodnionego z gminą w miej-
scach, gdzie doszło do zniszczenia 
drogi – mówi Anna Grzejszczyk z 
biura promocji i informacji gminy.  
 Mieszkańcy uważają za skandal 
to, że gmina pozwoliła na wyrzuce-

nie na drogę często dużych brył be-
tonu przemieszanych z różnymi od-
padami. – Sprawa jest co najmniej 
podejrzana – komentują

Piotr Chmielewski

 Okazuje się, że na utwardzenie drogi pokruszonym 
betonem zgodę wydała gmina

KONSTANCIN-JEZIORNA

Lato z komedią w plenerze
 Konstanciński Dom Kultury zaprasza na nowy cykl „Lato z Komedią 
Dell’Arte”. Podczas wakacji w altanie przy Hugonówce bezpłatnie obej-
rzymy pięć rewelacyjnych spektakli. W sobotę 30 czerwca o godz. 19.30 
Teatr Scena Współczesna wystawi „Dzieła wszystkie Szekspira”. Żartobli-
wa i zajmująca prezentacja wszystkich 37 dramatów największego dra-
maturga wszech czasów to fantastyczna lekcja literatury w skróconej wer-
sji. Trójka aktorów bawi publiczność żonglując cytatami, streszczeniami 
fabuł i odwołaniem do stereotypowej znajomości dzieł Szekspira. Hipho-
powy „Otello”, w góralskiej wersji „Makbet” czy „Hamlet” przedstawiony w 
trzy minuty.

PC
Roztańczona Hugonowka
 Wracają popularne niedzielne potańcówki w altanie przy Hugonówce. 
Zagrają zarówno orkiestry, zespoły jak i DJ-e. Będą klasyczne dancingi i 
szalone rock’n’rollowe imprezy. Taneczne wieczory w najbliższą niedzielę 
o godz. 18 zainauguruje Bum Bum Orkestar. Nazwa formacji ściśle wiąże 
się z muzyką, jaką wykonują – z dużą ilością emocji, energii i mocy.  Wstęp 
jest wolny.

PC
Artystyczny Park Zdrojowy
 Startuje nowy cykl wakacyjnych warsztatów aktywności twórczej, któ-
re w wybrane wakacyjne weekendy będą odbywały się w Parku Zdro-
jowym w ramach budżetu obywatelskiego gminy Konstancin-Jezior-
na 2018. Rozpoczną go warsztaty fi lmowe, które odbędą się 1 i 7 lipca o 
godz. 16. Udział jest bezpłatny. W trakcie dowiemy się jak nakręcić fi lm 
smartfonem, kamerą, aparatem i następnie go zmontować. Liczba miejsc 
jest ograniczona - zapisy: biuro@konstancinskidomkultury.pl  z dopi-
skiem w temacie: Warsztaty fi lmowe. Szczegóły na stronie internetowej 
Konstancińskiego Domu Kultury.

PC
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Cypher pod raz szósty
LESZNOWOLA Miłośnicy kultury hip-hop mieli po raz kolejny okazję do spotkania na Ska-
teparku w Nowej Iwicznej. Na miejscu nie brakowało różnorodnych atrakcji – koncer-
tów, zawodów deskorolkowych i popisów graffi  ciarzy
 Na pomysł imprezy wpadł kil-
ka lat temu DJ Staszek Selektah – 
mieszkaniec Nowej Iwicznej, który 
zauważył potrzebę twórczego wy-
korzystania obecności okolicznego 
skateparku. Początki były skrom-
ne, ale każda kolejna edycja nabie-
rała rozmachu. W ostatnią sobotę 
po raz pierwszy stanęła na imprezie 
profesjonalna scena. – Od pierw-
szego Cypher w tym miejscu poma-
gam przy organizacji wydarzenia 
– mówi Jan Żuchowski, 19-letni mi-
łośnik jazdy na hulajnodze z Nowej 
Iwicznej. – Pierwsze dwie edycje 
polegały na bitwach freestylowych 
i odbywały się bez jakiegokolwiek 
budżetu. Mieliśmy tylko, załatwio-
ne własnym sumptem, stół, mikro-
fon i głośniki. Potem potencjał im-
prezy dostrzegła gmina i dostali-
śmy fundusze, choć trzeba było – z 
uwagi na wulgaryzmy – zrezygno-
wać z bitew freestylowych. Uwa-
żam, że dużym atutem tego wyda-
rzenia jest to, że robione jest z po-
trzeby serca, a nie dla zarobku.
 Warto zaznaczyć, że na impre-
zę dotarło sporo osób spoza gmi-
ny – zwłaszcza writerów (osób 
tworzących graffiti), którzy wzię-
li udział w Graffiti Jam. – Gene-
ralnie to mój chłopak zajmuje się 
robieniem graffiti, a ja go w tym 
wspieram – podkreśla Aleksan-
dra Wojtanek z Ursynowa. – Przy-
jechałam mu troszkę pomóc, a 
troszkę się też nauczyć, no i do-
brze się bawić. Odkąd jesteśmy 
parą, Daniel wprowadza mnie w 
całą kulturę hip-hopową. Bardzo 
mi się tu podoba. I muzyka jest 
fajna i ludzie są fajni.
 Ze wsparciem ekipy Couch Ra-
iders odbyły się też zawody de-
skorolkowe oraz bestrick. Najlep-
si okazali się tego dnia Kamil Kar-
wowski (1. miejsce), Michał Wons 
(2. miejsce) i Krzysiek Poskrobko 
(3. miejsce). Pod wieczór na sce-
nę wyszły zaś zespołu muzycz-
ne - Had Hades, Ajman, Waskoda-
gama, Biara&Wron, Eskeé  i Rapto 
Łapto LIVE BAND. – Znamy się 
ze Staszkiem od zeszłego roku – 
mówi Marcin Marek z grupy Rap-
to Łapto LIVE BAND z Radomia. 
– I jak dowiedziałem się, że organi-
zuje kolejną edycję imprezy, zapy-
tałem go, czy możemy tutaj wystą-
pić. To nasz sceniczny debiut, bo 
zaczęliśmy grać półtora miesiąca 
temu. Cały skład to trzech MC’s, 
gitarzysta, perkusista, basista i 
DJ. Gramy rap połączony z muzy-
ką rockową w bardziej zajawkowej 
stylistyce tekstowej. Uważam, że 
impreza jest świetna. Nie ma wielu 
takich wydarzeń, które łączą róż-
ne elementy kultury hip-hopowej i 
zjeżdżają się na nie ludzie z całej 
Polski.
 Tegoroczną edycję impre-
zy zwieńczyło Silent After Par-
ty z udziałem trzech DJ’ów. Zagra-
li DjMariano, DJ Staszek Selek-

tah i DJ Hobbeat -„cicha” zabawa 
na bezprzewodowych słuchawkach, 
podczas której użytkownik może 

wybierać trzy kanały na których gra 
trzech Dj’ów na raz. 

Grzegorz Tylec

Cypher Nowa Iwiczna był prawdziwym świętem 
dla miłośników kultury hip-hopowej

Z drugiej strony globu
PIASECZNO Do połowy lipca będzie można oglądać w Przystanku Kultu-
ra prace wybitnego australijskiego ilustratora i autora książek

 „Po drugiej stronie globu” to wystawa prezentująca wybrane ilustracje 
Shauna Tana, pochodzące z wydanych w Polsce książek. Tytuł wystawy na-
wiązuje do miejsca, w którym Shaun Tan urodził się, wychował i tworzy – Au-
stralii. To właśnie tam powstają fascynujące opowieści i absolutnie niezwykłe 
ilustracje oraz obrazy im towarzyszące. Tana najczęściej nagradza się jako twór-
cę literatury dla dzieci i młodzieży, ale jego książki uwielbiają czytelnicy w każ-
dym wieku, którzy - w zależności od doświadczeń i stopnia dojrzałości - po-
trafi ą odnaleźć w nich zupełnie inne rzeczy. Choć Tan pracuje po drugiej stro-
nie globu, to jego książki są bardzo uniwersalne i zrozumiałe na całym świecie. 
Niezależnie, czy łącząc słowa i surrealistyczne obrazy, opowiada o międzyludz-
kich relacjach, stosunku człowieka do przyrody i zwierząt, poszukiwaniu no-
wego miejsca do życia czy samotności, to udaje mu się wzbudzić emocje czy-
tającego, ożywić jego wyobraźnię i skłonić do refl eksji. Tę bardzo rzadką sztu-
kę Tan opanował do perfekcji. – Wystawa Shauna Tana to kolejne, po Festiwalu 
Przystanek Komiks, wydarzenie, które ukazuje bogactwo kultury komiksowej 
mieszkańcom Piaseczna – mówi Aleksander Ryszka, opiekun wystawy.  
 Książki Shauna Tana wydane w Polsce przez wydawnictwo Kultura Gnie-
wu: „Przybysz” „Opowieści z najdalszych przedmieść” „Regulamin na lato” 
„Zgubione, znalezione” (zawierają trzy historie, które pierwotnie ukazały się 
oddzielnie: „Czerwone drzewo”, „Zguba” i „Króliki”) „Cykada” (premiera: czer-
wiec 2018) „Opowieści z głębi miasta” (premiera: październik 2018).

Grzegorz Tylec

Prace Shauna Tana dostępne będą 
w kawiarni Fryderyk do połowy lipca

Worek medali na początek
KONSTANCIN-JEZIORNA Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Zryw 
ze Słomczyna rozpoczęli sezon wrotkarski i już mają się czym pochwalić

 W pierwszy weekend czerwca rolkarze ze Słomczyna wystartowali w Toro-
wych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie szybkim w Dusznikach-Zdroju na 
Dolnym Śląski. Wyścigi rozegrano na nowo wybudowanym torze, a medale wrę-
czał naszym zawodnikom sam burmistrz miasta Duszniki Piotr Lewandowski. 
Reprezentanci Zrywu startując w kategorii dzieci zdobyli 10 złotych, 7 srebrnych 
i 7 brązowych medali walcząc z silną konkurencją na dystansach 100 m, 200 m, 
300 m, 500 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m, 3000 m i 5000 m. O swoje medale wal-
czyli również mastersi – kobiety i mężczyźni. Zdobyli w sumie jeden srebrny i 5 
brązowych medali na dystansach 500m, 1000m, 1500m oraz 3000m.
 Dwa tygodnie później, zawodnicy UKS Zryw reprezentowali Konstancin-
Jeziornę w Ulicznych Mistrzostwach Polski w Tomaszowie Lubelskim. W trak-
cie dwudniowej rywalizacji zawodnicy walczący o tytuł mistrza w katego-
riach zdobyli 5 złotych medali, 3 srebrne i 5 brązowych na dystansach 100 m, 
500 m, 3000 m i 5000 m. Mastersi sięgnęli po 6 złotych medali i jeden srebrny 
startując na tych samych dystansach.

PC

Start sezonu wrotkarskiego był dla zawodników 
ze Słomczyna bardzo udany 

R E K L A M A

TARCZYN

Golec uOrkiestra gwiazdą Dni Tarczyna
 Jutro odbędą się Dni Tarczyna. Rozpocznie je o godz. 9 turniej piłkar-
ski na boisku przy ul. Stępkowskiego 15. Na rynku - z okazji obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – o godz. 14 zostanie 
odprawiona msza św. za Ojczyznę z ceremoniałem wojskowym, a po niej 
odbędzie się odsłonięcie tablicy okolicznościowej i m.in. nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Tarczyna. 
 O godz. 18 na targowisku przy ul. Grójeckiej wystąpi Majka Jeżowska, o 
godz. 20 - Teatr Piosenki Romana Kołakowskiego, a godzinę później na scenę 
wyjdzie Golec uOrkiestra. Dodatkowymi atrakcjami będą: kiermasz plastycz-
ny członków Tarczyńskiej Grupy Plastyków „KreoArt”, miasteczko zabaw dla 
dzieci, gastronomia i stoiska handlowe. Podczas Dni Tarczyna przeprowadzo-
na zostanie również akcja charytatywna dla Kubusia Jarzyńskiego.

Tyl.LESZNOWOLA

Zgorzała wita wakacje
 Już jutro na boisku w Zgorzale przy ul. Cyraneczki 8 odbędzie się pik-
nik integracyjny na powitanie wakacji. W programie: zabawy i animacje 
dla dzieci, warsztaty plastyczne, grill, zabawa taneczna z DJ’em i wiele in-
nych atrakcji. Początek imprezy o godz. 16.

Tyl.PIASECZNO

Nightskating po raz trzeci
 W najbliższą sobotę odbędzie się trzeci w tym sezonie przejazd Night-
skating Piaseczno. Zbiórka o godzinie 19.30 - tym razem przy sklepie De-
cathlon Piaseczno. Na ulice uczestnicy ruszą punktualnie o 20. Udział w 
imprezie jest bezpłatny i bez wcześniejszej rejestracji. Organizatorzy wy-
magają umiejętności jazdy w tempie 15 km/h i hamowania. Tym razem 
trasa będzie nieco dłuższa i bardziej wymagająca. Więcej informacji na 
www.nightskating.org.pl.

Tyl.URSYNÓW

Oddaj krew na Imielinie
 Jutro przez Urzędem Dzielnicy Ursynów (metro Imielin) w godz. 10-15 
odbędzie się zbiórka krwi w ramach akcji „100 litrów krwi na 100-lecie od-
zyskania niepodległości”. Podczas zbiórki odbędzie się również rejestra-
cja potencjalnych dawców szpiku.

Tyl.
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Udany finisz Konstancina
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KS KONSTANCIN – PIAST PIASTÓW 4:3, BŁĘKITNI KORYTÓW – KS KONSTANCIN 2:4 
Dwa ostatnie mecze sezonu 2017/2018 ligi okręgowej należały do podopiecznych Mi-
chała Madeńskiego. Konstancin już wcześniej zapewnił sobie bezpieczne utrzymanie i 
ostatecznie uplasował się w środku tabeli

 W meczu z Piastem Piastów nie 
zabrakło emocji. Przez pierwsze 45 
minut lepiej na boisku w Oborach 
prezentowali się goście, którzy udo-
kumentowali swoją przewagę zdo-
byciem dwóch goli. Po przerwie do 
gry wrócił jednak Konstancin. Naj-
pierw, po dośrodkowaniu z rzutu 
wolnego przez Mateusza Kwiatkow-
skiego, strzałem głową posłał pił-
kę do siatki Jakub Staros, a wyrów-
nał – dobijając uderzenie Grzegorza 
Witka – Jerzy Malicki. Wprawdzie 
Piast ponownie wyszedł na prowa-
dzenie za sprawą rzutu karnego, ale 
końcówka należała ostatecznie do 
gospodarzy. Z jedenastu metrów, 
po faulu w polu karnym na szar-
żującym indywidualnie lewą stronę 
Kamilu Szczepańskim, nie pomylił 
się Kwiatkowski, a trzy punkty dał 
KS błąd bramkarza Piasta, który in-
terweniował tak niefortunnie po do-
środkowaniu w pole karne, że piłka 
ostatecznie trafiła do bramki.
 Ostatni mecz sezonu na wyjeź-
dzie w Korytowie również był po 
myśli Konstancina. Odwrotnie jak 

w pojedynku z Piastem, tym razem 
pierwsza połowa należała zdecydo-
wanie do zawodników Michała Ma-
deńskiego. Na listę strzelców wpisa-
li się kolejno Dominik Zieliński (wy-
kończył głową dośrodkowanie Pio-
tra Barcikowskiego) i Witek (po ko-
lejnej asyście Zielińskiego). Błękit-
ni odpowiedzi golem z rzutu karne-
go, ale Witek dołożył później jeszcze 

trzeciego gola dla gości, a czwartą 
bramkę, wykorzystując sytuację sam 
na sam z bramkarzem, zdobył Piotr 
Grzelka. W końcówce Korytów zdo-
łał jeszcze zmniejszyć rozmiary po-
rażki, ale to było wszystko na co 
było ich stać przeciwko dobrze dys-
ponowanemu Konstancinowi.

Grzegorz Tylec

Trener KS Konstancin Michał Madeński 
podsumowuje sezon swojej drużyny

 Początek sezonu mieliśmy bardzo trudny, bo graliśmy bar-
dzo niestabilnie i bramki, które traciliśmy były często kuriozal-
ne. Brakowało nam zgrania i doświadczenia. W zimę dużo pra-
cowaliśmy nad poprawą każdego elementu, czego efekty przy-

szły na wiosnę. Panowała bardzo dobra atmosfera w drużynie przez cały sezon, zro-
biliśmy duży postęp taktyczny w każdej formacji naszego zespołu, a młodzi zawod-
nicy rozwinęli skrzydła. Zajęliśmy ostatecznie dziewiąte miejsce, ale - w porówna-
niu z poprzednim sezonem - naszą szatnię tworzyli zawodnicy z rezerw grających 
w A klasie, dwóch młodzieżowców z czwartej ligi oraz nowych zawodników. Była to 
mieszanka wybuchowa i byłem przekonany, że drużyna zacznie funkcjonować tak, 
jak oczekiwałem. Dziewiąte miejsce przyjmujemy z pokorą, ale i z motywacją, aby 
ten wynik poprawić w nowym sezonie. 
 Im więcej drużyn z powiatu, tym więcej ciekawych spotkań, a co ważne - der-
bowych pojedynków. Chyba każdy trener czy zawodnik czeka aż spotka się na ligo-
wych boiskach z drużynami z powiatu. Będzie ciekawie!

Siatkówka w letnim wydaniu
SIATKÓWKA  Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna zorganizowało 
z okazji święta miasta cztery turnieje siatkówki plażowej
 Mimo wysokiej temperatu-
ry mecze stały na bardzo wyso-
kim poziomie sportowym, a ki-
bice mogli zobaczyć wiele cieka-
wych zagrań. W  rozgrywkach o 
Puchar Burmistrza Gminy Kon-
stancin-Jeziorna zwycięzcami w 
turnieju męskim została para Łu-
kasz Górski – Mateusz Sławek, 
wyprzedzając duety Paweł Regul-
ski – Marcin Ciecierski i Przemy-
sław Sitek – Dominik Szyszka. W 
turnieju żeńskim triumfowały z 
kolei Martyna Jaworska – Karo-
lina Narożnik, a kolejne miejsca 
na podium zajęły Paulina Kużnia 
– Kinga Parzyńska i Anna Blacha 
– Kinga Płuciennik.
 W turniejach o Puchar Starosty 
Piaseczyńskiego w kategorii mło-
dzieżowej (do 18. roku życia) wśród 
mężczyzn końcowa kolejność była 
następująca: 1. Tymoteusz Kapi-
tan – Arkadiusz Kapitan, 2. Mak-
symilian Lambdowicz – Tomasz 
Rosiak i 3. Jakub Wrochna – Klau-

diusz Drachal, a w żeńskim: 1. Julia 
Dzięcielska – Marianna Dobrowol-
ska, 2. Natalia Dobroczek – Kinga 

Szymczak i 3. Agnieszka Kluczek 
– Olga Skorupa.

Tyl.

Sukcesy małych
gladiatorów
ZAPASY W czerwcu odbył się w Warszawie Międzynarodowy Turniej im. 
Kazimierza Maciocha i Stanisława Reda w stylu wolnym. Na stołecz-
nych matach o medale walczyło 170 zawodników i zawodniczek z 22 
klubów polskich oraz ekipy ze Słowacji, Białorusi i Ukrainy

 Zapaśnicy z Piaseczna trenujący na co dzień w UKS „Piątka” Piaseczno wy-
brali się na zawody w mocnym, 18-osobowym składzie, zdobywając łącznie 
pięć brązowych medali i jeden srebrny oraz dziewięć piątych lokat. Srebrny me-
dal wywalczył Franciszek Siwinski, zaś brązowe medale: Jusup Dabajew, Iman 
Dader, Józef Barbarski, Antoni Tretter i Leszek Tretter. – Zawody w Warszawie 
stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym – podkreśla 
Paweł Karbowski, trener UKS „Piątka” Piaseczno. – Jestem bardzo zadowolony z 
naszych małych gladiatorów, którzy pokazali wielkie serce do walki.

Tyl.

Ich pierwsze mistrzostwa
PIŁKA NOŻNA W ostatni weekend na boisku w Nowej Woli rozegrano Mini 
Mistrzostwa Świata 2018. Rywalizowały ze sobą zespoły z rocznika 2012
 Każda z drużyn, po 
przeprowadzeniu losowa-
nia, reprezentowała jed-
ną z ekip z tegorocznych 
mistrzostw świata w Rosji. 
Młodym piłkarzom Lesz-
nowoli, dla których był to 
pierwszy turniej w życiu, 
przypadły w udziale re-
prezentacje Brazylii i Nige-
rii. Obie nasze drużyny spi-
sały się bardzo dobrze. Reprezentacja Brazylii zajęła czwarte miejsce w grupie 
srebrnej, a reprezentacja Nigerii - drugie miejsce w grupie złotej. Turniej wygra-
ła ostatecznie drużyna Amur Wilga (Francja), 2. miejsce zajęła FC Lesznowola 
(Nigeria), 3. - Legia Soccer Schools (Niemcy), a 4. Polonia Warszawa (Hiszpania).

Tyl.

LEKKOATLETYKA

PIŁKA NOŻNA, B KLASA

Brązowa Ola

Walka Kosów w A klasie!

 Zawodniczka Stowarzyszenie Kondycja 
Aleksandra Płocińska w drugim dniu Mi-
strzostw Polski juniorów we Włocławku za-
jęła trzecie miejsce w fi nałowym biegu na 
800 metrów.
 – Pokazaliśmy po raz kolejny, że umie-
my przygotować zawodników do biegów 
fi nałowych – mówi Wiesław Paradowski, 
trener ze Stowarzyszenia Kondycja. – Tym 
bardziej cieszy, że z roku na rok mamy me-
dale Mistrzostw Polski. W ubiegłym roku 
Oliwia Malmon zdobyła złoto, a teraz jej 
młodsza koleżanka dołożyła brąz.

Tyl.

 Do samego końca sezonu trwa-
ła rywalizacja o drugie miejsce w 
warszawskiej grupie B klasy, któ-
re było premiowane awansem do 
wyższej klasy rozgrywkowej. Osta-
tecznie do Orła Baniochy, który już 
wcześniej zapewnił sobie wystę-
py w przyszłym sezonie w A klasie, 
dołączyła Walka Kosów. Drużyna z 
gminy Lesznowola w ostatniej ko-
lejce rozgromiła u siebie Orła Pary-
sów 7:0 i mogła świętować wyma-
rzony awans. 

Tyl.
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DAM PRACĘ

PRACA NA MAGAZYNIE. OD ZARAZ. 
MROKÓW. TEL.501 551 656

Anglistów, lektorów języka angielskiego do prowadzenia 
kursów w Centrum Języków Obcych Joanny Szczepańskiej 
w Górze Kalwarii, kontakt: joanna.szczepanska@gmail.com

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym, 
tel. 606 492 420

Panie do sprzątania przychodni, tel. 537 536 510

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

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

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Zatrudnię ogrodnika i pomocników, tel. 781 544 058

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

Do zbioru malin, okolice Konstancina, z zamieszka-
niem lub bez. Tel. 574 162 964

W gospodarstwie rolnym, mężczyźnie na stałe, 
z zamieszkaniem, tel. 574 162 964

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 mechanika samochodowego lub pomocnika 
mechanika, tel. 509 404 195

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

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

Przyjmę do pracy dziewczynę kobietę w charakterze 
sprzedawcy Praca w systemie zmianowym Sklep czyn-
ny w godz.5,30-20, Szczaki, tel. 698 260 541

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie 
gminy Konstancin-Jeziorna, od 13,70 zł brutto/1h, 
tel. 533 281 247

Firma Dawidczyk Sp.J. Zatrudni lakiernika meblowego, 
miejsce zatrudnienia Kolonia Mrokowska, (Możliwość 
zakwaterowania) tel. 501 86 86 57 

Kelnerkę i kelnera zatrudnię 
CV przesyłać ,  biuro@starachata.com.pl

Zatrudnię kierowcę kat. C + HDS, tel. 509 279 754

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

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego na ul. Poznańskiej (Warszawa-Mory). 
Zgłoszenia pod tel. 601 20 20 59

EKO-LED PIASECZNO - JÓZEFOSŁAW
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MON-
TER - PRACOWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD 
ZARAZ TELEFON: 508-561-379

FIRMA  ELEKTRYCZNA  zatrudni: PROJEKTANTA , 
ELEKTROMONTERÓW I KIEROWNIKA ROBÓT 
ELEKTROENERGETYCZNYCH tel.(22)201 19 01 

Bistro w Górze Kalwarii zatrudni samodzielną kucharkę, 
tel. 504 925 048. Proszę o kontakt tylko osoby poważnie 
zainteresowane podjęciem pracy.

Babik Transport: zatrudnimy spedytora transportu mię-
dzynarodowego. Wymagana znajomość j. angielskiego. 
Praca w Górze Kalwarii, tel. 0 600 065 813

Babik Transport: zatrudnimy osobę do planowania i ko-
ordynowania produkcji. Wymagana znajomość j. angiel-
skiego lub holenderskiego. Praca w Czaplinku k. Góry 
Kalwarii, tel. 0 600 065 813 

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

Policja w Piasecznie zatrudni dwie osoby do zespołu 
informatyki, tel. 22 604 52 88. Szczegóły na stronie 
Komendy Powiatowej

Do dociepleń tel. 507 191 295

Wykończeniówki, tel. 507 191 295

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

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

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko Sp.J. Z siedzibą w Pia-
secznie poszukuje pracownika do magazynu. CV proszę 
przesyłać na adres:  rekrutacja@unipak.com.pl Prosimy o do-
danie do klauzuli: „Na potrzeby obecnej i przyszłej rekrutacji”.

Kelnerkę, kucharkę, Konstancin, pierogarnia, 
603 342 813

Mechanika samochodowego, Głosków, tel. 607 591 787

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

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

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

Kucharza do Hotelu, CV: info@palacykotrebusy.pl, 
tel.: 503-164-828

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

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

Kierowcę autobusu, tel. 604 250 743

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

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

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

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 212 937

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru, 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym w Nowej 
Woli, tel. 502 985 287 

Zatrudnię budowlańców. Tel. 698 831 834

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

Samodzielny Fryzjer/ka damsko-męski Tarczyn, 
tel. 518 75 9872

Sprzątanie lub sterylizacja narzędzi w szpitalu w Konstan-
cinie-Jeziornej, ul. Wierzejewskiego 12. Umowa zlecenie, 
po miesiącu umowa o pracę. 13,70 zł/ h. 2100-2450 zł/ 
miesiąc. Kontakt. Tel. 727-003-831 lub 510-011-347

Kasjer Piaseczno. Elastyczny grafik. Opieka medyczna. 
505 493 018

Zatrudnię kierowców na kraj i zagranicę-Rumunia, kat. 
C+E, tel. 505 030 062

Zatrudnię fryzjerkę, okolice Piaseczna, dobre warunki, 
tel. 605 322 756, 607 048 046

Firma sprzątająca zatrudni panią na serwis dzienny 
w Piasecznie. Praca na pełny etat, tel. 502 340 507

Firma zatrudni pana na sprzątanie terenów zewnętrznych 
na osiedlu,  koszenie, mycie maszynowe na Ursynowie. 
Praca na pół etatu w godzinach porannych, tel. 502 340 507

Remonty, osoby doświadczone i do przyuczenia, 
tel. 601 21 27 63

Pomocnika elektrmontera, tel. 601 26 79 41

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 691 056 402

Zatrudnię kierowcę kat. B, Polska i UE, tel. 721 22 33 23

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

Pilnie zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola 
w Piasecznie506-12-52-82,504-022-284,CV 
przedszkolefantazja@interia.pl

Opiekunkę/Pomoc nauczyciela do przedszkola 
w Łazach 506-12-52-82,504-022-284 
CV przedszkolefantazja@interia.pl

SZUKAM PRACY 

Kobieta szuka pracy - popołudnia i weekendy, 
tel. 883 359 560 

Firma sprzątająca poszukuje nowych zleceń na 
sprzątanie obiektów biurowych. Tel. 507 732 651

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

Łóżko elektryczne, tel. 600 326 561

Sprzedam krajzegę, sadzarkę do kapusty dwurzędową 
i brony 3, tel. 662 869 977

Przetrzęsaczozgrabiarkę 5, tel. 662 818 104

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Eskort, tanio, tel. 505 053 213

Sprzedam Volkswagen Lupo, stan dobry,
 tel. 504 297 538

AUTO - MOTO  KUPIĘ

KUPIĘ KAŻDE AUTO STAN MARKA OBOJETNA DAR-
MOWA WYCENA SZYBKI DOJAZD DO KLIENTA WIE-
CEJ 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

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 4,92 
ha w miejscowości Kocerany, gm. Pniewy. 
Tel. Kontaktowy 731 067 386

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200m kw. dział-
ka 1500 m kw. Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 793 93 67 67

Sprzedam mieszkanie w Piasecznie, 53 m kw. Bezpośred-
nio, tel. 881 321 001

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

Działki blisko CPK i Park of Poland tel. 601 372 140

Osiedle Seniora działki 600m2-39 tys. tel. 607 869 775

Działka budowlana, Nowy Prażmów, tel. 512 166 777

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

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

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

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

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

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

Super działka w Słomczynie, tel. 501 610 072

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

Sprzedam działkę w Gąskach, tel. 602 340 549

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

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

Sprzedam dom i działki w Jazgarzewie, tel. 500 740 428

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Hala 250m kw. Produkcja lub magazyn, Krzaki Czaplinkow-
skie, tel. 691 742 920

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

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

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

Dwupokojowe Piaseczno, tel. 664 695 444

Wynajmę pokoje, tel. 538 100 660

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

STUDNIE, tel. 601 231 836 

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

Remonty, wykończenia kompleksowo, tel. 535 395 588

Hydraulik tel. 886 576 148

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, 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

Foto-video. Śluby wesela. Fotobudka. Tel. 693 733 036

Ogrody-Koszenie Trawników-Zarośli-603 315 531

Hydraulik tel. 886 576 148

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

TYNKI TRADYCYJNE I GIPSOWE TEL. 604 415 352

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Instalacje elektryczne w nowych budynkach,
 tel. 501 277 407

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

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

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

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

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

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

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

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

Frezowanie kominów tel. 694 069 052

Naprawa agd:pralki,zmywarki,lodówki,piekarniki,kuchnie 
gaz i ele. tel.511 204 952

Remonty, wolne terminy, pełen zakres, tel. 880 880 690

Doświadczony kucharz do wynajęcia na imprezy okolicz-
nościowe. Tel 662 074 623

 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 

Szachy, tel. 88 32 75 656

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Poszukuję osób, które  czują się poszkodowane  przez 
oddział  położniczy szpitala „na  Wrzesinie”. Kontakt:  
nasze.dzieci@onet.eu 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Oferuję masaż klas yczny, relaksacyjny, sportowy z dojaz-
dem do klienta. Kontakt +48 502 511 323

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

MATRYMONIALNE

WDOWA 63 LATA POZNA WDOWCA BEZ NAŁOGÓW, 
TEL. 662 122 621

GAZETA KURIER POŁUDNIOWY POSZUKUJE KOL-
PORTERA Z WŁASNYM SAMOCHODEM, WYMAGA-
NA ZNAJOMOŚĆ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO, 
PRACA W CO DRUGI PIĄTEK, TEL. 692 488 278 

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

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

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

Blacharza samochodowego, lakiernika samocho-
dowego, atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 501 311 130

 AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

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

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

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

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

Zatrudnimy instruktora, kat B, tel. 512 288 182

Pomocnika hydraulika, tel. 514 746 561

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa , 
tel. 603 375 875

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Zamów ogłoszenie drobne przez internet!
www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Największy nakład, największa skuteczność!

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




