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Lęk przed gigantycznym osiedlem
LESZNOWOLA Rządowa 
spółka BGK Nierucho-
mości zamierza wybu-
dować przy ulicy Kar-
czunkowskiej kilkana-
ście bloków, w których 
znajdzie się nawet 3 
tys. mieszkań. Inwesty-
cja budzi duży niepokój 
okolicznej społeczności

PIASECZNO W kwietniu pisaliśmy o proble-
mach ze szczurami na osiedlu przy ulicy Ku-
socińskiego. Mimo deratyzacji okazuje się, 
że w centrum miasta nadal można spotkać te 
mało sympatyczne gryzonie 

Polowanie na szczura
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Próbowała popełnić samobójstwo

Chciały utopić psa. Staną przed sądem

Odpowie za kradzież

Kradł narzędzia i sprzedawał przez internet

Zatrzymano damskiego boksera

Molestował nastolatkę w centrum handlowym

Poszukiwany złodziej trafi ł do więzienia

 Kilka dni temu na most kolejowy wdrapała się młoda kobieta z zamiarem 
skoczenia z niego. Z wysokiej konstrukcji sprowadzili ją policjanci i strażnicy 
miejscy. Kobieta została przewieziona do szpitala, a funkcjonariusze udali się 
w miejsce jej zamieszkania. Zastali tam 6-miesięczne dziecko niedoszłej sa-
mobójczyni, znajdujące się pod opieką nietrzeźwego ojca. Mundurowi  we-
zwali karetkę pogotowia, a o sprawie natychmiast poinformowali kuratora 
sądowego. Dziecko zostało umieszczone w ośrodku interwencyjnym.

 Kobieta spacerująca nad jeziorkiem moczydłowskim zauważyła dwie pa-
nie kopiące worek na śmieci, z którego wydobywał się skowyt zwierzęcia. Gdy 
krzyknęła i próbowała do nich podejść, kobiety (matka z córką) porzuciły wo-
rek i uciekły zaparkowanym w pobliżu samochodem. W worku znajdował się 
kamień oraz zakrwawiony, młody pies z łapami obwiązanymi taśmą. O spra-
wie natychmiast zostali poinformowani policjanci, którzy po przesłuchaniu 
świadków ustalili miejsce zamieszkania obydwu kobiet. Zostały one zatrzy-
mane i odpowiedzą z znęcanie się nad psem, za co grozi do 5 lat więzienia.

 W jednym ze sklepów na terenie centrum handlowego w Wólce Kosow-
skiej skradziono kilka tysięcy złotych. Zagadkę udało się rozwiązać policjan-
tom po przejrzeniu zapisu z monitoringu. Do sklepu wszedł mężczyzna i wy-
korzystując nieuwagę pracowników otworzył szufl adę, w której znajdowała 
się gotówka. Po kilku dniach 46-letni Gruzin ponownie pojawił się na terenie 
centrum, gdzie został rozpoznany i zatrzymany. Mężczyzna, który już wcze-
śniej wchodził w konfl ikt z prawem, trafi ł do celi i usłyszał zarzuty. Za kradzież 
grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

 Policjanci zostali poinformowani, że na jednej z budów dochodzi do kra-
dzieży sprzętu. W trakcie dochodzenia ustalono, że stoi za tym jeden z pra-
cowników, który został zatrzymany. 31-latek sprzedawał sprzęt za pośrednic-
twem jednego z portali aukcyjnych. Funkcjonariuszom udało się odzyskać od-
kurzacz przemysłowy oraz wysuwaną drabinę. O dalszym losie zatrzymanego 
zdecyduje sąd. 

 Kilka dni temu funkcjonariusze zatrzymali 42-latka, który od miesięcy znę-
cał się psychicznie i fi zycznie nad swoją rodziną. Ponadto 6 sierpnia podpalił 
budynek ze znajdującymi się w środku maszynami rolniczymi i innym sprzę-
tem o łącznej wartości 50 tys. zł. W przypływie złości zniszczył też dwa samo-
chody osobowe. 42-latek usłyszał w sumie trzy zarzuty i został tymczasowo 
aresztowany na trzy miesiące. 

 Kilka dni temu w jednym z centrów handlowych do nastoletniej dziew-
czynki podszedł 37-letni mężczyzna i zaczął dotykać jej miejsc intymnych. 
Przerażona dziewczynka uciekła i o wszystkim informowała swoją matkę, a ta 
z kolei niezwłocznie złożyła zawiadomienie na policji. Zabezpieczono monito-
ring z centrum handlowego i przesłuchano świadków. Dzięki temu udało się 
ustalić tożsamość mężczyzny. Został on zatrzymany na warszawskiej Pradze. 
Delikwent trafi ł do aresztu i usłyszał zarzuty. Za czyn, którego się dopuścił gro-
zi mu do 12 lat więzienia. Został objęty dozorem policyjnym i otrzymał zakaz 
zbliżania się do poszkodowanej na odległość mniejszą niż 100 metrów.

 Kryminalni zatrzymali 31-latka, poszukiwanego listem gończym wyda-
nym przez sąd w Warszawie. Udało się im również złapać 59-letniego miesz-
kańca Starej Iwicznej, któremu zasądzono za kradzieże wyrok dwóch lat wię-
zienia. Mężczyzna przebywa już w zakładzie karnym.
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Sprawa Piotra N. wróci do sądu
KONSTANCIN-JEZIORNA Po sprzeciwie prokuratury, znany dziennikarz, który potrącił na pa-
sach w Konstancinie starszą kobietę, będzie miał normalny proces
 Za czyn, którego mieszkający 
w mieście uzdrowiskowym dzien-
nikarz dopuścił się w paździer-
niku ubiegłego roku, groziło mu 
do trzech lat więzienia. Jednak 
pod koniec lipca Sąd Rejonowy w 
Piasecznie, w trybie nakazowym 
(czyli bez udziału stron) naka-
zał Piotrowi N. zapłacenie łącz-
nie około 22 tys. zł grzywny, na-
wiązki i kosztów sądowych. 

Minister Ziobro zabiera głos
 Wyrok wzbudził ogromne kon-
trowersje, dlatego piaseczyńscy 
śledczy wnieśli od niego sprzeciw 
tłumacząc, że „w ocenie proku-
ratury, w realiach przedmiotowej 
sprawy, orzeczona kara grzyw-
ny jest rażąco niewspółmierna 
i jako taka nie spełnia celów za-
pobiegawczych i wychowawczych, 
które kara ma osiągnąć w stosun-
ku do skazanego, a także potrze-
by w zakresie kształtowania świa-
domości prawnej społeczeństwa”. 
Jadący chevroletem dziennikarz 
potrącił 77-latkę na przejściu dla 
pieszych przy skrzyżowaniu ulic 
Piłsudskiego i Piasta w Konstan-
cinie-Jeziornie. Odwieziona do 
szpitala piesza doznała urazu że-
ber – „obrażeń skutkujących roz-
strojem zdrowia na okres powy-
żej 7 dni” (to cytat z aktu oskar-
żenia). Kierowca był trzeźwy i do 
czasu przyjazdu karetki otoczył 
poszkodowaną opieką. 
 Nakazowy wyrok dla dzienni-
karza wzbudził także zaintereso-
wanie ministra sprawiedliwości 
Zbigniewa Ziobro. Stwierdził on 
w mediach społecznościowych, że 
„Polacy oczekują, że prawo będzie 
równe dla wszystkich bez względu 
na to, czy sprawca to osoba zna-
na czy nie”. Zapytaliśmy proku-
raturę, o jaki wyrok dla Piotra N. 
wnioskowali śledczy zanim do-
szło do wyroku w trybie nakazo-
wym (jest on wydawany, gdy oko-
liczności zdarzenia i wina oskarżo-
nego nie budzą wątpliwości). – Sąd 
wydaje wyrok nakazowy na posie-
dzeniu bez udziału stron. Prokura-
tor dowiaduje się o treści wyroku z 
chwilą jego doręczenia przez sąd. 
W stosunku do oskarżonego Piotra 
N. prokurator nie miał możliwości 
zgłoszenia wniosków co do kary w 
przyjętym przez sąd trybie proceso-
wania – tłumaczy prokurator Miro-
sława Chyr z Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie. Uznanie sprzeci-
wu prokuratury oznacza, że wyrok 
nakazowy stracił moc, a sprawa zo-
stanie ponownie rozpatrzona przez 
sąd w Piasecznie na tzw. zasadach 
ogólnych. Pierwszy termin wyzna-
czono na początek listopada. 

Zarzuty stawia też policja
 Smaczku sprawie dodaje fakt, 
że tuż po wypadku okazało się, 
iż Piotr N. nie miał uprawnień do 
kierowania pojazdami, ponieważ 
w 2009 roku stracił prawo jazdy 
za przekroczenie limitu punktów 
karnych. Poza tym w momencie 
wypadku jego samochód nie miał 
ważnych badań technicznych oraz 
ubezpieczenia OC, czym sprawca 
dodatkowo złamał kodeks wykro-
czeń. Ta sprawa została wyłączo-
na z postępowania dotyczącego 
wypadku i w ostatni wtorek, po 
przedstawieniu Piotrowi N. za-
rzutów, konstancińscy policjan-
ci skierowali do sądu w Piasecz-

nie wniosek o jego ukaranie. Za 
popełnienie wykroczeń sąd może 
nałożyć na obwinionego karę fi-

nansową, ale także zakaz prowa-
dzenia pojazdów. 

PC

Sprawa zostanie rozpoznana od nowa, ponieważ zdaniem 
prokuratury wcześniejsza kara była „rażąco niewspółmierna”

K O N D O L E N C J E
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Strażnicy pod nowym
adresem do końca roku?
PIASECZNO Kilka miesięcy temu gmina kupiła od starostwa budynek 
przy ul. Czajewicza w Piasecznie z zamiarem pilnej przeprowadzki 
straży miejskiej. Remont nadal się jednak nie rozpoczął

 Gmina kupiła siedzibę byłego powiatowego wydziału komunikacji za około 
2 mln zł. Jednak, wbrew wcześniejszym zapowiedziom (straż miejska miała zo-
stać przeniesiona do niego od razu), do tej pory obiekt stoi pusty. –  Znajdujące 
się tam lokale wymagają niezbędnego odświeżenia, uzupełnienia tynku i poma-
lowania – wyjaśnia Mariusz Łodyga, komendant piaseczyńskiej straży miejskiej. 
–  Wierzę, że przed końcem roku będziemy już urzędować w nowej siedzibie. 
 Prawdopodobnie najpierw do budynku przeniosą się strażnicy, a dopiero 
potem zostanie tam zainstalowane centrum monitoringu znajdujące się obec-
nie w budynku Komendy Powiatowej Policji. Jest to bowiem skomplikowana ope-
racja wymagająca m.in. dociągnięcia na Czajewicza łącza światłowodowego. W 
nowym centrum ma być prowadzony stały podgląd na żywo obrazu z około 
80 kamer, w tym znajdujących się w parkach przy Chyliczkowskiej oraz w Jó-
zefosławiu. – Do tego dojdą dwie kamery zamontowane w ramach tej edy-
cji budżetu obywatelskiego przy ul. Kusocińskiego – uzupełnia szef straży. 
 Tak duże centrum monitoringu będzie wymagało dodatkowego sprzętu. Na jego 
zakup radni już wcześniej zarezerwowali w budżecie gminy pół miliona złotych. 

TW

Podstawówka wypycha gimnazjum
GÓRA KALWARIA W wygaszanym gimnazjum w Cendrowicach powstały dwie sale dla ze-
rówkowiczów, osobne toalety i plac zabaw. Tak zaczęło się przekształcanie placówki w 
szkołę podstawową
 Szkoła o 92-letnich tradycjach 
znów przechodzi ewolucję, tak jak w 
1999 roku, kiedy po reformie oświaty 
samorząd gminy umieścił w niej gim-
nazjum. Wtedy, przystosowując budy-
nek dla nastolatków, likwidowano ni-
sko zawieszone umywalki i mniejsze 
sedesy, pozbywano się miniaturowych 
mebli. Teraz jest odwrotnie, ponieważ 
reforma oświaty przywróciła ośmio-
klasowe podstawówki.

Pożegnanie gimnazjalistów
 Gimnazjum im. Feliksa Kapac-
kiego w Cendrowicach jest jedną z 
nielicznych szkół w okolicy, które 
rozpoczęte zmiany w systemie edu-
kacji dotkną najmocniej. Już powstał 
obok niej nowoczesny plac zabaw, a 
z parteru budynku trzeba było wy-
prowadzić bibliotekę, aby umieścić 
sale i toalety dla około 10 dzieci, któ-
re od września w „zerówce” rozpocz-
ną przygotowania do nauki w klasie 
I. Dla pierwszaków również przygo-
towano już cztery kąty, w kolejnych 
latach będą przebudowywane po-
mieszczenia dla klas II i III. To nie 
koniec zmian, ponieważ najmłod-
sze dzieci będą wchodziły do pla-
cówki osobnym, bocznym wejściem. 
Wszystko po to, aby nie stykały się z 
uczniami klas VII, VIII oraz ostat-
nimi gimnazjalistami (którzy będą 
uczyli się w większości na piętrze). 
Ostatni uczniowie gimnazjum poże-
gnają się ze szkołą w Cendrowicach 
w połowie roku 2019. – To będzie naj-

trudniejszy rok w naszej placówce – 
przyznaje Halina Miesiak, dyrektor 
szkoły w Cendrowicach. Następnie, 
od roku szkolnego 2020/21, placówka 
przestanie przyjmować siódmoklasi-
stów ze szkół w Czachówku, Czaplin-
ku i Dobieszu. W ten sposób zakoń-
czy się proces przekształcania szkoły 
w samodzielną podstawówkę.  
 Przyjęcie nowych, młodszych 
roczników i odejście starszych ozna-
cza dla szkoły również powolne 
zmiany kadrowe oraz... wymianę 
sztandaru. Poprzedniego szkoła do-
czekała się po kilku latach istnienia, 
w 2006 roku. Jednak jest na nim na-
pis „gimnazjum”, dlatego staraniem 
rodziców ma zostać wymieniony.  

Odrodzona „Jedynka”
 Niemal identyczny proces cze-
ka też drugą szkołę w gminie – przy 
ul. ks. Sajny w Górze Kalwarii, gdzie 
od końca lat 90. obok liceum ogól-
nokształcącego funkcjonuje gimna-
zjum. Władze miasta zdecydowały, 
że do budynku powróci podstawo-
wa „Jedynka”.  – Jeszcze w tym roku 
w budynku zespołu szkół nie dosto-
sowujemy sal i łazienek dla kilkulat-
ków, nie oddamy też placu zabaw, 
ponieważ nie będziemy otwierać w 
niej zerówki ze względu na to, że po 
sąsiedzku jest przedszkole. Pierwsza 
klasa przy ul. ks. Sajny wystartuje za 
rok – informuje wiceburmistrz Jan 
Wysokiński.

Piotr Chmielewski

Szkoła w Cendrowicach jest już niemal 
gotowa na przyjęcie zerówkowiczów 

R E K L A M A
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Łoś wdarł się na posesję
PIASECZNO W poniedziałek rano na posesję przy ul. Bukietowej w Wol-
ce Kozodawskiej wtargnął 400-kilogramowy łoś. Zwierzę ułożyło się w 
rogu działki, a gdy nastała noc, przeskoczyło przez ogrodzenie i pobie-
gło w kierunku Jeziorki

 – Z samego rana zbudziło nas ujadanie psa – relacjonuje Beata Gręda, na 
której posesję dostał się łoś. – Nie zauważyliśmy jednak nietypowego gościa i 
jak gdyby nigdy nic, pojechaliśmy do pracy. Po kilku godzinach zadzwonił do 
mnie dzielnicowy z informacją, że na naszej działce przebywa ogromne zwie-
rzę. Widocznie ktoś go zobaczył i wezwał policję.
 Michał Gręda, mąż pani Beaty wyjaśnia, że rano syn usłyszał łamanie gałęzi i 
rumor w rejonie rosnących za domem winorośli, ale wówczas nikomu nie przy-
szło do głowy, że może to wiązać się z niezapowiedzianą wizytą rogatego sam-
ca. Później właściciele zauważyli tam duży wyłom – to właśnie tędy łoś przedo-
stał się na ich posesję od sąsiadów, przeskakując wcześniej 2-metrowe ogrodze-
nie. – Musiał najpierw pokonać betonowy mur od strony ul. Gromadzkiej – do-
myśla się pan Michał. – Ułożył się w rogu działki i grzecznie odpoczywał.
 Zwierzę przez cały dzień było spokojne i nie zwracało uwagi na powstałe wo-
kół niego zamieszanie. Wieczorem rejon Bukietowej obstawiła straż pożarna i po-
licja, a przed posesją państwa Grędów zebrali się sąsiedzi. Na miejscu zjawił się też 
weterynarz z Glinojecka, który miał zaaplikować łosiowi zastrzyk usypiający. Na-
stępnie zwierze miało zostać umieszczone w przyczepie do przewozu koni i prze-
transportowane do lasu. Kiedy jednak lekarz zbliżył się do łosia, ten nagle pode-
rwał się, przeskoczył przez ogrodzenie i pobiegł w kierunku Jeziorki, skąd przybył 
kilkanaście godzin wcześniej. – Mieliśmy tu niezłe zamieszanie i trochę nerwów, 
ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło – cieszy się Michał Gręda. 

Tomasz Wojciuk

Ogromny łoś przez cały dzień był bardzo spokojny

Gmina robi odwodnienie, 
a mieszkańcy grzęzną w błocie
PIASECZNO Mieszkańcy Zalesia Dolnego są zmęczeni pracami trwającymi na ulicach Jo-
dłowej, Jałowcowej, Akacjowej, Podleśnej i Asnyka. – Ostatnio takie doły były tu pod-
czas pierwszej wojny światowej – narzeka jeden z nich
 Prace odwodnieniowe mia-
ły zakończyć się w czerwcu, jednak 
mieszkańcy do tej pory muszą bo-
rykać się z licznymi uciążliwościa-
mi. Najgorsze oprócz głębokich ko-
lein, zalegających na poboczach be-
tonowych kręgów, rur i pryzm ziemi 
jest wszechobecne błoto, po którym 
nie sposób przejść, a często nawet 
przejechać samochodem. – Zapra-
szamy na spacer, zwłaszcza jak po-
pada – ironizuje pan Remek, jeden z 
mieszkańców.
 – Prace wkraczają w końcową 
fazę, do wykonania został jeszcze 
około 200-metrowy odcinek ul. Ja-
łowcowej – mówi radna Magdalena 
Woźniak, która od początku pilotu-
je tę inwestycję. Gmina przymyka 
oko na opóźnienia, bo rozwiązywa-
nie teraz umowy z wykonawcą tyl-
ko wydłużyłoby prace. Poza tym te-
ren jest wyjątkowo trudny, a w zie-
mi znajduje się wiele nie widnieją-
cych na żadnych mapach instalacji, 
które trzeba omijać lub przenosić. 
Jednym z ostatnich problemów, na 
jakie natrafił wykonawca, była ku-
rzawka uniemożliwiająca wykopanie 
głębokiej studni zbierającej wodę. W 
związku z tym prawdopodobnie zaj-
dzie potrzeba wybudowania znajdu-
jącej się płycej przepompowni. – Ta 
inwestycja ciągnie się już od sze-

ściu lat – wyjaśnia Magda Woźniak. 
–  Po drodze były długotrwałe re-
gulacje własności gruntów, projek-
ty i wreszcie feralna procedura prze-
targowa, rosnące koszty i problemy 
wykonawcze. Mimo wszystko mam 
nadzieję, że prace odwodnieniowe 
w tamtym rejonie uda się dokończyć 
jeszcze w sierpniu.
 Wkrótce gmina ogłosi tak-
że przetarg na utwardzenie wszyst-
kich pięciu ulic, na co zarezerwo-
wano 670 tys. zł. Suma ta może jed-

nak okazać się niewystarczająca, bo 
według szacunków inwestycja może 
kosztować około 2 mln zł. Jednak 
już wiadomo, że brakujące pienią-
dze, jeśli zajdzie taka potrzeba, zo-
staną dołożone. W pierwszej kolej-
ności asfalt pojawi się na ulicach 
Akacjowej i Jodłowej. – Wszystkie 
drogi powinny zostać utwardzone 
do końca tego roku – dodaje Mag-
dalena Woźniak.

Tomasz Wojciuk

Okolice ulicy Jodłowej przypominają krajobraz po bitwie

R E K L A M A

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Top Girls i Exelent na dożynkach w Bielawie
 Już 2 września sołectwo Bielawa będzie gospodarzem jubileuszowego 
święta plonów. Dożynki rozpoczną się o godz. 12.45 prezentacją wieńców i 
mszą św. polową. Następnie wystąpią zespoły ludowe i nie tylko. Będą konkur-
sy z nagrodami, mnóstwo stoisk, a po koncercie zespołów disco polo Top Girls 
i Exelent (godz. 17) rozpocznie się dyskoteka pod gwiazdami z DJ-em Piotrem. 

PC
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Wyścig z czasem w nowej Chatce
KONSTANCIN-JEZIORNA W nowo budowanym przedszkolu „Leśna Chatka” trwają gorączko-
we prace wykończeniowe, aby placówka przyjęła dzieci w pierwszych dniach wrze-
śnia. Dokładnej daty otwarcia obiektu nikt nie umiał nam podać
 Przedszkole nr 4 z oddziałami 
integracyjnymi od lat funkcjonuje w 
mocno wyeksploatowanym budynku 
przy ul. Wareckiej. Ponieważ obiekt 
nie nadawał się już do remontu ani 
rozbudowy, władze miasta zdecydo-
wały o budowie nowej siedziby dla 
przedszkola na Placu Sportowym. 
Warta prawie 7,7 mln zł inwestycja 
trwa od końca 2016 roku. Zgodnie 
z umową przedszkole powinno być  
gotowe w kwietniu tego roku i wów-
czas bez problemu zostałoby przy-
gotowane na przeprowadzkę z Wa-
reckiej przed 1 września. Główny 
wykonawca – firma Mawilux z gmi-
ny Raszyn do końca roku wykonał 
już 80 proc. zlecenia. Potem... zban-
krutował. Firma została przejęta 
przez większą spółkę z Wrocławia. 
W kwietniu nowy właściciel Mawi-
luksa oznajmił gminie, że nie opłaca 
mu się prowadzić dalszych prac na 
Placu Sportowym. Jednak po żmud-
nych negocjacjach, konstancińskim 
włodarzom udało się nakłonić firmę 
do dokończenia prac. – Gdyby wy-
konawca zszedł z budowy, zakoń-
czenie inwestycji opóźniłoby się o 
przynajmniej rok – uświadamia bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk.  
 Na mocy porozumienia, roboty 
miały zostać sfinalizowane na prze-
łomie lipca i sierpnia. I budynek jest 
gotowy, ale wykonawca nie ukoń-
czył ogrodzenia, drogi pożarowej i 
kilku miejsc postojowych. Aby dzie-

ci wprowadziły się do nowej placów-
ki, nadzór budowlany musi dopuścić 
do użytkowania cały obiekt. – Fir-
ma poradziła sobie dobrze z przy-
gotowaniem placu zabaw, ale już z 
pracami drogowymi nie za bardzo – 
przyznaje Kazimierz Jańczuk. W ra-
tuszu słyszymy zapewnienia, że jest 
robione wszystko, aby „Leśna Chat-
ka” zaistniała pod nowym adresem 
w pierwszych dniach września. – Nie 
chcę spekulować, kiedy inwesty-
cję uda się zakończyć – ucina temat 
burmistrz.  

 – Poproszono mnie, abym cier-
pliwie czekała na informacje, kie-
dy wprowadzimy się do nowej sie-
dziby – mówi Ewa Bader, dyrek-
tor „Czwórki”. – Będziemy w sta-
nie przenieść się bardzo szybko, 
ponieważ z Wareckiej zabierzemy 
w zasadzie tylko całą dokumenta-
cję, trochę nowych zabawek i ta-
blice interaktywne, które dopiero 
co otrzymaliśmy. Na Placu Spor-
towym  całe wyposażenie będzie 
nowe – dodaje. Brak pewności, 

kiedy placówka zacznie działać 
pod nowym adresem powoduje, że 
personel „Leśniej Chatki” obecnie 
przygotowuje na 1 września budy-
nek przy Wareckiej. – Stare przed-
szkole pomieści 125 dzieci. Dodat-
kowa, szósta grupa przyjęta w tym 
roku już pod kątem nowej siedzi-
by, ewentualnie przez pewien czas 
będzie miała zajęcia w szkole przy 
Żeromskiego. Czy tak się stanie, 
dowiemy się w najbliższych dniach 
– informuje Ewa Bader. 
 Aby przyspieszyć procedu-
ry związane z przyszłymi odbiora-
mi, burmistrz zaprosił sanepid i 
straż pożarną na nieformalny re-
konesans w nowym przedszkolu. 
– Nie mieli większych uwag. Liczę, 
że będzie podobnie, gdy wystąpi-
my formalnie z wnioskiem o po-
zwolenie na użytkowanie – mówi 
Kazimierz Jańczuk.
 Nowa „Leśna Chatka” na 
działce pomiędzy ulicami Prusa, 
Sanatoryjną oraz Granicznej jest 
nowoczesnym i przestronnym bu-
dynkiem, dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Znajduje się tu sześć sal dydak-
tycznych (dla każdej grupy), duża 
sala sportowo-widowiskowa, sala 
do zajęć sensorycznych oraz kuch-
nia. Wprost z sal, przez drzwi tara-
sowe, dzieci wyjdą na place zabaw 
oraz tor do nauki jazdy na rowerze.

Piotr Chmielewski

– Poproszono mnie, 
abym cierpliwie czekała 

na informację, kiedy wpro-
wadzimy się do nowej siedzi-
by – mówi Ewa Bader, dyrek-

tor przedszkola „Czwórki”

Budynek na Placu Sportowym jest gotowy, 
intensywne prace trwają wokół niego

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Festiwalowa kropka nad „i”
 Fundacja Promotus zaprasza na koncert fi nałowy, który będzie kulmina-
cyjnym punktem V Warsztatów Wokalno-Chóralnych Calvaria Cantans. Wy-
darzenie, któremu patronuje Kurier Południowy, odbędzie się w najbliższą 
niedzielę o godz. 16 w kościele w Sobikowie. Wstęp wolny.

PC
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Utrudnień na linii radomskiej ciąg dalszy
 Prace na torowisku z Warszawy do Czachówka Południowego i związane 
z nimi problemy niemal się zakończyły i PKP Polskie Linie Kolejowe zapowia-
dają, że od 13 września rozpoczną się utrudnienia na kolejnym odcinku że-
laznej drogi R8 – z Czachówka Południowego do Warki. Tego dnia nastąpi za-
mknięcie jednego toru, czego wynikiem będzie odwołanie części pociągów, 
korekta godzin kursowania innych oraz zmiana trasy popularnego „Radomia-
ka” (pojedzie Centralną Magistralą Kolejową). Częściowo zamiennie CMK poja-
dą też dalekobieżne składy Intercity: „Orłowicz”, „Kolberg”, „Kinga” i „Żeromski”. 
W godz. 0.40 – 3.20 torowisko z Dobieszyna do Radomia w ogóle będzie za-
mykane i ruch pociągów na tym odcinku zastąpi komunikacja autobusowa. 
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Publiczność tu rządzi, czyli 321 Impro!
KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższą sobotę i niedzielę Konstancin-Jeziorna stanie się Alter-
natywnym Uzdrowiskiem Kulturalnym za sprawą pełnego gwiazd festiwalu improwi-
zacji teatralnych 321 Impro 
 Podczas imprezy teatralno-ka-
baretowej w Konstancińskim Domu 
Kultury (ul. Mostowa 15), to  pu-
bliczność decyduje o przebie-
gu spektakli, na żywo współtwo-
rząc je wraz z aktorami. – To już 
ósma edycja festiwalu. Zaczęłam 
myśleć i oglądać tę ósemkę z każ-
dej strony. Najbardziej podobała 
mi się w pozycji leżącej – mówi z 
uśmiechem Katarzyna Michalska, 
dyrektor artystyczna festiwalu. – 
Znak nieskończoności to klucz do 
tej edycji festiwalu. Nieskończo-
ność czasoprzestrzeni, pomysłów, 
inspiracji, bezkres wszechświata i 
nieograniczona wyobraźnia oraz 
nieprzewidywalność tego, co wy-
darzy się na scenie – dodaje dyrek-
tor 321 Impro. Hasłem tegorocznej 
edycji jest więc „Powrót do przy-
szłości”.

Ogrom pozytywnego myślenia
 25 i 26 sierpnia na scenie zoba-
czymy gwiazdy impro, jak i młodych, 
utalentowanych artystów. Niczym 
bohaterowie hitowego filmu Rober-
ta Zemeckisa „Powrót do przyszło-
ści” aktorzy, a wraz z nimi widzo-
wie, będą przemieszczać się wehiku-
łem po wielu stylach i epokach. Pod-
czas niepowtarzalnej podróży doj-
dzie do spotkania z Szekspirem, wy-
pijemy kawusię w przedwojennej ka-
wiarence, weźmiemy udział w szalo-
nej imprezie z lat 80., a może pozna-
my także przyszłość. Biletem do niej 
jest bowiem ogrom pozytywnego my-
ślenia, które niesie impro. 
 Na festiwalu (w sobotę oraz nie-
dzielę o godz. 17). wystąpią grupy: 
Afront z Warszawy, Damy na Pany, 
BCA FLASH – młodzi panowie, 
którzy swoje pierwsze kroki stawiali 
w Konstancinie, Oranżada na miej-
scu, a także Comedy Impro Banda z 
Warszawy, Paptak z Wrocławia oraz 
Disco Girls z Bydgoszczy, które w 
sobotni wieczór zabiorą publiczność 
na improwizowaną dyskotekę z lat 
80 (godz. 22, altana przy Hugonów-
ce). Będzie też tradycyjnie Mecz Im-
pro (sobota, godz. 20.30). Tym ra-
zem w ringu do scenicznych impro-
wizowanych zmagań staną Teatr AB 
OVO i Łowcy.B, czyli zawodnicy 
wagi ciężkiej w dedykowanych sobie 

scenicznych wyzwaniach. Ab Ovo 
to zespół scenicznych indywidual-
ności, prekursorzy festiwalu, ma-
jący na swoim koncie wiele zwycię-
skich pojedynków, prawie wszyst-
kie przez nokaut... umierającej ze 
śmiechu publiczności. W drugim 
narożniku staną Łowcy.B, którzy, 
jak sami przyznają, uwielbiają ta-
plać się w absurdzie i grotesce. Ich 
znakiem rozpoznawczym są dzier-
gane na drutach sweterki. 

Kryją się za talentem
 Tradycyjnie festiwal zamknie 
niedzielne muzyczne show (o godz. 
20.30), w którym publiczność zdecy-
dujecie co, jak i o czym zaśpiewają 
artyści. A na scenie wystąpią praw-
dziwe gwiazdy. Joanna Kołaczkow-
ska (niezwykle charyzmatyczna ak-
torka kabaretu Hrabi). Obok niej 
ulubieniec narodowy Kacper Ku-
szewski - aktor teatralny, filmowy, 
dubbingowy i serialowy oraz woka-
lista i tancerz. Nie zabraknie też do-
skonałej aktorki i wokalistki Anny 
Czartoryskiej-Niemczyckiej. Jej wi-

zerunkowa delikatność, elegancja i 
opanowanie łączy się z kreatywno-
ścią, luzem i miłością do muzyki. 
 Artyści, którzy wystąpią na sce-
nie reprezentują różne style, ale łą-
czy ich improwizacja teatralna na 
najwyższym poziomie. –  „Publicz-
ność rządzi” to hasło, które w 100 
proc. oddaje to, czym jest impro-
wizacja teatralna. Aktorzy, bez sce-
nariusza, muszą sprostać scenicz-
nym wyzwaniom, kryjąc się tylko za 
własnym talentem – zachęca Edyta 
Markiewicz-Brzozowska, dyrektor 
Konstancińskiego Domu Kultury. 
 Siłą impro jest apolityczność, 
sceniczna elegancja i kultural-
ny język. Widownia festiwalu jest 
wielopokoleniowa, bawi się na nim 
każdy, kto ceni i rozumie inteli-
gentny, często absurdalny humor. 
Bilety do kupienia na www.kon-
stancinskidomkultury.pl, www.bi-
letyna.pl, www.kupbilecik.pl. Wię-
cej informacji na www.321impro.
pl. Imprezę polecają Kurier Połu-
dniowy i Piasecznonews.pl. 

PC

W sobotę gwiazdą festiwalu będzie kabaret Łowcy.B

6 nr 30 (730)/2018/W1AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Coraz bliżej ronda 
w Gołkowie
PIASECZNO Gmina wykupiła prywatną nieruchomość z domem, będą-
cą przeszkodą dla budowy ronda na styku ulic Pod Bateriami, Gołkow-
skiej, Głównej oraz Pułku IV Ułanów

 O potrzebie budowy przy stacji Wadex bezkolizyjnego, bezpiecznego ronda mówi 
się od dawna. Teraz  jest na to idealny moment, ponieważ Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich kompleksowo remontuje  ulicę Pułku IV Ułanów. Rondo, które będzie kosz-
tować prawdopodobnie około 3,5 mln zł, mają sfinansować do spółki gmina i powiat. 
Gmina zarezerwowała na tę inwestycję w budżecie 2 mln zł, a powiat – 1,5 mln zł. 
 Radna Magdalena Woźniak poinformowała kilka dni temu, że gminie udało 
się bezkonfl iktowo i bez wchodzenia na drogę sądową wykupić prywatną nieru-
chomość (970 m kw. z budynkiem), przylegającą do skrzyżowania ulic Głównej i 
Pod Bateriami. Projekt ronda jest już gotowy, a teraz – gdy gmina dysponuje już 
niezbędnym terenem – rozpoczęły się starania o uzyskanie zgody na realizację 
inwestycji (ZRID). Kolejnym krokiem ma być ogłoszenie przez powiat przetargu 
na wykonawcę. Ksawery Gut z zarządu powiatu, który odpowiada za inwesty-
cje liczy, że ZRID zostanie wydany w połowie września. - We wrześniu będziemy 
chcieli również ogłosić przetarg na wykonawcę – dodaje. Realizacja zadania ma 
rozpocząć się jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności PGE będzie musiało 
przełożyć sieci energetyczne, trzeba będzie także pobudować kanalizację desz-
czową. - Roboty drogowe zaczną się pewnie dopiero w przyszłym roku – pro-
gnozuje Ksawery Gut. - Budowa ronda zakończy się w wakacje 2019 roku.

TW
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Jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w powiecie 
piaseczyńskim od lat czeka na przebudowę

R E K L A M A



nr 30 (730)/2018/W1
WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czekamy cały 
rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gorszej kondycji, 
wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację. Pomyślmy o kondycji na-
szych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz 

Zabieg laminowania 
 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-
nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.
Regeneracja i prostowanie włosów w jednym
 Dla Pań o włosach niesfornych, puszących i elektryzujących się proponujemy 
keratynowy zabieg wygładzający Pure Renewal System. Kuracja jest w 100 % wol-
na od formaldehydu. Ten keratynowy zabieg wygładza i redukuje skręt o 75%. 
 Zapewnia imponujące efekty wygładzające i odbudowujące oraz nie za-
wiera agresywnych substancji chemicznych. Pure Renewal System zapew-
nia natychmiastowy efekt. Kuracja zawiera opatentowaną technologię Kera-
bond, która w połączeniu z mieszanką najwyższej jakości olejków jojoba, ar-
ganowego i rozmarynu przekształca w 90 minut kręcone , ciężko układające 
się włosy w jedwabiście gładkie, lśniące aż do 12 tygodni! Zabieg keratynowy 
Pure Renewal Sysytem jest zgodny z wymogami wszystkich organizacji zdro-
wotnych na świecie.

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

przed laminacją po laminacji
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Sposoby na zaćmę
Jeśli zauważysz u siebie postępujące zaburzenia w jakości widzenia, a obrazy staną 
się coraz bardziej niewyraźne, rozmyte czy zamglone, możliwe, że masz do czynienia 
z zaćmą – najbardziej powszechnie występującą przyczyną upośledzenia wzroku. Na 
szczęście współcześnie można ją skutecznie leczyć

 Zaćma to inaczej zmętnienie so-
czewki, która umiejscowiona jest w 
gałce ocznej za tęczówką. Przyczy-
ny jej powstawania mogą być różne. 
Zwykle związana jest z wiekiem (tzw. 
zaćma starcza) i powodują ją starze-
nie się organizmu i towarzyszące temu 
zaburzenia metaboliczne. Może być 
również efektem urazów mechanicz-
nych oka, stosowania niektórych le-
ków czy stanu zapalnego błony na-
czyniowej oka. Sprzyjają jej też krót-
kowzroczność i cukrzyca. Czy mo-
żemy jakoś zapobiec zaćmie? Nauka 
nie daje na to niestety jednoznacznej 
odpowiedzi, ale zwraca się uwagę na 
możliwość szkodliwego działania pro-
mieniowania słonecznego i wpływ 
czynników środowiskowych (takich 
np. jak palenie papierosów czy pro-
mieniowanie podczerwone).
 Objawów zaćmy (zwanej inaczej 
kataraktą), różnych w zależności od 
typu schorzenia, w żadnym wypad-
ku nie powinno się lekceważyć. Stop-
niowe pogarszanie się ostrości wzro-
ku prowadzi bowiem prawie do cał-
kowitej utraty widzenia. Pacjenci ob-
serwują często tak zwane podwójne 
widzenie lub rozproszenie światła. 
Sporą trudność zaczynają sprawiać 
wówczas zwykłe codzienne czynno-
ści jak choćby czytanie, a prowadze-
nie samochodu z objawami zaćmy 
może być do tego bardzo niebez-
pieczne. Sygnałem, który powinien 
dawać do myślenia, jest zwłaszcza 
częsta zmiana szkieł okularowych.
 Zaćmę rozpoznaje lekarz oku-
lista – na podstawie wywiadu z pa-
cjentem i badania oka za pomocą 
wziernika okulistycznego i biomi-
kroskopu. Badanie ultrasonograficz-
ne wykaże z kolei czy objawom kata-
rakty nie towarzyszą inne dolegliwo-
ści - na przykład odwarstwienie siat-
kówki czy guz wewnątrzgałkowy.
 Najskuteczniejszym sposobem 
leczenia katarakty jest operacja. Ist-
nieją wprawdzie specjalne krople do 
oczu, które poprawiają ich metabo-
lizm, ale tak naprawdę tylko spowal-
niają proces chorobowy i nie są w 
stanie przywrócić poprzedniego sta-
nu zdrowia. Na szczęście popularny 
zabieg chirurgiczny nie wymaga już, 
jak kiedyś, długiego pobytu w szpita-
lu i wiąże się z niewielkim ryzykiem. 

 Jedną ze stosowanych współcze-
śnie metod jest tzw. ultradźwiękowa 
fakoemulsyfikacja, która trwa kilka-
naście minut i przeprowadzana jest w 
znieczuleniu miejscowym przy uży-
ciu kropli. W trakcie zabiegu usunię-
cia zaćmy specjalista wykonuje jedy-
nie niewielkie cięcie (około 2,2 mm), 
po czym wprowadza do oka sondę i 
– z pomocą ultradźwięków - rozbija 
i usuwa zmętniałą soczewkę, a przez 
nacięcie wsuwa miękką soczewkę 
wewnątrzgałkową. Następnie, pod 
wpływem ciśnienia wewnątrzgałko-
wego, rana operacyjna zamyka się 
samoistnie. Zaletą takiego podejścia 
jest to, że pacjent przez cały czas ma 
kontakt z lekarzem i może opuścić 
klinikę jeszcze w dniu zabiegu.
 Co istotne, raz skutecznie usu-
nięta zaćma oka nie odnawia się 
i w większości wypadków wystar-
czy jeden zabieg żeby pacjent mógł 
cieszyć się poprawą jakości widze-
nia przez całe życie. Zdarza się jed-
nak, że u niektórych osób występu-
je zjawisko tzw. zaćmy wtórnej, któ-
re wiąże się z przymgleniem toreb-
ki, w której osadzona jest soczew-
ka. Wskazany jest w tym przypad-
ku jeszcze jeden zabieg – tym razem 
przy użyciu specjalistycznego lasera 
YAG. Jest on bezbolesny i wykonuje 
się go w czasie wizyty okulistycznej.
 Operacyjne usunięcie zaćmy i wsz-
czepienie sztucznej soczewki uchodzi 
za zabieg bezpieczny, a dobre wyniki 
uzyskuje się w około 90 proc. przypad-
ków. Ewentualny brak poprawy jako-
ści widzenia może powodować obec-
ność innych, współistniejących chorób 
oka, na przykład zmian zwyrodnie-
niowych siatkówki czy zaniku nerwu 

wzrokowego. Postępowanie poope-
racyjne polega zwykle na okulistycz-
nym badaniu kontrolnym w pierw-
szym dniu po zabiegu i dalszej opie-
ce ambulatoryjnej. Zaleca się także 
stosowanie przez trzy, cztery tygodnie 
po operacji kropli antybiotykowo-ste-
roidowych, a w pierwszych dwóch, 
trzech miesiącach po zabiegu - unika-
nie gwałtownych wstrząsów i wysiłku.

Grzegorz Tylec
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Tunele najwcześniej 
za trzy lata
PIASECZNO/LESZNOWOLA Budowa przejazdów pod torami na ul. Jana 
Pawła II w Piasecznie i ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej nabiera coraz 
bardziej realnych kształtów. Inwestycja ma kosztować 24 mln zł

 W związku z gigantycznymi korkami tworzącymi się przed przejazdami 
kolejowymi w Nowej Iwicznej i podobnymi problemami w pobliżu piaseczyń-
skiego targowiska, starostwo zleciło przygotowanie koncepcji określającej 
koszty wybudowania w tych dwóch miejscach wiaduktów lub tuneli. – Eks-
perci oszacowali, że korzystniejszym rozwiązaniem będą tunele, ponieważ 
wiadukty zajęłyby o wiele więcej miejsca – mówi Ksawery Gut z zarządu po-
wiatu. – Taka konstrukcja byłaby problematyczna zwłaszcza w Nowej Iwicz-
nej, gdzie jest gęsta zabudowa. 
 Z przygotowanych przez starostwo kosztorysów wynika, że tunel w ul. 
Krasickiego kosztowałby 13 mln zł, zaś w ulicy Jana Pawła II – 11 mln zł, przy 
czym PKP PLK zobowiązało się dofi nansować obydwie inwestycje łączną 
kwotą ponad 6,5 mln zł. Obecnie przygotowywany jest projekt porozumienia 
między starostwem a spółką kolejową, określający terminy i zasady fi nanso-
wania obydwu inwestycji. Jak wszystko dobrze pójdzie i radni powiatowi zgo-
dzą się na wybudowanie tuneli, realizacja tego zadania potrwa około trzech 
lat – rok zajmie przygotowanie projektu i do dwóch lat sama budowa. 

TW
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Szczur zadomowił się w mieszkaniu.
Spółdzielnia: to wina mieszkańców
PIASECZNO W kwietniu pisaliśmy o problemach ze szczurami na osiedlu przy ulicy Kuso-
cińskiego. Mimo deratyzacji okazuje się, że problem nie został do końca rozwiązany

 Kilka dni temu pan Łukasz, 
mieszkający na na parterze jedne-
go z bloków przy ul. Kusocińskie-
go spostrzegł, że w jego mieszka-

niu zagnieździł się gryzoń. Miesz-
kaniec zgłosił to do administrują-
cej budynkiem Spółdzielni Mieszka-
niowej „Jedność”. - Wysłali do mnie 
pracownika, aby załatał dziurę, któ-
rą szczur dostał się do mieszkania – 
mówi pan Łukasz. - Zaproponowano 
mi też, abym przyszedł do spółdziel-
ni po trutkę. Poprosiłem żeby przy-
słali jakiegoś deratyzatora, ale zosta-
łem poinformowany że będę musiał 
ponieść koszty za wezwanie specjali-
sty, tak jakby to była moja wina, że 
zagnieździł się u mnie szczur. 

Wziął sprawy w swoje ręce
 Pan Łukasz zrezygnował z płat-
nej deratyzacji oraz trutki, któ-
ra jak mówi, działa dopiero po kil-
ku dniach. - Nie potrafiłbym spać w 
mieszkaniu z żoną i trójką dzieci ze 
świadomością, że mieszka z nami 
szczur – mówi mężczyzna. Dlate-
go postanowił „załatwić sprawę po 
swojemu”. - Usłyszałem go za ścia-
ną, usunąłem kilka płytek i o godz. 
13 dopadłem gryzonia – opowiada. 
Mieszkaniec ma żal do spółdzielni, 
że ta nie podejmuje działań napraw-
czych, które skutkowałyby wyelimi-
nowaniem z osiedla niechcianych 
„lokatorów” . - Nadal nie zawieszo-
no na drzewach karmników, a chleb, 

którym żywią się nie tylko gołębie, 
ale także szczury wyrzucany jest na 
trawę – dodaje.

To nie był jednostkowy przypadek
 W kwietniu tego roku o proble-
mach ze szczurami na osiedlu przy 
Kusocińskiego informowała nas 
Maria Zalewska. - Mieszkam tu 
od 50 lat i nigdy ich tu tyle nie było 
– alarmowała. - Chodzą między blo-
kami i niczego się nie boją.
 Stanisław Zawadzki, prezes SM 
„Jedność”, która administruje blo-
kami przy Kusocińskiego informo-
wał nas wówczas, że spółdzielnia za-
trudniła dwie firmy deratyzacyjne. 
- Cały czas staramy się wypłoszyć je 
z zajmowanych siedlisk, umieszcza-
jąc w jamach trutki – wyjaśniał. 
 Teraz Stanisław Zawadzki twier-
dzi, że problem szczurów został roz-
wiązany. - Dwa miesiące temu wy-
truliśmy je, a pozostałe wypłoszy-
liśmy – mówi. - Ten, który dostał 
się do mieszkania, musiał się jakoś 
uchować. Od lat prosimy mieszkań-

ców, aby nie rozrzucali po osiedlu je-
dzenia, które stanowi pożywkę dla 
gryzoni. Niestety, nasze apele nie 
przynoszą rezultatów. Pobudowali-
śmy nowe, zamykane altany śmiet-
nikowe, ale mieszkańcy świadomie je 
otwierają dla bezdomnych. Niestety, 
do śmietników ciągną również szczu-
ry, które szukają w nich pożywienia.
 A co z obiecanymi wcześniej 
karmnikami dla ptaków, do których 
mieszkańcy mogliby wkładać suchy 
chleb? - Zamówimy specjalne karm-
niki z otokami, mocowane do drzew 
obręczami, bo przeciwko przybija-
nym zaprotestowali ekolodzy – de-
klaruje Stanisław Zawadzki.
 Gdy oddawaliśmy do druku ten 
numer Kuriera Południowego, zgło-
siła się do nas kobieta mieszkająca 
na drugim piętrze budynku przy ul. 
Kusocińskiego 9, do której miesz-
kania również dostał się wczoraj 
szczur. – Mam nadzieję, że spół-
dzielnia potraktuje ten problem po-
ważnie – mówi zatroskana kobieta.

Tomasz Wojciuk

Pan Łukasz sam rozwiązał problem szczura, 
który zagnieździł się w jego mieszkaniu

– Przeprowadziliśmy na osie-
dlu deratyzację, ten szczur 
musiał się jakoś uchować – 

wyjaśnia Stanisław Zawadzki, 
prezes SM „Jedność”
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Od dziś basen nieczynny
GÓRA KALWARIA - Przerwy na przełomie sierpnia i września, podczas 
których w pływalni dokonywane są remonty, to coroczna konieczność 
– przekonuje szef basenu

 W przyszłym roku minie 20 lat od otwarcia zespołu basenowego przy ul. 
Pijarskiej. Aby standard usług, jaki oferuje obiekt przynajmniej nie malał, co 
roku na pływalni muszą być prowadzone remonty. Nie inaczej stanie się w 
tym roku. – Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa naszych 
gości – tłumaczy Paweł Maciejewski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, w 
skład którego wchodzi basen. Z tego względu nastąpi wymiana 110 m kw. 
płytek na podłodze na  antypoślizgowe. Także dla bezpieczeństwa na niektó-
rych ścianach pływalni zostaną zamontowane lustra, które zlikwidują „mar-
twe punkty”, obecnie niewidoczne dla ratowników (ponieważ m.in. są zasła-
niane przez kolumny) . – To nie oznacza, że powiesimy lustra, żeby zmniej-
szyć liczbę ratowników. Wręcz przeciwnie. W tym roku, w godzinach, w któ-
rych jest najwięcej klientów, jest już czterech ratowników – mówi dyrektor 
Maciejewski. Czuwający nad bezpieczeństwem pracownicy basenu dostaną 
też nowe narzędzie: aby nie tracić pływających z oczu, będą mogli urucha-
miać atrakcje (jacuzzi czy sztuczną rzekę) przy pomocy pilota, już bez potrze-
by wychodzenia z hali basenowej.   
 Remont nie ominie też zjeżdżalni. Chodzi o to, aby zwiększyć pewność, że 
korzystające z niej osoby nie będą wpadały na siebie nawzajem. Prace konser-
wacyjne obejmą również automatykę odpowiedzialną za jakość wody. Plano-
wany jest też remont kapitalny sauny – wymiana pieca i drewnianych elemen-
tów. – W przyszłym roku będziemy chcieli skupić się na renowacji elewacji base-
nu. Dwie dekady już odcisnęły na niej piętno – zapowiada Paweł Maciejewski. 
 Szef OSiR jeszcze raz przeprasza za utrudnieni i miłośników kąpieli zapra-
sza ponownie 15 września. 

PC

Podwoje pływalni otworzą się ponownie 15 września

Wyrośnie osiedle-gigant. 
Sąsiedzi pełni obaw
LESZNOWOLA Rządowa spółka BGK Nieruchomości zamierza wybudować przy ulicy Kar-
czunkowskiej kilkanaście bloków, w których znajdzie się nawet 3 tys. mieszkań. Inwe-
stycja budzi duży niepokój okolicznej społeczności

 Osiedle, na którym według pla-
nów inwestora będzie mogło za-
mieszkać nawet 10 tys. osób, ma 
zostać zbudowane na pustej dziś, 
15-hektarowej działce między tora-

mi kolejowymi (obok znajduje się 
stacja kolejowa PKP Jeziorki), ul. 
Karczunkowską oraz ul. Agaty na 
terenie gminy Lesznowola. Inwe-
stycja ma powstać w ramach rządo-
wego programu „Mieszkanie Plus” 
(jako pierwsza w Warszawie), a jej 
realizacja – jeśli wszystko dobrze 
pójdzie – rozpocznie się już w przy-
szłym roku i potrwa około 4 lat.

Mieszkania dla mniej zamożnych
 Osiedle ma składać się z 19 bu-
dynków o różnej wysokości (najwyż-
sze mogą mieć nawet 20 m) i cha-
rakterze. Lokale mają mieć 55-65 m 
kw. Osoby je wynajmujące będą pła-
cić preferencyjne czynsze. 7 sierp-
nia BGK zawarło umowę z dwo-
ma pracowniami architektoniczny-
mi - 22Architekci i AMC – Andrzej 
M. Chołdzyński, które wykona-
ją pełną dokumentację dla nowego 
osiedla. To właśnie one zdecydują o 
jego ostatecznym kształcie. – W ob-
rębie tego zespołu należy zapewnić 
dostęp do usług edukacji, zdrowia, 
handlu i gastronomii, terenów rekre-
acji i zieleni, ale także do komuni-
kacji zbiorowej – przekonuje Maciej 
Kowalczyk, reprezentujący pracow-
nię 22Architekci. – Wielkim atutem 
tej lokalizacji jest właśnie bliskość 
stacji kolejowej. Dzięki temu Nowe 
Jeziorki mogą działać w sposób po-
dobny do osiedli w granicach aglo-
meracji Wiednia czy Berlina. 
 Architekci chcą, aby w central-
nej części założenia znalazł się park 
umożliwiający odpoczynek i rekre-
ację, w którym mieszkańcy będą 
mogli aktywnie spędzać czas. Za-
planowano także nową szkołę z bo-
iskiem na około 1400 dzieci i przed-
szkole na 300 dzieci. 

Gwóźdź do trumny dla okolicy?
 Inwestor zaplanował konsulta-
cje społeczne z przyszłymi sąsia-
dami osiedla, aby poznać ich ocze-
kiwania, obawy, ale też potrze-

by. Pierwsze spotkanie, w którym 
wzięło udział około 50 mieszkań-
ców gminy Lesznowola, odbyło się 
19 lipca w Centrum Edukacji i Spor-
tu w Mysiadle (drugie jest planowa-
ne na 5 września – to właśnie wtedy 
sąsiedzi poznają wytyczne dotyczą-
ce projektowania przestrzeni wspól-
nych). W lipcowym spotkaniu wzię-
li udział m.in. lesznowolscy radni 
Marcin Kania i Mirosław Wilusz. 
– Mamy wiele uwag, o których po-
informujemy projektantów – mówi 
Marcin Kania. – Nasze obawy bu-
dzi kwestia miejsc parkingowych, 
których wskaźnik określono na 0,5 
na jeden lokal mieszkalny, ale także 
kwestie komunikacji, odprowadza-
nia wód deszczowych i ścieków. Pla-
nowana szkoła też jest w naszym od-
czuciu zbyt mała, jak na taką liczbę 
mieszkańców.

 Mirosław Wilusz uważa, że 
przedstawiona koncepcja projektu 
jest oderwana od rzeczywistości, a 
na budowie tak dużego osiedla w ta-
kim miejscu wszyscy stracą. – Inwe-
stor nie ma koncepcji układu komu-
nikacyjnego, a pół miejsca parkingo-
wego na lokal to jakiś absurd – prze-
konuje radny. – Z kolei zwiększenie 
liczby pociągów, aby zapewnić no-
wym mieszkańcom dojazd do War-
szawy, kompletnie zablokuje Nową 
Iwiczną, w której już teraz tworzą 
się gigantyczne korki. Mam wraże-
nie, że BGK chce zbudować to osie-
dle na siłę i za wszelką cenę, nie li-
cząc się z innymi. Jeśli te bloki po-
wstaną, to będzie gwóźdź do trum-
ny dla całej okolicy.

Tomasz Wojciuk

Osiedle ma powstać na 15-hektarowej działce 
w pobliżu stacji PKP Jeziorki

Wstępne szacunki zakładają, 
że blokowisko może koszto-

wać około 800 mln zł   
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GÓRA KALWARIA

Pół tysiąca lat przeleżała w piasku
 Prawdopodobnie dziś lub jutro archeolodzy spróbują wydobyć i prze-
wieźć do pracowni konserwacji drewna szkutę, którą w ostatnich dniach od-
kopano w okolicy zamku w Czersku. Dobrze zachowany, liczący 30 metrów 
długości statek wiślany przeleżał w piasku i wodzie ponad 500 lat. Został od-
kryty w tym miejscu w 2009 roku. Była to sensacja, ponieważ podobne jed-
nostki do tej pory znano jedynie z rysunków. Za wydobycie i transport szku-
ty zapłaci samorząd województwa, który wcześniej za kilka milionów wy-
budował wystarczająco dużą Pracownię Konserwacji Drewna w Rybnie koło 
Sochaczewa, gdzie przez 5-8 lat statek będzie nasączany środkami konser-
wującymi. Po tym czasie jednostka ma być wyeksponowana w Czersku, w 
nowo powstałym muzeum. 

PC
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Przytarł podwoziem 
o szyny wąskotorówki
TARCZYN Jerzy Kocyk, mieszkaniec Korzeniówki, skarży się na nierów-
ny przejazd przez tory kolejki na terenie miejscowości. – Łatwo uszko-
dzić tam samochód – dodaje

 Pan Jerzy przez tory w Korzeniówce przejeżdża często, czasami nawet kilka 
razy dziennie. – Niedawno w tym miejscu pracownicy kolejki wymieniali podkła-
dy – mówi. – Gdy skończyli, nasypali pod tory tłucznia i przez jakiś czas było dobrze.
 Niestety, po kilku tygodniach tłuczeń wybił się i tory zaczęły wystawać 
ponad poziom przejazdu. – Niedawno przytarłem o nie podwoziem mo-
jej skody – nie kryje swego niezadowolenia mieszkaniec. – Wiem, że sąsie-
dzi mają podobny problem. W tym miejscu naprawdę łatwo uszkodzić samo-
chód. Zgłaszałem to do opiekunów kolejki, ale nie dostałem odpowiedzi.
 Michał Duraj, wiceprezes Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei 
Wąskotorowej przyznaje, że latem na szlaku prowadzi ono liczne prace re-
montowe. – O sytuacji w Korzeniówce nie słyszałem – mówi. – Sprawdzę to 
jednak i jeśli przejazd rzeczywiście wymaga naprawy, to go poprawimy.

TW

Przejazd w Korzeniówce jest zabójczy zwłaszcza dla nisko 
zawieszonych samochodów
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„Dwusetki” zamiast „siedemsetek”
KONSTANCIN-JEZIORNA Zbliża się historyczny moment. Od 1 września po całej gminie uzdro-
wiskowej autobusami warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego będziemy jeź-
dzić z tańszymi biletami
 Ze zniżki skorzystają pasażero-
wie, którzy wsiądą na którymkol-
wiek przystanku w gminie Konstan-
cin-Jeziorna, aby pojechać do War-
szawy lub z powrotem. Dzięki temu, 
że obszar całej gminy zostanie włą-
czony do I strefy biletowej, miejsco-
wym nabywcom biletów miesięcz-
nych ZTM pozostanie w kiesze-
ni 840 zł rocznie. Tańsze będą rów-
nież bilety jednorazowe przesiadko-
we – ich cena spadnie z 7 do 4,40 zł. 
Zgodnie z uchwałą Rady m.st. War-
szawy z 5 lipca, przystankami gra-
nicznymi, z których będzie już moż-
na dojechać taniej będą: „Śniadec-
kich” (przy szosie nr 721 z Piasecz-
na do Konstancina), „Jasna” (na ul. 
Długiej, drodze powiatowej z Pia-
seczna do Konstancina), Kawęczyn 
II (na trasie wojewódzkiej z Góry 
Kalwarii do Konstancina), „Dę-
bówka II” (przy nadwiślańskiej dro-
dze z Góry Kalwarii do Konstanci-
na) oraz „Borowina I” (przy szosie z 
Baniochy do Konstancina). 
 Od 1 września zmieni się tak-
że numeracja autobusów 700 i 

725, dotychczas kończących tra-
sy w Konstancinie-Jeziornie. Za-
miast „siedemsetek” na uli-
cach pojawią się „dwusetki”. 
Rozszerzenie I strefy biletowej ozna-
cza też wyższe dopłaty samorzą-
du do funkcjonowania komunika-
cji na jego terenie - gminy muszą 
pokryć już 60 proc. kosztów prze-
wozu. Władze Konstancina-Jezior-
ny liczyły się z tym faktem i mają 
już na ten cel zarezerwowane środ-

ki w budżecie. – Przyłączenie naszej 
gminy do I strefy biletowej oznacza 
dla pasażerów duże oszczędności w  
kosztach dojazdów – zaznacza bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk. – Warto
więc, mając na uwadze własny kom-
fort, domowy budżet, a także dba-
łość o środowisko naturalne, rozwa-
żyć zmianę sposobu podróżowania 
i wybrać komunikację publiczną, do 
czego zachęcamy. 

PC

Po wprowadzenie I strefy biletowej komunikacja będzie gminę 
kosztowała więcej. Za to mieszkańcy zaoszczędzą
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Nie będzie ruletki w Szymanowie
GÓRA KALWARIA Dwie warszawskie spółki starały się o zgodę samorządu na ulokowanie 
kasyna gry przy drodze z Solca do Konstancina-Jeziorny. Po wysłuchaniu głosu miesz-
kańców radni nie chcą takiej inwestycji pod tym adresem
 Dwie zajmujące się hazardem 
spółki na swoją przyszłą działalność 
upatrzyły sobie duży i obecnie pusty 
budynek na obrzeżach Szymanowa. 
Zdaniem inwestorów otwarcie kasy-
na z hotelem i restauracją zwiększy-
łoby prestiż gminy i przyniosło do-
datkowe dochody w postaci podat-
ku od nieruchomości i działalności 
gospodarczej (w sumie około 100 
tys. zł). Jednak zgodnie z przepisa-
mi prowadzenie kasyna gry (gdzie 
można korzystać m.in. z ruletki, 
gier w karcianych, w kości oraz au-
tomatów) wymaga koncesji udzie-
lanej przez ministra finansów. Jed-
nym z niezbędnych załączników do 
wniosku o wydanie takowej koncesji 
jest pozytywna opinia rady gminy, w 
której lokal ma powstać. 
 Inwestycja od początku zaczę-
ła budzić kontrowersje, ponieważ 
zaledwie 15 metrów od wskazane-
go przez spółki budynku znajdują 
się dwa bloki zamieszkałe przez 24 
rodziny. – Kasyno, byłoby czynne 
przez całą dobę, ale większość klien-
tów odwiedzałoby je nocą, czego in-
westorzy nie ukrywali. To oznacza-
łoby uciążliwości. Chodzi głównie 
o samochody przyjeżdżające i od-
jeżdżające z parkingu w późnych 
godzinach oraz migające reklamy 
świetlne. Blisko bloków znajdował-
by się także ogródek restauracji na 
tarasie – wyjaśnia obawy mieszkań-
ców Renata Mateńko, sołtys Szyma-
nowa. Mieszkańcy martwili się tak-
że o bezpieczeństwo. O ile samo ka-
syno i lokal miałoby ochronę, nieza-
dowoleni i czasem awanturujący się 
klienci byliby wypraszani za drzwi 
i pozostawieni sami sobie. – A je-
śli któryś będzie chciał wyładować 
swoją agresje z przegranej? – pyta 
Andrzej Posiewka, rady i sołtys po-
bliskiej Łubnej. – Mieszkańcy są 

przeciwni takiej inwestycji, a ja wraz 
z nimi. To żaden prestiż dla Góry 
Kalwarii, ale zagrożenie – uważa. 
Oponenci boją się, że duże pienią-
dze (związane – ich zdaniem – z grą 
w kasynie) mogłyby ponadto przy-
ciągnąć przestępczość.
 Burmistrz Dariusz Zieliński rów-
nież nie krył obaw. – Nigdy nie spo-
tkałem się z kasynem w tak małym 
środowisku, takie lokale kojarzą się 
głównie z dużymi miastami. Moim 
zdaniem nie jest to dobra lokaliza-
cja ze względu na bliskość osiedla i 
uciążliwości, jakie może wywołać – 
tłumaczy.
 Włodarze gminy zapytali miesz-
kańców o opinię podczas zwołane-
go specjalnie zebrania sołeckiego. 

Odbyło się głosowanie, w trakcie 
którego 142 obecnych opowiedzia-
ło się przeciwko lokalizacji kasyna, 
5 osób było „za”. „W związku z po-
wyższym, biorąc pod uwagę m.in. 
opinię zebrania wiejskiego sołectwa 
Szymanów, jako podmiotu najlepiej 
zorientowanego w kwestiach doty-
czących wskazanej lokalizacji, zo-
stała przygotowana uchwała zawie-
rająca negatywną opinię w sprawie 
lokalizacji kasyna gry w budynku 
położonym w Szymanowie nr 5” – 
czytamy w uzasadnieniu decyzji rady 
miejskiej. – Rozsądek wygrał – cieszy 
się radny Posiewka. – Duże miasta, 
gdzie jest najwięcej kasyn, rządzą się 
innymi prawami – komentuje. 

Piotr Chmielewski

W Szymanowie kasyno przegrało 
z obawami mieszkańców o spokój i bezpieczeństwo  

W Piasecznie przybywa
parkingów
PIASECZNO W centrum jest już 400 darmowych miejsc postojowych. Nie-
dawno powstały nowe przy ul. Szpitalnej i „Krauzówce” w Zalesiu Dolnym

 W Piasecznie funkcjonuje już kilkadziesiąt bezpłatnych parkingów, które są al-
ternatywą dla płatnej strefy parkowania w centrum miasta. Aż 21 miejsc parkingo-
wych powstało niedawno po obydwu stronach łącznika ul. Szpitalnej z Mickiewi-
cza. Obok łącznika wykonano kolejnych 51 miejsc postojowych i 6 następnych po 
zachodniej stronie placu do zawracania. Wśród nowych miejsc, które powstały w 
rejonie szpitala, aż 5 jest przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
 Kilka dni temu zakończył się również remont nawierzchni i budowa chodnika na 
odcinku od ul. Bukowej do alei Brzóz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zalesiu Dol-
nym. Przy ul. Jesionowej można już korzystać z 36 nowych miejsc parkingowych.
 Na stronie internetowej gminy Piaseczno jest mapka, na której zaznaczo-
no 29 bezpłatnych parkingów na kilka tysięcy samochodów, znajdujących się 
na terenie miasta. – Tylko w rejonie strefy płatnego parkowania jest już około 
400 bezpłatnych miejsc – informuje Łukasz Wyleziński z gminnego biura pro-
mocji. – Największe parkingi są przy urzędzie gminy i za gmachem sądu. Ko-
lejne, na około 100 samochodów, można znaleźć przy ul. Nadarzyńskiej oraz  
Kilińskiego.

TW

Przy ul. Jesionowej w Zalesiu Dolnym gmina zbudowała 
parking na 36 samochodów
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LESZNOWOLA/URSYNÓW

Zamkną dla ruchu Karczunkowską

LESZNOWOLA

Gramy dla Michałka!
Mały Michałek urodził się z rzadką chorobą układu kostno-szkieletowego 
oraz wadą serca. Przed nieuleczalnym kalectwem mogą uchronić go specja-
listyczne operacje ortopedyczne oraz intensywna rehabilitacja. Chłopiec ma 
szansę na operację u wybitnych specjalistów z USA, którzy pod koniec sierp-
nia przyjadą do Warszawy. Koszt zabiegu wynosi jednak prawie 400 tys. zł i 
przekracza możliwości fi nansowe rodziny chłopca.
 Dlatego też mieszkańcy Lesznowoli postanowili wspólnie uzbierać bra-
kujące pieniądze. Dziś po południu (piątek 24 sierpnia) odbędzie się przy 
Szkole Podstawowej Nowej Iwicznej mecz charytatywny między samorzą-
dowcami a mieszkańcami oraz piknik, podczas którego będą zbierane pie-
niądze na sfi nansowanie kosztownej operacji. Organizatorzy przygotowali 
mnóstwo atrakcji, w tym dmuchańce i strefę zabaw dla dzieci, pokaz zumby, 
koncerty, loterie i licytacje. Będzie można wylicytować m.in. koszulki klubo-
we z autografami znanych sportowców, jazdę próbną samochodem marki 
Tesla, piękne obrazy, a nawet kolację z wójt Lesznowoli Marią Jolantą Batyc-
ką-Wąsik. Na scenie charytatywnie wystąpią m.in. iluzjonista Konrad Modze-
lewski, Big Band dla Frajdy, Kolorofonia, Sławek Kosiński i Aleksandra Błach-
no. Piknik rozpocznie się o godz. 16.30 i potrwa do godz. 21.

TW

 W związku z pracami prowadzonymi w rejonie PKP Jeziorki i przebudo-
wą ul. Karczunkowskiej, od września ma zostać zamknięty dojazd wzdłuż 
budowanego wiaduktu od ul. Kurantów do tymczasowego przejazdu kole-
jowego. Przywrócenie ruchu na tym odcinku planowane jest od październi-
ka. Kierowcy będą mogli objechać teren budowy ulicami Starzyńskiego (od-
chodzi od postępu w kierunku zachodnim) i Baletową. 

TW



PRAŻMÓW

Uwieliny zapraszają na siatkarski puchar lata
 W ostatnią sobotę sierpnia Uwieliny staną się miejscem sportowej rywali-
zacji w siatkówce plażowej. Początek o godz. 15. W turnieju Uwieliny Summer 
CUP rozgrywanym na boisku przy miejscowym zespole szkół zmierzą się sym-
patycy królowej sportów piaszczystych z okolicznych miejscowości. A będzie 
o co walczyć, ponieważ pula nagród dla tych, którzy staną na podium obej-
muje sportowe gadżety, w tym ofi cjalne koszulki mistrzostw Polski w siatków-
ce plażowej rozgrywane w Krakowie. Nie zabraknie również nagród dla kibi-
ców, którzy zjawią się na imprezie by dopingować lokalnych siatkarzy.  

PC

TARCZYN

Podwórko Talentów niemal gotowe
 Na terenie rekreacyjnym w Drozdach właśnie kończy się budowa wyjąt-
kowego placu zabaw, który Tarczyn wygrał w konkursie koncernu kosmetycz-
nego bez potrzeby zabiegania o głosy internautów (o lokalizacji zdecydowa-
ło jury).  W Polsce jest tylko pięć takich miast – szczęściarzy. Urządzeń do zaba-
wy i nauki zamontowanych na opłotkach Tarczyna próżno szukać na innych, 
typowych placach zabaw. Podwórko Talentów podzielono na trzy strefy: spor-
tową, naukową oraz artystyczną i w każdej ustawiono atrakcyjne zabawki, w 
tym planetarium, cymbałki oraz rower, na którym można wytwarzać prąd.

PC

W podzięce za żołnierski trud
POWIAT Na terenie powiatu piaseczyńskiego odbyły się obchody Święta Wojska Polskie-
go, w których wzięli udział kombatanci, przedstawiciele lokalnych władz i organizacji 
oraz służb mundurowych
  Najpierw, w kościele św. Anny 
w Piasecznie, ks. proboszcz Andrzej 
Krynicki odprawił mszę św. za oj-
czyznę, po czym - w obecności pocz-
tów sztandarowych - złożono kwia-
ty przed tablicą poświęcona mar-
szałkowi Piłsudskiemu przy ratuszu. 
W imieniu władz głos zabrała Han-
na Kułakowska-Michalak, wicebur-
mistrz Piaseczna. – Święto Wojska 
Polskiego jest hołdem ku czci i pamię-
ci żołnierzy walczących i poległych 
w obronie Rzeczypospolitej, a także 
tych którzy obecnie strzegą naszych 
granic i bezpieczeństwa – powiedzia-
ła. – Mamy to szczęście, że przyszło 
nam żyć w czasach pokoju i stabiliza-
cji. Jednak jako społeczeństwo pamię-
tamy o poświęceniu i oddaniu ojczyź-
nie tych, którzy za naszą wolność wal-
czyli. Pojęcia takie jak wolność i nie-
podległość powinny ciągle funkcjono-
wać w naszej świadomości. To w nas i 
w przyszłych pokoleniach jest nadzie-
ja na stabilną przyszłość.
 Następnie kombatanci i zapro-
szeni goście udali się na tradycyjny, 
coroczny piknik do Jastrzębia.
 W ostatnią niedzielę na Zimnych 
Dołach w Żabieńcu odbyły się z ko-
lei uroczystości rocznicowe przy po-
mniku Szaniec Nieugiętych upamięt-
niającym walki Kompanii Leśnej im. 
por. „Szarego” NSZ z oddziałami 
niemieckimi. Po polowej mszy św. i 
wystąpieniach okolicznościowych 
złożono kwiaty przy pomniku.
 A już w najbliższą niedzielę przy 
Pomniku Batalionu Baszta i Pomni-
ku Rozstrzelanych obchodzona bę-
dzie rocznica walk powstańczych w 
lasach chojnowskich – pacyfikacji wsi 
Chojnów przez Niemców i rozstrzela-
nia 23 mieszkańców tej wsi. Uroczy-
stości z udziałem Piaseczyńskiej Or-
kiestry Dętej rozpoczną się o godz. 12.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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IV liga

Kolejka 1 - 11-12 sierpnia
Radomiak II Radom 5-0 Perła Złotokłos  
Orzeł Unin 0-6 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
Pilica Białobrzegi 4-2 Błonianka Błonie  
KS Raszyn 0-4 Energia Kozienice  
Oskar Przysucha 1-2 LKS Promna  
Sparta Jazgarzew 0-6 MKS Piaseczno  
Mazur Karczew 1-4 Mszczonowianka Mszczonów  
Wilga Garwolin 2-1 Znicz II Pruszków  

Kolejka 2 - 15 sierpnia
Perła Złotokłos 0-5 Mszczonowianka Mszczonów  
MKS Piaseczno 3-2 Mazur Karczew  
LKS Promna 0-4 Sparta Jazgarzew  
Energia Kozienice 0-1 Oskar Przysucha  
Błonianka Błonie 1-1  KS Raszyn  
Wilga Garwolin 0-1 Pilica Białobrzegi  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-2 Znicz II Pruszków  
Radomiak II Radom 4-0 Orzeł Unin

Kolejka 3 - 18-19 sierpnia
Orzeł Unin 6-0 Perła Złotokłos  
Znicz II Pruszków 1-2 Radomiak II Radom  
Pilica Białobrzegi 0-1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki  
KS Raszyn 2-1 Wilga Garwolin  
Oskar Przysucha 3-0 Błonianka Błonie  
Sparta Jazgarzew 1-2 Energia Kozienice  
Mazur Karczew 2-1 LKS Promna  
MKS Piaseczno 3-2 Mszczonowianka Mszczonów 

Tabela grupy południowej IV ligi
1.  Radomiak II Radom 3 9 3 0 0 11-1
2.  MKS Piaseczno 3 9 3 0 0 12-4
3.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  3 9 3 0 0 10-2
4.  Oskar Przysucha 3 6 2 0 1 5-2

5.  Mszczonowianka Mszczonów
  3 6 2 0 1 11-4
6.  Pilica Białobrzegi 3 6 2 0 1 5-3
7.  Energia Kozienice 3 6 2 0 1 6-2
8.  KS Raszyn 3 4 1 1 1 3-6
9.  Sparta Jazgarzew 3 3 1 0 2 5-8
10.  Mazur Karczew 3 3 1 0 2 5-8
11.  Wilga Garwolin 3 3 1 0 2 3-4
12.  Orzeł Unin 3 3 1 0 2 6-10
13.  LKS Promna 3 3 1 0 2 3-7
14.  Błonianka Błonie 3 1 0 1 2 3-8
15.  Znicz II Pruszków 3 0 0 0 3 4-7
16.  Perła Złotokłos 3 0 0 0 3 0-16

Liga okręgowa

Kolejka 1 - 11-12 sierpnia
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-2 AP Żyrardów  
Milan Milanówek 1-0 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
MKS II Piaseczno 0-2 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
LKS Chlebnia 0-5 Ursus II Warszawa  
Laura Chylice 1-3 Józefovia Józefów  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-1 LKS Osuchów  

Kolejka 2 - 15 sierpnia
Józefovia Józefów 3-1 KS Teresin  
Ursus II Warszawa 6-4 Laura Chylice  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-4 LKS Chlebnia  
Grom Warszawa 5-0 LKS Osuchów  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-3 Piast Piastów  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-2 MKS II Piaseczno  
Naprzód Stare Babice 2-3 AP Żyrardów 

Kolejka 3 - 18-19 sierpnia
Milan Milanówek 2-2 AP Żyrardów  
MKS II Piaseczno 2-0 SEMP Ursynów (Warszawa) 
Piast Piastów 1-5 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
LKS Osuchów 1-2 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  

LKS Chlebnia 0-4 Grom Warszawa  
KS Teresin 2-0 Ursus II Warszawa  
Naprzód Stare Babice 0-2 Józefovia Józefów 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.  Józefovia Józefów 3 9 3 0 0 8-2
2.  AP Żyrardów 3 7 2 1 0 7-5
3.  Grom Warszawa 2 6 2 0 0 9-0
4.  Ursus II Warszawa 3 6 2 0 1 11-6
5.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  3 6 2 0 1 8-4
6.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  3 6 2 0 1 6-4
7.  Milan Milanówek 2 4 1 1 0 3-2
8.  KS Teresin 2 3 1 0 1 3-3
9.  MKS II Piaseczno 3 3 1 0 2 4-5
10.  Piast Piastów 2 3 1 0 1 4-7
11.  LKS Chlebnia 3 3 1 0 2 4-9
12.  LKS Osuchów 3 3 1 0 2 2-7
13.  Naprzód Stare Babice 2 0 0 0 2 2-5
14.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  2 0 0 0 2 1-4
15.  Laura Chylice 2 0 0 0 2 5-9
16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  2 0 0 0 2 0-5

A klasa

Kolejka 1 - 18-19 sierpnia
FC Płochocin 0-2 Naprzód Brwinów  
Walka Kosów 1-3 FC Lesznowola  
UKS Siekierki (Warszawa) 2-0 Nadstal 
Krzaki Czaplinkowskie  
Orzeł Baniocha 0-3 GLKS Nadarzyn  
Okęcie Warszawa 3-0 Anprel Nowa Wieś  
Tur Jaktorów 0-2 Grom II Warszawa  
Jedność Żabieniec 3-0 Świt Warszawa

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.  Okęcie Warszawa 1 3 1 0 0 3-0
  Jedność Żabieniec 1 3 1 0 0 3-0
  GLKS Nadarzyn 1 3 1 0 0 3-0
4.  FC Lesznowola 1 3 1 0 0 3-1
5.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  1 3 1 0 0 2-0
  Grom II Warszawa 1 3 1 0 0 2-0
  Naprzód Brwinów 1 3 1 0 0 2-0
8.  Walka Kosów 1 0 0 0 1 1-3
9.  FC Płochocin 1 0 0 0 1 0-2
  Tur Jaktorów 1 0 0 0 1 0-2
  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  1 0 0 0 1 0-2
12.  Orzeł Baniocha 1 0 0 0 1 0-3
  Świt Warszawa 1 0 0 0 1 0-3
  Anprel Nowa Wieś 1 0 0 0 1 0-3

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 4 - 25-26 sierpnia
Perła Złotokłos  -  MKS Piaseczno 25 sierpnia, g.17
LKS Promna - Mszczonowianka Mszczonów  
Energia Kozienice - Mazur Karczew  
Błonianka Błonie - Sparta Jazgarzew 25 sierpnia, g.11
Wilga Garwolin - Oskar Przysucha 
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - KS Raszyn  
Radomiak II Radom - Pilica Białobrzegi  
Orzeł Unin - Znicz II Pruszków 

Liga okręgowa

Kolejka 3 (mecz zaległy)

Laura Chylice - KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
 29 sierpnia, g.18:30

Kolejka 4 - 25-26 sierpnia
AP Żyrardów - Józefovia Józefów  
Ursus II Warszawa - Naprzód Stare Babice  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - KS Teresin 
25 sierpnia, g.11
Grom Warszawa - Laura Chylice 25 sierpnia, g.11
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - LKS Chlebnia  
Przyszłość Włochy (Warszawa) - LKS Osuchów  
SEMP Ursynów (Warszawa) - Piast Piastów  
Milan Milanówek - MKS II Piaseczno 25 sierpnia, g.15

A klasa

Kolejka 2 - 25-26 sierpnia
Naprzód Brwinów - Świt Warszawa  
Grom II Warszawa - Jedność Żabieniec 25 sierpnia, g.14
Anprel Nowa Wieś - Tur Jaktorów  
GLKS Nadarzyn - Okęcie Warszawa  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Orzeł Baniocha 
25 sierpnia, g.13
FC Lesznowola - UKS Siekierki (Warszawa) 
26 sierpnia, g.11
FC Płochocin - Walka Kosów 26 sierpnia, g.16

II liga kobiet

Kolejka 1 - 25-26 sierpnia
Włókniarz Białystok - Stomil Olsztyn  
Wilga Garwolin - KU-AZS UW Warszawa  
MOSiR Sieradz - GOSiR Piaseczno  26 sierpnia, g.15
Loczki Wyszków - Victoria Bartoszyce  
Ząbkovia Ząbki - Pogoń Zduńska Wola  
Tygrys Huta Mińska - Akademia 2012 Suwałki

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Piaseczno z drużyną futsalową
PIASECZNO Futsal to piękna dla oka, regularnie zwiększająca swą popularność odmiana 
piłki nożnej. Mecze w ramach tej dyscypliny obfi tują w miłe dla oka, ekwilibrystyczne 
zagrania techniczne i dynamiczną, emocjonującą grę. Już od tego sezonu dyscyplina 
ta zawita również do Piaseczna
 Warto podkreślić, że futsal na Ma-
zowszu dopiero się rozwija. Dość po-
wiedzieć, że w dotychczasowej histo-
rii jeszcze nigdy nie udało się zespo-
łowi z naszego województwa awanso-
wać do najwyższej klasy rozgrywko-
wej – ekstraklasy. W najbliższym cza-
sie, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom, Mazowiecki Związek Piłki Noż-
nej podjął decyzję o utworzeniu gru-
py mazowieckiej drugiej ligi futsalu. W 
tych rozgrywkach swojego przedstawi-
ciela będzie miało również Piaseczno. 
 Karol Zakrzewski znany jest w 
środowisku piłkarskim między in-
nymi jako założyciel futsalowego ze-
społu Atlas Warszawa czy w szcze-
gólności IFT – Individual Foot-
ball Trainings. Dzięki współpracy z 
nim liczne grono zawodników roz-
winęło swoje kariery na tyle, że zo-
stało zauważone przez kluby z pił-
karskiej ekstraklasy. Obecnie odpo-

wiada on za budowę drużyny Akade-
mii El Pistolero w Piasecznie – drugo-
ligowej drużyny futsalu. Nikt w druży-
nie nie kryje, że cele są ambitne. W cią-
gu najbliższych dwóch, czterech sezo-
nów - wzorem stanowiącego fenomen 
ostatnich lat Acana Orła Jelcz-Lasko-
wice - włodarze zespołu chcą doprowa-
dzić go do futsalowej ekstraklasy. Cel, 
w szczególności biorąc pod uwagę po-
tencjał jaki drzemie w mazowieckim 
futsalu, jest jak najbardziej realistyczny. 
 Obecnie trwa nabór do zespołu 
prowadzonego przez Karola Zakrzew-
skiego, a wszyscy chętni zawodnicy są 
zapraszani do zgłoszeń. Akademia El 
Pistolero treningi przygotowujące do 
ruszającego w listopadzie sezonu roz-
grywkowego rozpoczęła 15 sierpnia. 
Szerszych informacji udziela sam tre-
ner, z którym kontaktować się można 
mailowo – futsal@elpistolero.pl.

Grzegorz Tylec

Obiecujemy świetne widowiska
Z Karolem Zakrzewskim, trenerem  Akademii El Pistolero, rozmawia Grzegorz Tylec
W naszym woje-
wództwie futsal 
nie  należy, jak do-
tąd, do szczegól-
niepopularnych 
dyscyplin...
 Mazowieckie to 

największe województwo w Polsce. 
Dlatego dziwi, że dotychczas jako jed-
no z niewielu nie posiadało rozgrywek 
drugiej polskiej ligi futsalu, tylko jed-
ną drużynę w pierwszej lidze futsalu i 
żadnej w Futsal Ekstraklasie. Potencjał 
jest przecież ogromny. Corocznie przy-
jeżdża do Warszawy wielu studentów z 
Polski, jak i z różnych zakątków Euro-
py, gdzie futsal jest dyscypliną znaną i 
lubianą. Powstają coraz to nowe hale 
sportowe, a klimat w Polsce sprzyja, 
aby latem grać na trawie, a zimą treno-
wać futsal. 

Skąd wziął się pomysł na drużynę
futsalu w Piasecznie?
 Stworzenie praktycznie od pod-
staw seniorskiej drużyny futsalowej, 
która od początku postawi na pro-
fesjonalizm, to na pewno wyzwanie. 

Jednak aby dyscyplina ta mogła się za-
domowić na Mazowszu, trzeba podjąć 
trud. Futsal jest dyscypliną widowisko-
wą. Gra na małej przestrzeni, świetne 
umiejętności techniczne zawodników 
oraz niuanse taktyczne sprawiają, że 
dla kibica sport ten jest atrakcyjny, cza-
sem wręcz porywający. Ciężko przeko-
nać kibica, który do tej pory nie widział 
futsalu na własne oczy, aby zawitał na 
mecz. Jednak po pierwszym spotkaniu 
wielu kibiców zaczyna regularnie by-
wać i śledzić te rozgrywki. 

Macie bardzo ambitne plany. 
Z czego one wynikają?
 El Pistolero to akademia, która 
wzoruje się na hiszpańskich wzorcach 
szkoleniowych. Z tego powodu nie mo-
gło zabraknąć u nas wszechobecne-
go na Półwyspie Iberyjskim futsalu. 
Pierwszym krokiem jest zbudowanie 
profesjonalnej drużyny, której celem 
nie będzie gra tylko w drugiej polskiej 
lidze. Celem jest stworzyć organizacyj-
nie i sportowo drużynę, która za parę 
lat będzie walczyć o najwyższe tro-
fea w polskim futsalu. Będzie to także 

fundament do zbudowania futsalowej 
akademii. Chcemy, aby młodzi zawod-
nicy mieli dodatkową motywację i wi-
dzieli cel ciężkich treningów w postaci 
dołączenia do drużyny seniorów. 

Z jakich zawodników będzie się
 składać zespół?
 Drużynę seniorów w pierwszej fa-
zie zbudujemy z zawodników, któ-
rych grę znamy z różnych lig środowi-
skowych czy rozgrywek playareny. W 
przyszłości jednak zamierzamy sta-
wiać głównie na wychowanków naszej 
akademii. Obecnie zapraszamy am-
bitnych zawodników, którzy czują, że 
gra na hali i na małej przestrzeni jest 
ich mocną stroną. Nie odwracamy się 
od doświadczonych graczy i miło wi-
tamy młodych piłkarzy, którzy chcie-
liby razem budować tę drużynę. Poza 
zawodnikami zapraszamy wszystkich 
chętnych do pomocy do współpracy w 
każdym aspekcie sportowym i orga-
nizacyjnym. Kibicom możemy obie-
cać pełen profesjonalizm, świetne wi-
dowiska i dodatkowe atrakcje podczas 
meczów i turniejów.

Biało-niebiescy 
rozbili Spartę
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – MKS PIASECZNO 0:6 
Już w pierwszej kolejce nowego sezonu mieliśmy spotkanie derbowe. 
Tym razem Piaseczno nie miało litości dla rywali zza miedzy i w pełni 
wykorzystało braki kadrowe gospodarzy
 Mecz toczył się wpraw-
dzie przy padającym desz-
czu, ale murawa była do-
brze przygotowana do gry 
i nie przeszkadzała piłka-
rzom w zdobywaniu kolej-
nych goli. Osłabiona bra-
kiem kilku czołowych za-
wodników Sparta od same-
go początku nie miała tego 
dnia wiele do powiedzenia. 
Już w 8. minucie nowy za-
wodnik biało-niebieskich Marcin Bawolik wpisał się na listę strzelców, wykorzystu-
jąc sytuację z bliskiej odległości od bramki. Pięć minut później na 0:2 trafi ł Zbigniew 
Obłuski, który uderzył celnie z lewej nogi po długim rogi. Następnie pięknym ude-
rzeniem z 20 metrów w samo okienko popisał się Kamil Matulka, a Bartosz Orłowski 
wykorzystał błąd golkipera Sparty i... pogrążył swoich byłych kolegów. 
 W tym momencie mecz już się praktycznie skończył, ale trzeba było jesz-
cze przecież rozegrać drugą połowę. Piaseczno dokonało kilku zmian i nadal 
w pełni kontrolowało sytuację na boisku, dokładając jeszcze dwa trafi enia – 
ponownie w wykonaniu Matulki i Orłowskiego. Sparta, pod wodzą nowego 
szkoleniowca Arkadiusza Rysia totalnie w tym meczu zawiodła, ale gdy do 
zespołu wróci kilku podstawowych zawodników, ich gra powinna wyglądać 
zdecydowanie lepiej.

Grzegorz Tylec

 Zdobycie trzech 
punktów ułatwi-
ła na pewno sytu-
acja z 9. minuty, kie-
dy to bramkarz SEM-
P-a Paweł Strzelecki 
faulował w sytuacji 
sam na sam i otrzy-
mał za to czerwo-
ną kartkę. Piasecz-
no było zespołem 
częściej utrzymują-
cym się przy piłce 
i w przeciągu całego meczu stworzyło sobie więcej dogodnych sytuacji do 
zdobycia gola. Przy obu bramkach główną rolę odegrał Ibrahim Kalil Diakite. 
Najpierw celnie dośrodkował piłkę na głowę Konrada Deperasińskiego, a pod 
koniec meczu obsłużył dobrym podaniem Konstantyna Ślęzaka, który ustalił 
wynik zawodów. Gospodarze mogli wygrać wyżej, ale albo brakowało im zim-
nej krwi pod bramką rywali, albo znakomicie spisywał się golkiper gości.

Grzegorz Tylec

Pierwsze punkty w okręgówce
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, MKS II PIASECZO – SEMP URSYNÓW 2:0 
Po słabym starcie drużyn z powiatu piaseczyńskiego w lidze okręgo-
wej impas przełamali w ostatniej kolejce podopieczni Bartosza Kobzy. 
Biało-niebiescy w pełni zasłużenie pokonali ekipę z Ursynowa



Franczyza. Na czym polega?
Własna fi rma to marzenie 27 proc. Polaków, ale jednocześnie 48 proc. badanych zdradza, że boją się  po-
rażki. Czy dla przedsiębiorczych osób, które chcą pracować według własnego pomysłu i na własnych zasa-
dach, rozwiązaniem jest franczyza?

 Własny biznes kojarzy się ze 
swobodą działania i brakiem stresu, 
którego źródłem mogą być przełoże-
ni. To także komfort samodzielnego 
decydowania o doborze współpra-
cowników, czasie i miejscu wyko-
nywania obowiązków oraz o reali-
zowaniu tylko takich projektów, na 
jakie sami się zgodzimy. Warto jed-
nak pamiętać także o drugiej stronie 
medalu: własny biznes i związane z 
nim wyższe profity kuszą, ale ryzy-
ko może zniechęcać, zwłaszcza oso-
by, które nie mają dużego doświad-
czenia w zarządzaniu. To ogromna 
odpowiedzialność i presja, na któ-
rą nie każdy, zwłaszcza biznesowy 
nowicjusz, jest gotowy. Czy w jakiś 
sposób można zminimalizować to 
zagrożenie? 
 Jak wskazują specjaliści – jest 
rozwiązanie, które redukuje ewentu-
alne niepowodzenie, przy jednocze-
snym zachowaniu swobody pracy 
na własny rachunek. Franczyza, bo 
o niej mowa to – jako podaje „For-
bes” - termin nieznany 80 proc. Po-
laków, choć na naszym rynku funk-
cjonuje od przeszło 35 lat. Na czym 
polega? Biznes na licencji franczy-
zowej to prowadzenie własnej dzia-
łalności pod znaną marką. Rozpo-
znawalność jest kluczowym elemen-
tem w tym modelu biznesowym, 
ponieważ stanowi duże zabezpie-
czenie przed ewentualną porażką. 
Marki, które są na rynku już dłuż-
szy czas (chociażby Makro czy Car-
refour), zdążyły dzięki temu wypra-
cować model zarządzania, który się 
sprawdza i przynosi realne profity. 
To idealne rozwiązanie dla przed-
siębiorców, którzy chcą pracować 
samodzielnie, ale nie posiadają tzw. 
know-how, czyli sprawdzonej wie-
dzy o tym, jak z sukcesem prowa-
dzić dany biznes. 
 W systemie opartym na franczy-
zie marka oddaje w ręce prywatne-
go przedsiębiorcy nazwę i logoty-
py oraz całą wiedzę potrzebną do 
sprawnego prowadzenia firmy. Stro-
ny zawierają umowę, która okre-
śla zasady współpracy i wzajemne-
go wspierania się oraz zobowiązuje 

franczyzobiorcę do regularnej opła-
ty franczyzowej. – Franczyza rozwi-
ja się najszybciej w branży spożyw-
czej. Sklepikarze zdejmują sobie z 
barków problem marketingu, reali-
zują minima zakupowe i wciąż mają 
pewne poczucie niezależności – tłu-
maczy Andrzej Krawczyk, ekspert 
branży franczyzowej.
 Franczyza jako model bizneso-
wy wciąż się rozwija: przybywa lo-
kalizacji znanych sieci sklepów czy 
restauracji. Ale ten model to nie tyl-
ko branża handlowa czy hotelowo-
gastronomiczna. Jednym z takich 
innowacyjnych pomysłów jest mar-
ka blinkee.city, która oferuje miesz-
kańcom wielu polskich miejscowo-
ści wynajem skuterów elektrycz-
nych, parkowanych na ulicy. Wła-
ściciele oferują przedsiębiorcy part-
nerstwo polegające na zakupie wła-
snych skuterów, które potem oddaje 
się pod opiekę marki. – W tym mo-
mencie w naszej globalnej flocie jeź-
dzi ok. 1000 skuterów, z czego tyl-
ko 60 należy bezpośrednio do firmy. 
Model franczyzowy jest opłacalny 

dla obu stron – my jako marka mo-
żemy się dzięki temu dynamicznie 
rozwijać, a franczyzobiorcom ofe-
rowany jest zysk, którego podwali-
ny stanowi sprawdzony i ugrunto-
wany w świadomości użytkowników 
biznes – mówi Marcin Maliszewski, 
prezes blinkee.city. 
– Konsumenci coraz chętniej wy-
bierają sklepy i usługi markowe, bo 
dają one przewidywalną jakość w 
podobnej cenie, znaną z innych lo-
kalizacji. Co ważne, franczyzobior-
ca nie musi od zera budować zaufa-
nia klientów – tłumaczy Michał Wi-
śniewski,  dyrektor działu doradz-
twa Profit System. 

PC

Własny biznes pod znaną marką – franczyza staje się w Polsce 
coraz popularniejsza
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DAM PRACĘ

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

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Pizzeria w Piasecznie zatrudni pozzermana i pomoc 
pizzermana, praca stała i dorywcza, Tel. 666 855 536, 
662 123 640

Malarzy, glazurników tel. 605 057 467

Sprzątanie przedszkola i kameralnej szkoły od już. 
Józefosław tel. 882 008 720 

Kierowca do cateringu, z samochodem lub bez,
tel. 698 59 00 59

Pomoc wulkanizatora, w Górze Kalwarii, umowa 
o prace, tel. 606 618 820

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

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

Firma transportowa poszukuje kierowców kat. C i C+E, 
do pracy na terenie Piaseczna, tel. 603 766 275

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

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

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

Przyjmę pracownika do do zakładu sitodruku 
w Paisecznie -doswiadczenie mile  widziane 
kontakt 8-17.00, tel.22 756 81 85

Praca w Tarczynie. Poszukujemy:
osób do działu sprzedaży. Mile widziana znajomość 
programu Symfonia handel lub Comarch.Handlowców, 
kontakt:22 727 81 55, e-mail: info@ekospan.pl

Firma z siedzibą w Starej Iwicznej zajmująca 
się dystrybucją sprzętu medycznego zatrudni 
magazyniera. CV proszę przesyłać na adres: 
biochem@biochempolska.pl 

Pralnia Piaseczno szuka pracownika, Tel: 698 655 827

Osoby z niepełnosprawnością. Piekarnia Michalczyk 
ul.Ryxa 80a 05-505 Prażmów tel. 22 7361971/72, 
mail:biuro@michalczyk-piekarnia.pl

Piekarnia Łazy k. Magdalenki zatrudni piekarza lub 
pomoc piekarza tel.506 595 555

Przyjmę do pracy w  masarni- pracownik produkcyjny, 
rozbiorowy.Piaseczno 
tel. 22 756 79 82

Zatrudnię kierowca/ magazynier. Wymagane: 
prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózek widłowy,
tel. 607 810 579

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

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

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami do robót 
elektroenergetycznych, tel. 602 253 763

Sprzątanie przedszkola i kameralnej szkoły oraz
 pomoc w kuchni. Józefosław tel. 882 008 720

Nauczycieli do przedszkola, Nowa Wola  k/Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie spożywczym, 
Łazy, tel. 609 477 481

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów. 
Pakowanie pieczywa. Praca w nocy, tel. 534 140 941

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Zatrudnię mechanika samochodowego. Piaseczno. Tel. 
601 238 245

Zatrudnimy kierowcę kat C oraz C+E. Codzienne powro-
ty na bazę. Dystrybucja lokalna. Kilka miejsc rozładunku 
dziennie. Chłodnia. Firma znajduje się w Kajetanach k/
Nadarzyna. CV na adres mgietka@mandersloot.eu,
 tel. 222922520

Do dociepleń, tel. 507 191 295

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, tel. 601 370 427

Przyjmę Panią i Pana do sprzątania klatek schodowych 
i terenu zewnętrznego na ok. 5h/działek, w Józefosławiu, 
tel. 505 465 961

Kierowcę kat B, najchętniej do 45 lat, w charakterze 
dostawcy pieczywa ok 6 h dziennie, wynagrodzenie 
3000 zł netto, tel. 509 995 115

Przyjmę pomocnika na budowę, tel. 503 930 600

Firma zatrudni pracownika do wykonywania elewacji, 
tel. 667 117 888

Pracownik telefonicznego doradztwa klienta – praca 
w biurze w Warszawie lub praca zdalna, w pełnym 
wymiarze czasu, dobre warunki finansowe, 
rekrutacja@doradcafinansow.pl,  tel. 784 459 584

Zatrudnie krawcowe, szwaczki, osoba do prasowania,
 tel. 510 267 684

Kucharkę (obiady dla dzieci) tel. 693 255 473

Sprzedawcę do sklepiku szkolnego w Lesznowoli, 
tel. 693 255 473

Murarzy, 22 zł/m kw., praca od zaraz, tel. 536 871 721

Do pracy w kuchni do przedszkola, Nowa Wola k. Piasecz-
na, tel. 501 423 413

Asystentce w szkole językowej, mail:  spot@box43.pl

Rozdawanie ulotek 1 września, tel. 601 551 084

Krawcowa z doświadczeniem do poprawek krawieckich, 
Konstancin, tel. 605 081 740

Krawca/Krawcową do poprawek w pracowni krawieckiej, 
tel. 602 726 384

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Zatrudnię elektryka, elektromontera , montaż instalacji 
elektrycznej na terenie Piaseczna i okolic, tel. 602 675 286

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Restauracja Zawrotnica zatrudni kucharza. Kontakt 
665 030 060

Zatrudnię kierowcę do hurtowni piwa. Wymagane Prawo 
Jazdy kat. C.Więcej informacji pod nr telefonu 515 219 096

Do hotelu w Chylicach koło Piaseczna recepcjonistkę 
na weekendy CV na :zajazd@zajazdustronie.com.pl

Zatrudnię kucharkę do pracy w przedszkolu na pełny etat. 
Umowa o pracę na czas nieokreślony, bardzo atrakcyjne 
wynagrodzenie. Tel. 601 778 504

Zatrudnię na umowę o pracę w zawodzie tokarza 
do przyuczenia tel. 500 207 667

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Poszukujemy kucharki lub kucharza do pracy w małej ro-
dzinnej restauracji, w okolicach Piaseczna i Góry Kalwa-
rii. Jedyne czego wymagamy, to umiejętność gotowania 
i chęci do pracy. Praca w systemie zmianowym 2/2. w 
godz. 11-22. tel. 603 373 161

Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela 
do złobka/przedszkola wŁazach koło Magdalenki, 
tel. 506 12 52 82, 504 022 284, 
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Opiekunkę do żłobka/przedszkola w Piasecznie 
zatrudnię, tel. 506 12 52 82, 504 022 284, 
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Ośrodek Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje 
osoby chętne do pracy na stanowisku opiekuna oraz 
pielęgniarki Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail:
tabita@luxmed.pl, tel. 607 241 707 

Restauracja Zawrotnica zatrudni pomoc kuchenną, mile 
widziane doświadczenie w żywieniu zbiorowym (stołówka 
szkolna itp.). Wymagane aktualne badanie sanepid. Praca 
na pełny lub część etatu - umowa o pracę. 
Warunki do ustalenia na miejscu. Kontakt: 665 030 060

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

Lakiernika, pomocnika przyjmę, tel. 607 348 271

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Konstancinie, tel. 602 122 313

Pomoc kuchenna, do pracowni garmażeryjnej. Mysiadło. 
tel. 603 68 65 61

Opratora koparko-ładowarki, JCB. tel. 602 771 320

Zatrudnię do murowania kamienia, Łazy. tel. 509 447 601

Restauracja w Konstancinie zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem. Praca w piątki, sobotę 
i niedzielę. tel. 503 373 038

Pilne! Przyjmę do pracy w delikatesach,
w Nowej Iwicznej, tel. 501 105 411

W związku z dynamicznym rozwojem Kosmetycznego In-
stytutu Dr Irena Eris-poszukujemy pracowników na stano-
wisko : Fryzjer / Kosmetyczka z umiejętnością wykonywa-
nia manicure oraz pedicure  w Konstancin Jeziorna.
Oczekujemy:doświadczenia w zawodzie,kreatywności-
,zaangażowania w rozwój Firmy,pozytywnego nastawie-
nia do życia. Oferujemy:zatrudnienie w oparciu o umo-
wę oraz atrakcyjne wynagrodzenie,elastyczny grafik pra-
cy, rozwój zawodowy - uczestnictwo w organizowanych 
szkoleniach miłą atmosferę. Kontakt: 666 052 102 Adres 
mailowy:klaudia.instytutkonstancin@gmail.com

Szkoła Podstawowa w Mrokowie zatrudni na stanowisko 
sprzątaczki. Pełny etat, umowa o pracę, praca w godz. 12-
20. tel. 22 756 15 55

Firma zatrudni pracownika na stanowisku magazyniera. 
Najlepiej z doświadczeniem .Praca jednozmianowa: po-
niedziałek - piątek w godzinach 8-16. Miejsce zatrudnie-
nia Piaseczno. Tel.w godz.8-16 pn - pt., tel.  602 196 019

SZUKAM PRACY 

Opieka tel. 575 768 357

Opieka starszej osoby z zamieszkaniem, tel. 731 129 311

Zaopiekuję się dzieckiem po powrocie z przedszkola 
w Piasecznie, tel. 661 678 682

Sprzątanie, prasowanie, tel. 570 488 593

Ukrainka, sprzątanie, tel. 722 786 984

KUPIĘ

SPRZEDAM

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Prawie nową budę dla psa, Piaseczno, tel. 535 585 189

Obcinarka do cebuli, sześciowałkowa, stan dobry, 
1800 zł tel. 22 720 48 41

Kopaczka elewatorowa do ziemniaków, 1800 zł
 tel. 22 720 48 41

Drewno opałowe z palet, pocięte, kosz: 115 cm x 130 cm x 
175 cm, cena 200 zł ,tel. 501 495 101

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Ogród-Ziemia,Czarnoziem. Tel. 537 891 109

Domek drewniany, tel. 883 579 195

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Nissan Almera, 2001 r, 110 tys. km, 5500 zł, 
tel.  661 635 037

Skuter Honda poj. 600 cm – tanio, tel. 609 182 090 

Cymerman przyczepy i akcesoria: nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl. Tel. 601 449 898

Peugeot Partner, 2004 r., salon, Polska, tel. 511 204 560

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Skup aut, tel. 793 304 091

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działkę budowlaną 1500 m kw dojazd z ul Społecznej 
Henryków Urocze,media w ulicy, tel. 602 631 387 

Dom, Baniocha, 214/670 m kw., tel. 606 118 392

Działka budowlana, Piastów centrum, 700 m kw., 
tel. 504 076 236

Duży pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Mieszkanie 60 m kw. w Górze Kalwarii, tel. 534 796 537

Działka 1000 m kw., domek 150 tys., okolice Piaseczna, 
tel. 796 203 938

Działka 532 m kw., część domu 32 m kw., media , 
Baniocha, tel. 664 419 850

Sprzedam działkę 1900 m kw, Konstancin-Jeziorna, 
Łęg, tel. 503 493 930

Tanio sprzedam działkę rolną w Siedliskach, 2800 mkw., 
cena do uzgodnienia tel. 510 322 437

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

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

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Tarczyn-3,85h, media, 27 pln/m kw., tel. 668 714 858

Działka Budowlana,Władysławów, gm.Lesznowola
.916m2.Atrakcyjna lokalizacja. 185000 zł. Tel. 512 650 632 

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Dom powyżej 90 m kw. na samodzielnej działce, do 1400 
zł, długoterminowo, tel. 793 213 493

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kwatery dla grup budowlanych, dobre warunki, 
13 zł/osoba, dojazd od ul. Puławskiej, Piaseczno, 
tel. 604 274 417

Lokal biurowy 31 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

Pokój, tel. 516 228 558

1-pokojowe, Piaseczno, na dłużej, tel. 605 896 425

Wynajmę domek wolnostojący 42 m kw, + garaż 
w Konstancinie, tel. 500 702 752

Lokal biurowy 65 m kw., lub inne propozycje, Piaseczno 
centrum, 660 691 306

Wynajmę aneks kuchenny 30 m kw., z łazienką 
dla panny, tel. 509 952 583

Odstąpię lokal gastronomiczny w Lesznowoli 693 255 473

Lokal na mechanikę samochodową, Piaseczno, tel. 505 79 
59 62, 793 93 67 67

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

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

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

Pokoje pracownicze, Chylice. Tel. 698 896 421

Biuro 30-50mkw. Piaseczno Kościuszki 21, tel. 601 213 634

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Zdecydowanie kupię działkę rolną w gminie Piaseczno,
tel. 606 22 50 59

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

USŁUGI

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

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

Szybkie remonty, praca kompleksowa, tel. 511 182 748

Architekt-Projekty indywidualne;rozbudowy; 
przebudowy;adaptacje,tel. 510 805 822

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Tynki maszynowe gipsowe, cementowo-wapienne, 
 tel. 722 139 868

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Remonty, dachy fundamenty, tel. 796 203 938

Malowanie, szpachlowanie, wykończenia, tel. 507 191 295

Papa termozgrzewalna – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

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

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką
 czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Tynki, tel. 533 125 444

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

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Glazurnicze, tel. 660 130 799

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Malowanie, tapetowanie, drobne remonty, tel. 787 231 129

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze 
519 874 891

 RÓŻNE 

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

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, piły, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece 
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, boilery, ka-
loryfery), tel. 502 898 418

Autoholowanie, tel. 503 471 422

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

 

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

KATOLICKIE CENTRUM DIAGNOSTYKI 
I REHABILITACJI. TEL. 668 737 660 

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

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, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380

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

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

Potrzebna Pani, najchętniej Polka, do sprzątania z 
doświadczeniem w domu prywatnym, Zalesie Dol-
ne, tel. 533 415 253

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

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

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

Usługi podnośnikiem koszowym do 22 metrów, 
tel. 514 175 350

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

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

Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry zabawy i wiele 
innych. Obok szkoły podstawowej nr 5,  tel. 571 373 118

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

PRACOWNIA TAPICERSKA, tel. 502 908 661

Elektroinstalacje, tel. 500 466 774

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

Zatrudnię opiekunkę i rehabilitanta do domu opieki 
w Jazgarzewie, tel. 501 182 362

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego, ul.Puławska-Mysiadło. Zgłoszenie 
pod tel.501 190 442

Zatrudnię fryzjera do salonu w Zalesiu Górnym,
tel. 515 233 014

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno Możliwość 
rozwoju. Nr tel.:725 258 529

Zatrudnię Pana do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 502 381 422 

Zatrudnię hydraulików, tel. 501 083 795

Kupię Quada 125-250 cm, „chińskiego” - uszkodzone-
go, do remontu, tel. 698 698 839

R E K L A M A



 Po ulewie i skwarze leją-
cym się z nieba wreszcie dopi-
sała pogoda i na kolejnym kon-
cercie skwer Kisiela wypełnił 
się dosłownie po brzegi. Zespół 
Flamencolores wystąpił w Pia-
secznie w składzie: Zsofia Pi-
rok (tancerka i choreograf), An-
drzej Lewocki (gitarzysta f la-
menco, laureat Międzynarodo-
wego Konkursu Gitary Flamen-
co w Murcii im. Niño Ricardo), 
Magda Navarrete (wokalistka, 
tancerka, producentka muzycz-
na i trenerka głosu) i Mateo El 
Galito (słowacki pianista, kom-
pozytor, tancerz i śpiewak w jed-
nej osobie). Flamencolores dali 
znakomite widowisko f lamenco, 
które w umiejętny sposób łączyło 
ze sobą muzykę i taniec. Publicz-
ność przyjęła ich bardzo ciepło i 
nie pozwoliła zakończyć koncer-
tu bez utworu na bis.
 Kolejny, ostatni już letni kon-
cert odbędzie się w najbliższą 
sobotę o godz. 18. Wystąpi kape-

la Timingeriu - rodzinny zespół 
powstały z potrzeby doświadcza-
nia muzyki jako sytuacji w kon-
kretnym miejscu, czasie i kontek-
ście. Grają i śpiewają żywiołową, 
prowokującą do tańca interpre-
tację muzyki cygańskiej, bałkań-
skiej i żydowskiej, tworząc nie-
skrępowaną atmosferę spotkania 
i zabawy. Początki grupy sięgają 

wyprawy muzycznej do Rumunii 
w 2009 roku. Od tamtej pory ze-
spół urósł o kolejnych amatorów 
muzycznych przygód, podróżu-
jąc z instrumentami po całej Pol-
sce i za granicą - stopem, na ro-
werach, barką czy samochodem. 
Początek koncertu o godz. 18. 
Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec
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Duża dawka dobrych emocji
LESZNOWOLA W szkole w Lesznowoli odbywają się doroczne, czterna-
ste już półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, orga-
nizowane przez stowarzyszenie „Dobra Wola”. We wtorek z dziećmi 
spotkali się ich przyjaciele, od lat wspierający tę szczytną inicjatywę

 Przed południem, w ramach „dnia kolonisty”  odbyły się występy artystycz-
ne, na które przybyła m.in. wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Póź-
niej dzieci miały zajęcia sportowe oraz warsztaty plastyczne. – Staramy się cały 
czas wypełniać naszym podopiecznym czas i dostarczać im nowych bodźców 
– mówi Jacek Zalewski, prezes stowarzyszenia i pomysłodawca letniego wypo-
czynku. – W tym roku w półkoloniach bierze udział około 40 dzieci. 
 Od początku sierpnia koloniści byli już w Planecie Zalesie w Zalesiu Gór-
nym, gdzie podziwiali m.in. fi lmowe samochody, odwiedzili tężnie w Parku 
Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie i jeździli na zimnokrwistych koniach w 
Lesznowoli. Mieli też wycieczkę wąskotorówką w Sochaczewie, pływali kaja-
kami i motorówkami, a nawet latali balonem w Białobrzegach. Odwiedzili też 
ogród zoologiczny w Warszawie, zaprzyjaźnili się z alpakami w Wawrze oraz 
z czystej krwi arabami w Janowie Podlaskim. Podczas letniego wypoczynku 
nie mogło zabraknąć także zwyczajowych spotkań z policją i strażą pożarną. 
 Jednak to nie koniec atrakcji. Dzieci wezmą jeszcze udział m.in. w ćwicze-
niach z ratownictwa i będą pływać żaglówkami po Zalewie Zegrzyńskim. – Czte-
ry tygodnie Półkolonii Dobrej Woli to naprawdę duża dawka dobrych emocji 
– cieszy się Jacek Zalewski. – Jak się ma cudowne dzieci, super kadrę wychowaw-
ców i wolontariuszy oraz wielu przyjaciół, to łatwo robić trudne rzeczy.

TW

W Białobrzegach koloniści latali balonami

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Zakończ wakacje na sportowo
 Na II Grand Prix Góry Kalwarii w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn 
zaprasza zawodników i kibiców Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz UKS Budow-
lani. Turniej odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 9 na boiskach przy 
basenie. Zapisy pod numerem: 506 616 616.

PC

GÓRA KALWARIA

Egzotyczny duet, egzotyczna muzyka
 Po raz trzeci w historii w Ośrodku Kultury będzie można wysłuchać artystów 
występujących w ramach Festiwalu Warszawa Singera. W najbliższą niedzielę o 
godz. 18 na scenie przy ul. ks. Sajny 14 wystąpią bracia Oleś z programem „Spirit of 
Nadir”. Duet na kontrabas i perkusję zaprezentuje muzykę etniczną brzmieniowo 
związaną z kulturami arabską oraz hinduską. Wstęp 15 zł. 

Flamenco oczarowało mieszkańców
PIASECZNO Wygląda na to, że letnie koncerty plenerowe w Piasecznie cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. Ostatnio licznie zebraną na skwerze Kisiela publiczność 
bawił zespół Flamencolores. Kolejny koncert już w sobotę

Weź udział w bezpłatnych warsztatach
PIASECZNO

 Klub Kultury w Chojnowie zaprasza seniorów, osoby z niepełnosprawnością 
oraz dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty murale, performens, instalacji, hap-
pening prowadzone przez znanych artystów, które odbędą się w godzinach od 
10 do 14. – Masz więcej niż 10 lat, a mniej niż 100? Weź udział w niecodziennych 
wydarzeniach i zostań współtwórcą dzieł sztuki! – zachęcają  organizatorzy. Zapi-
sy: projektdodziela@gmail.com, tel. 517 128 311. Liczba miejsc ograniczona.

TYL

Wyrostek symfonicznie
URSYNÓW

 W najbliższą niedzielę na scenie ple-
nerowej na parkingu Urzędu Dzielnicy 
odbędzie się koncert „Marcin Wyrostek 
Band symfonicznie”. To wyjątkowe połącze-
nie fascynującej muzyki argentyńskiej i laty-
noamerykańskiej oraz przebojów muzyki 
klasycznej, a także żywiołowości akordeonu 
i elegancji orkiestry. Projekt ten miał swoją 
premierę przed wielotysięczną publiczno-
ścią Opery Leśnej w Sopocie i stał się inspira-
cją do powstania płyty „For Alice”, nagranej 
we współpracy z Orkiestrą Aukso. Kon-
cert organizowany jest na specjalne ży-
czenie mieszkańców Ursynowa. Początek 
o godz. 19. Wstęp wolny.

PC TYL


