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PIASECZNO Idealna 

pogoda, świetna 

atmosfera, 

doskonała zabawa 

– chyba tak 

najkrócej można 

podsumować 

biegi w ramach 

tegorocznej Mili 

Konstytucyjnej, 

które odbyły się 

4 maja

Mandaty za szaleństwa na parkingu
PIASECZNO Kilka dni temu na portalu Piaseczno-

NEWS.pl pisaliśmy o nielegalnym driftowaniu na 

parkingu przy ul. Sierakowskiego, do którego do-

chodzi w niemal każdy weekend. Mieszkańcy od  

lat skarżą się na zakłócanie spokoju i obawiają, że 

może dojść do tragedii

str. 10

Piaseczyńskie święto biegaczy



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

PIASECZNO

TARCZYN

URSYNÓW

LESZNOWOLA

KONSTANCIN-JEZIORNA

„Ataki bombowe” w szkołach

Pijany spowodował kolizję

Prowadził mimo dożywotniego zakazu

Podczas ucieczki staranował radiowóz

Znów podróbki

Odpowie za przywłaszczenie portfela

Nie zdążył sobie zapalić...

 We wtorek policjanci otrzymali informację, że w ośmiu placówkach 
na terenie powiatu piaseczyńskiego zostały podłożone ładunki wybu-
chowe. Jak się okazało, alarm był fałszywy. Wszystkie wskazane budyn-
ki sprawdzono, żadnych bomb nie znaleziono. W tej chwili trwają czyn-
ności zmierzające do ustalenia personaliów nieodpowiedzialnego „żar-
townisia”. Osobie tej może grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

 Na ulicy Ogrodowej w Wólce Prackiej kierowca skody, podczas ma-
newru wyprzedzania, stracił panowanie nad autem i doprowadził do ko-
lizji z vw jettą. Chwilę potem, na łuku drogi, uderzył jeszcze w słup i bra-
mę wjazdową do posesji. Na miejsce zdarzenia przybyła policja. Funkcjo-
nariusze szybko zorientowali się, że siedzący za kierownicą skody 25-latek 
jest kompletnie pijany – mężczyzna miał w organizmie około 1,8 promi-
la alkoholu. Odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, bez wymaganych 
uprawnień i spowodowanie kolizji. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 W środę wieczorem na ulicy Warszawskiej policjanci zauważyli nie-
pewnie jadącego motorowerzystę i postanowili zatrzymać go do kon-
troli. Jak się okazało, 30-latek wsiadł na jednoślad mimo obowiązują-
cego go od marca 2017 roku dożywotniego zakazu prowadzenia po-
jazdów mechanicznych. Za niezastosowanie się do wyroku sądu męż-
czyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

 30-letni Arkadiusz W. najpierw nie chciał zatrzymać się do kontroli 
drogowej, a następnie na alei KEN dwukrotnie staranował ścigający go 
radiowóz. W końcu, w jednej z osiedlowych uliczek, stracił panowanie 
nad skuterem i przewrócił się, odnosząc lekkie obrażenia ciała. Męż-
czyzna był pijany – miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Noc 
spędził w celi, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za jazdę po pijane-
mu grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

 Policjanci z wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej co ja-
kiś czas kontrolują teren centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Tym 
razem przyłapali dwie fi rmy na handlowaniu podrobioną odzieżą. W jed-
nej znaleźli 35 koszulek z bezprawnie naszytymi logotypami znanych świa-
towych producentów, zaś w drugiej kolejne 62 koszulki. Wartość zarekwi-
rowanego towaru oszacowano wstępnie na prawie 8 tys. zł. Właścicielom 
fi rm, które wprowadzały do obrotu podróbki, grożą wysokie grzywny. 

 Do zdarzenia doszło kilka dni temu na stacji paliw. Wsiadającemu 
do auta mężczyźnie wypadł z kieszeni portfel, w którym były dokumen-
ty, karty płatnicze i ponad 600 zł. Kiedy po jakimś czasie poszkodowa-
ny wrócił na stację, portfela już tam nie było. Mężczyzna zgłosił sprawę 
na policję. Po przejrzeniu nagrania z monitoringu okazało się, że portfel 
przywłaszczył sobie 39-letni motorowerzysta – pieniądze włożył do kie-
szeni, a karty i dokumenty wyrzucił. „Znalazca” usłyszał już zarzuty. Grozi 
mu do 1 roku więzienia.

 W nocy, w rejonie ulicy Koziej policjanci zauważyli bmw, w którym sie-
dział młody mężczyzna. 29-latek został poproszony o dokumenty. Następ-
nie funkcjonariusze sprawdzili mu kieszenie oraz skontrolowali wnętrze po-
jazdu. W trakcie oględzin znaleźli jedną działkę marihuany. Mężczyzna został 
zatrzymany. Odpowie za posiadanie środków odurzających co jest zagrożo-
ne karą do 3 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
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Zbyt mała kara?
GÓRA KALWARIA Zdaniem audytora poprzednie władze gminy naliczyły zbyt niską karę 

fi rmie, która wykonała pierwszy etap przebudowy skarpy na park miejski ze 194-dnio-

wym opóźnieniem

 Inwestycję na skarpie za kalwa-
ryjskim liceum przeprowadzono na 
przełomie 2016 i 2017 roku. W umo-
wie podpisanej 27 września 2016 
roku wybrana w przetargu firma Be-
nevento zobowiązała się, że do 30 

listopada zrealizuje prace za 644,6 
tys. zł. Chodziło o wykonanie robót 
rozbiórkowych, ułożenie nawierzch-
ni pasażu i punktów widokowych na 
koronie skarpy, a także budowę no-
wych schodów w dół skarpy, muru 
oporowego, zamontowanie nowego 
oświetlenia, monitoringu, ławek, ko-
szy i tablic informacyjnych.

Od początku bez pośpiechu

 Jak zauważył audytor, już na sa-
mym początku inwestycji firma mia-
ła opóźnienie. Zamiast przystąpić 
do prac tuż po podpisaniu umowy, 
zabrała się za nie dopiero 28 paź-
dziernika. Potem było już tylko go-
rzej. Urzędnicy wytykali wykonaw-
cy, że dysponuje zbyt małą ilością 
sprzętu oraz skromną liczbą pra-
cowników na placu budowy. Ponie-
waż sfinalizowanie robót do koń-
ca listopada było nierealne, firma 
zwróciła się do władz gminy o pod-
pisanie aneksu z nowym terminem 
zakończenia inwestycji – 30 kwiet-
nia 2017 roku. Urzędnicy nie odnie-
śli się jednak do tego wniosku. Prace 
trwały jeszcze przez całą zimę i wio-
snę. Ostatecznie zadanie zakończo-
no 19 czerwca. 
 Gdyby przyjąć wprost zapi-
sy umowy, firmę należałoby obcią-
żyć karą za 194-dniowe opóźnienie w 

wysokości 250 tys. zł. Benevento jed-
nak złożyło wyjaśnienia. Tłumaczy-
ło, że przyczyną przedłużania się prac 
były przede wszystkim opady deszczu 
i śniegu, konieczność wymiany złej ja-
kości materiałów budowlanych oraz 
poprawki w projekcie. Powołany przez 
burmistrza zespół uznał że większość 
wyjaśnień ma sens i że karę należy na-
liczyć za 31 dni opóźnienia (co dało 
kwotę niespełna 40 tys. zł). 

To nauczka na przyszłość

 Audytor po zbadaniu przebiegu 
inwestycji uznał, że gmina potrakto-
wała wykonawcę zbyt łagodnie. Jego 
zdaniem powinna obciążyć go kara-
mi za 63 dni spóźnienia (byłaby to 
kwota 83,7 tys. zł). W ocenie kon-
trolującego, w niektóre dni pogoda 
umożliwiała realizację prac, nato-
miast na opóźnienie wpływ miała w 
znacznej mierze zła organizacja pra-
cy na placu budowy. 

 Mateusz Baj, zastępca burmi-
strza tłumaczy, że kiedy nowe wła-
dze gminy zlecały audyt nie chodzi-
ło im o szukanie winnych. – Kiedy 
o darowaniu kar wykonawcy prze-
budowy skarpy zrobiło się głośno, 
sprawa ta budziła bardzo duże kon-
trowersje. Dlatego uznaliśmy, że na-
leżało ją dogłębnie wyjaśnić – mówi 
wiceburmistrz. – Chcemy, aby wie-
dza, którą zdobyliśmy dzięki au-
dytowi stała się nauczką na przy-
szłość, abyśmy podobnych błędów 
nie popełniali – dodaje. 
 Obecnie trwa kontrola drugiej in-
westycji, budzącej duże zainteresowa-
nie mieszkańców. Chodzi o budowę 
skweru u zbiegu ul. Dominikańskiej 
i 3 Maja. Audytor sprawdza m.in. 
to, czy aneks podpisany z wykonaw-
cą tego zielonego placu nie był sposo-
bem na ominięcie kar umownych za 
nieterminową realizację zadania.  

TW

Tur na kilka dni zrzucił poroże
PIASECZNO Została uszkodzona jedna z parkowych rzeźb. 

Na szczęście po kilku dniach udało się ją naprawić

 W piaseczyńskim parku może-
my podziwiać odlewy rzeźb Józefa 
Wilkonia.  Wśród nich są: tur, dziki i 
niedźwiedź. 
 – Teraz jest też jednorożec, bo 
ktoś urwał jeden z rogów tura – po-
informował nas w niedzielę Czytel-
nik Adam, narzekając na grasują-
cych w parku wandali.
 Figura majestatycznego tura stoi 
przy głównym wejściu do parku od 
strony ul. Zgoda. Wyeksponowany 
na porosłej trawą przestrzeni przy-
ciąga z daleka uwagę przechodniów. 
Niestety także chuliganów. Jesienią 
ubiegłego roku tur został przewró-
cony, teraz urwano mu prawy róg. 
Jak się jednak okazuje, tym razem 
figura nie stała się ofiarą wandali-
zmu, ale została uszkodzona przez 
przypadek. 
 System monitoringu zainstalo-
wany w parku miejskim zaczyna się 
sprawdzać. Jedna z kamer, wycelo-
wana wprost w tura, zarejestrowała 
okoliczności, w których zwierz stra-
cił swój róg. Część figury odłama-
ła się na skutek zabawy grupki mło-
dzieży w wieku gimnazjalnym. Moż-
liwe, że młodzi ludzie, próbując so-
bie zrobić zdjęcie z turem, przecią-
żyli róg, który nie wytrzymał i się 

odłamał. Nagranie z monitoringu 
ma trafić do policji, która podejmie 
decyzję o tym, czy wszcząć ewentu-
alne postępowanie.
 We wtorek rano róg został po-
nownie przymocowany do figury. 
Może warto byłoby się zastanowić 
nad tabliczkami przy piaseczyń-
skich rzeźbach, które zawierały-
by informację o ich twórcy, a także 

zwracałyby uwagę na to, że wbrew 
pozorom figury są delikatne i nie 
powinny pełnić roli ściany wspi-
naczkowej?
 - Pomyślimy o takich tabliczkach 
– zapowiada Łukasz Wyleziński z 
Biura Promocji i Informacji Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno.

Adam Braciszewski

Już na samym początku 

inwestycji realizująca ją 

firma miała opóźnienie
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Odpady nadal będzie
odbierać Lekaro
KONSTANCIN-JEZIORNA Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospo-

darowanie odpadów z terenu gminy oraz obsługę PSZOK-a, do które-

go stanęły cztery fi rmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Lekaro, któ-

re będzie realizować tę usługę od 1 sierpnia do końca przyszłego roku

 Śmieciowe perturbacje w gminie Konstancin-Jeziorna trwają w zasadzie od 
początku roku. Najpierw świadcząca usługę odbioru odpadów fi rma Lekaro za-
życzyła sobie 2,5-krotnej podwyżki (z 400 tys. zł miesięcznie do około 1 mln zł), 
grożąc zerwaniem umowy. Po długich negocjacjach udało się dojść do porozu-
mienia, w ramach którego przedsiębiorstwo z Woli Duckiej zgodziło się odbie-
rać odpady do końca lipca za prawie 700 tys. zł miesięcznie. Początkowo ceny 
dla mieszkańców miały pozostać na tym samym poziomie co wcześniej (15 zł za 
śmieci posegregowane i 26,5 zł za zmieszane). Jednak na początku marca, tro-
chę niespodziewanie, okazało się, że podwyżek dla mieszkańców jednak nie da 
się uniknąć. Radni podjęli uchwałę na mocy której stawki wzrosły odpowiednio 
do 31 zł i 47 zł. Podwyżka weszła w życie 1 maja. Kilka dni wcześniej udało się 
natomiast rozstrzygnąć przetarg na fi rmę, która zajmie się odbiorem i zagospo-
darowaniem odpadów od 1 sierpnia do końca 2020 roku. Do przetargu stanę-
ło czterech oferentów, którzy zaproponowali ceny od 13,1 mln zł do aż 21,7 mln 
zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyło... Lekaro. Biorąc pod uwagę, że zawarta pod 
koniec kwietnia umowa będzie obowiązywała przez 17 miesięcy, każdy z nich 
będzie kosztował gminę nieco ponad 770 tys. zł.

TW

Od 1 sierpnia odpady w gminie będzie odbierać ta sama firma co 

teraz. Od maja mieszkańcy zapłacą za tę usługę znacznie więcej

Wyremontowano 22 nagrobki za ponad
ćwierć miliona złotych
PIASECZNO Kilkanaście dni temu odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Społeczne-

go Komitetu Renowacji Cmentarza Parafi alnego w Piasecznie, podczas którego podsu-

mowano ostatnich pięć lat działalności i wybrano nową przewodniczącą

 Spotkanie poprowadził Zbi-
gniew Mucha, od 10 lat pełniący 
funkcję przewodniczącego zarządu 
komitetu. Po odczytaniu porządku 
spotkania, przedstawił on sprawoz-

danie z ostatnich 5 lat działalno-
ści. - Podstawowym zadaniem ko-
mitetu było ratowanie przed postę-
pującą degradacją i dalszym nisz-
czeniem zabytkowych pomników 
na cmentarzu parafialnym - przy-
pomniał przewodniczący. Podkre-
ślił, że do prowadzonej działalno-
ści komitet pozyskiwał środki z kwe-
sty prowadzonej na cmentarzach, 
gminnej dotacji, dotacji udzielanej 
przez Mazowieckiego Konserwato-
ra Zabytków oraz wpłat mieszkań-
ców. - W okresie sprawozdawczym 
wpływy z kwesty wyniosły ponad 85 
tys. zł, a w akcję zaangażowało się 
około 80 osób – podkreślił Zbigniew 
Mucha.  Gminne dotacje wyniosły 
ponad 165 tys. zł, konserwator prze-
kazał 15 tys. zł, a mieszkańcy – po-
nad 7 tys. zł. Od maja 2014 roku do 

kwietnia 2019 roku za ponad 272 
tys. zł komitet zdołał wyremonto-
wać 22 zabytkowe nagrobki znajdu-
jące się na cmentarzu parafialnym 
w Piasecznie. Wszystkie prace przy 
pomnikach zostały wykonane zgod-
nie z zaleceniami konserwatora. Po-
nadto w alei głównej cmentarza za-
montowano osiem słupków sekto-
rowych, które ułatwiają poruszanie 
się po nekropolii. Odbudowano też 
zniszczony nagrobek łącznika AK, 
14-letniego Kazia Abelca, który zo-
stał zastrzelony przez Niemców 6 
października 1944 roku i zmobilizo-
wano opiekunów grobu innych po-
wstańców warszawskich, aby nale-
życie się nim zajmowali. - W przygo-
towaniu są kolejne inwestycje – po-
informował Zbigniew Mucha. - Po-
winniśmy powołać także specjal-
ny fundusz przeznaczony na opie-
kę nad nagrobkami, które udało się 
wyremontować, aby nie niszczały. 
 Po chwili członkowie komite-
tu udzielili absolutorium zarządo-
wi, a Zbigniew Mucha złożył wnio-
sek o jego rekonstrukcję. Najpierw 
zaproponował, aby pozbawić funk-
cji członka zarządu Piotra Kandy-
bę (większość obecnych poparła tę 
sugestię), a następnie sam podał się 
do dymisji. - Nie jestem już w stanie 
prowadzić komitetu w takim tempie i 
jakości, jak by należało – argumento-
wał. - Swoje zrobiłem, moja rola się 

tu kończy. Teraz należy umocnić za-
rząd i pewne rzeczy uporządkować. 
 Na swoją następczynię Zbigniew 
Mucha zaproponował Danutę Sa-
mek. Jako wiceprzewodniczącą za-
rekomendował natomiast radną Ka-
tarzynę Wypych. Obydwie kandyda-
tury zostały zaakceptowane. Zmie-
niła się także sekretarz komitetu. Z 
funkcji zrezygnowała Wanda Wasie-
wicz. Zastąpi ją Krzysztof Mogilski. 

Tomasz Wojciuk

 Zbigniew Mucha pełnił 

funkcję przewodniczącego 

komitetu przez 10 lat

Wkrótce komitet zostanie 

przekształcony w stowarzy-

szenie, dzięki czemu zyska 

osobowość prawną i będzie 

mógł dysponować własnym 

kontem bankowym
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Rusza kolejna edycja 
budżetu obywatelskiego!
PIASECZNO Wystartowała trzecia edycja budżetu obywatelskiego. 

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać, a potem wybierać pomysły, któ-

re przyczynią się do uatrakcyjnienia przestrzeni miejskiej bądź jesz-

cze bardziej zintegrują lokalną społeczność. Na realizację najlepszych 

koncepcji gmina przeznaczy 1,4 mln zł

 Wybierane w tym roku projekty będą realizowane w 2020 roku. Tym ra-
zem, w porównaniu do dwóch poprzednich edycji, będzie kilka zmian. Miasto 
nie zostanie podzielone na obszary, a wszystkie projekty będą zgłaszane jako 
ogólnomiejskie. Kolejną zmianą ma być podział projektów na „miękkie” i „twar-
de”. Do tych pierwszych mają zaliczać się wydarzenia o charakterze prospo-
łecznym, kulturalnym, oświatowym, edukacyjnym lub sportowym. Maksymal-
na wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 tys. zł. Projekty „twarde” 
to inwestycje, remonty, modernizacje, adaptacje, ewentualnie budowa nowe-
go obiektu czy zakup wyposażenia do już istniejącego. Tu do „wydania” będzie 
do 100 tys. zł. Projekty, pod którymi musi podpisać się 15 osób (10 z nich musi 
być mieszkańcami Piaseczna), będą przyjmowane do 31 maja. Do 12 lipca ma 
potrwać ich weryfi kacja (razem z odwołaniami), a do 26 lipca ma zostać podana 
do publicznej wiadomości lista projektów zakwalifi kowanych do głosowania. 
Samo głosowanie będzie trwało od 2 do 13 września (mogą brać w nim udział 
także osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców). Lista projektów, które zostaną 
zrealizowane w przyszłym roku, zostanie podana do 27 września.
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W ramach budżetu obywatelskiego zamontowano 

m.in. przewijaki dla niemowląt

Miłośnicy Wisły 
zapraszają na Flis Festiwal
KONSTANCIN-JEZIORNA Tradycyjne łodzie, warsztaty dawnych zawodów, jarmark rękodzieła, de-

gustacja potraw regionalnych, żeglarskie animacje i spektakl plenerowy dla najmłodszych 

oraz koncerty muzyki żeglarskiej i folkowej – to tylko niektóre z atrakcji Flis Festiwalu Jar-

marku Kultury Urzecza, który odbędzie się w sobotę i niedzielę w nadwiślańskich Gassach

 W sobotę 11 maja od godz. 13.30 
będzie można nie tylko obejrzeć tra-
dycyjne łodzie oraz poznać historię i 
tajniki dawnej żeglugi rzecznej, lecz 
także zobaczyć jak żyli kiedyś ludzie 
nad Wisłą oraz usłyszeć wyjątkową, 
regionalną, folkową muzykę. 
 Gwiazdą tegorocznej edycji im-
prezy będzie zespół ludowy Roki-

czanka z podlubelskiego Rokitna, 
który wystąpi o godz. 18. Jest to mu-
zyczny „tygiel”, splatający w sobie 
dwa różne światy - śpiewaków pro-
pagujących polskie tradycje oraz 
muzyków, którzy w doskonały spo-
sób łączą instrumentalną wirtuozerię 
z tradycyjnymi melodiami ludowymi. 
 Podczas jarmarku nie zabraknie 
licznych atrakcji, wśród których będą 
m.in. widowiskowe pokazy i warsz-
taty dawnych zawodów (okręto-
wy cieśla i żaglomistrz wiślany), jar-
mark rękodzieła i produktów regio-
nalnych, degustacja urzeckich przy-
smaków (na pewno nie zabraknie sy-
tochy, barszczu buraczano-chrzano-
wego i siuforka), a także rodzinny 
spektakl plenerowy „Żeglarze sied-
miu mórz” Teatru Rozrywki Trój-
kąt. Publiczność obejrzy ekscytują-
ce morskie opowieści inspirowane 
prawdziwymi wydarzeniami, historią 
marynistyki oraz fantastycznymi, że-

glarskimi legendami. Najmłodszych 
czeka świetna zabawa także podczas 
spotkania z Marią Dryhub i Andrze-
jem Stańskim, twórcami bajek „Sza-
man z rzeki - opowieści wiślane”. 
 Jedną z atrakcji tegoroczne-
go Flis Festiwalu będzie wyjątkowa, 
plenerowa wystawa fotografii Jac-
ka Marczewskiego „Powidoki wi-
ślane szypra Kałuży”. Fotoreporter, 
współpracujący m.in. z Gazetą Wy-
borczą, od sześciu lat pływa po Wi-
śle własnoręcznie zbudowaną repli-
ką drewnianej łodzi wiślanej typu 
bat. Czterdzieści zdjęć zrobionych w 
ciągu ostatnich pięciu lat przedsta-
wia Wisłę, jako rzekę tajemniczą, nie-
kiedy wręcz bajkową oraz mieszkają-

cych nad nią ludzi. W 2019 r. wysta-
wę będzie można obejrzeć w kilkuna-
stu nadwiślańskich miastach i miej-
scowościach oraz w Orleanie na Fe-
stiwalu Loary, największym europej-
skim festiwalu tradycyjnych łodzi i 
statków rzecznych. 
 Festiwal co roku łączy dwa brze-
gi Wisły, dlatego będzie można obej-
rzeć również wystawę „Brzegi Wi-
sły”, przygotowaną przez Miej-
sko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Karczewie. Tegoroczny Flis Festi-
wal zakończy uroczysta msza, która 
odbędzie się w niedzielę o godz. 8. 
Po nabożeństwie flisacy odpłyną do 
Warszawy. 

Tomasz Wojciuk

Zespół ludowy Rokiczanka będzie gwiazdą 

tegorocznej edycji festiwalu

Ideą festiwalu jest 

odbudowa i przybliżenie 

mazursko-orylsko-olęder-

skiej tożsamości Urzecza 

oraz popularyzacja kulturo-

wego dziedzictwa regionu

R E K L A M A

R E K L A M A
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Patriotyczne zawody 
w skokach przez przeszkody

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 03 maja, w Tarczynie przy ul. Dolnej odbyły się regionalne i towarzyskie zawody 
jeździeckie w skokach przez przeszkody, wraz z rodzinnymi atrakcjami, zorganizowane przez Towarzystwo Przyja-
ciół Tarczyna. Organizatorami wydarzenia byli również Gmina Tarczy i Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie.
 Organizowany już po raz szósty 
konkurs skoków przez przeszkody w 
randze zawodów regionalnych wpi-
suje się w kalendarz wydarzeń tar-
czyńskich obchodów Święta Fla-
gi. Uroczystość charakteryzuje się 
profesjonalnym przygotowaniem w 
każdym szczególe. Na jeźdźców cze-
kał fachowo przygotowany parkur z 
pięknie udekorowanymi przeszko-

dami. Zawody były oceniane przez 
certyfikowanych sędziów przy uży-
ciu najnowszej technologii w posta-
ci systemu urządzeń do sportowego 
pomiaru czasu.
 Mimo początkowej, niesprzyja-
jącej aury teren wypoczynkowy w 
Drozdach przyciągnął wielu miło-
śników jeździectwa. Za inicjatywę 
zorganizowania imprezy podzięko-

wała Zastępca Burmistrza Tarczyna 
Grażyna Wiśniewska-Sas. – Życzę 
przepięknych i wspaniałych wrażeń 
– zwróciła się do zebranych gości. Po 
dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, 
przy powiewających biało-czerwo-
nych flagach rozpoczęła się rywa-
lizacja sportowa i zebrana publicz-
ność w emocjach mogła cieszyć się 
pięknym widokiem wspaniale wytre-
nowanych koni i kunsztem jeździec-
kim zawodników. Poza zmaganiami 
na parkurze można było podziwiać 
pokaz jazdy konnej w stylu western. 
Godny miana zaklinacza koni, Pan 
Mirosław Płuciennik zaopatrzony w 
westernowe siodło, kapelusz i wspa-
niałego wierzchowca również zade-
monstrował publiczności naturalne 
metody ćwiczenia z końmi. Niedo-
wierzanie i uśmiech na twarzach – 
tak można skomentować reakcje ob-
serwatorów pokazu. Mniejsze dzieci 
miały dodatkowe atrakcje w postaci 
przejażdżek kucykami oraz zabawy 
na dmuchańcach, a na spragnionych 
dobrego jedzenia czekała wyśmieni-
ta kuchnia.
 Organizację wydarzenia wspie-
rali też: Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, Powiat Piaseczyń-
ski i Warszawsko-Mazowiecki Zwią-
zek Jeździecki na czele z Panią Pre-
zes Patrycją Kaczorowską.



 Już niedługo miejskie targowi-
sko przy ul. Jana Pawła II zyska zu-
pełnie nowe oblicze. Przygotowa-
nia do realizacji tej inwestycji przy-
pominały drogę przez mękę. Od 
2017 roku odbyło się kilka przetar-
gów na projekt i przebudowę placu, 
na którym miała powstać pierwot-
nie także zadaszona hala targowa. 
Najniższe oferty zainteresowanych 
firm opiewały jednak na kwotę kil-
kunastu milionów złotych i znacz-
nie przewyższały możliwości finan-

sowe gminy. W związku z tym po-
stanowiono podzielić to zadanie na 
etapy i na razie zrezygnować z bu-
dowy hali, która znacznie podnio-
słaby koszt inwestycji. Do ostatnie-
go przetargu stanęły trzy firmy pro-
ponując kwoty od 8,4 mln zł do aż 
16,5 mln zł. Z najtańszym wykonaw-
cą jeszcze w maju zostanie podpisa-
na umowa. - Targowisko ma zostać 
zmodernizowane w formule „zapro-
jektuj i wybuduj” - przypomina bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. Oznacza 
to, że wykonawca będzie musiał naj-
pierw opracować projekty budowla-
ny i wykonawczy na zagospodaro-
wywanym terenie oraz uzyskać po-
zwolenie na budowę, co ma nastą-
pić w ciągu 8 miesięcy od dnia za-
warcia umowy. Potem rozpocznie 
się właściwa przebudowa. Na placu 
ma zostać wymieniona nawierzch-
nia. Znikną też wszystkie znajdują-
ce się na targowisku budynki, z halą 
mięsną włącznie. Cały teren zo-
stanie skanalizowany, moderniza-
cja czeka także sieć wodociągową. 
 Nowa przestrzeń ma mieć czy-
sty i funkcjonalny układ. Po wschod-
niej stronie ul. Żytniej przewidziane 
jest miejsce pod teren rekreacyjny w 
postaci zielonego skweru. Targowisko 
ma zostać oświetlone lampami ledo-
wymi, znajdą się na nim 254 miejsca 
dla handlowców i 95 miejsc parkin-

gowych dla klientów, w tym 6 dla nie-
pełnosprawnych (oraz 32 dla rowerzy-
stów). W miejscach rekreacyjnych zo-
staną posadzone nowe drzewa, po-
jawią się chodniki, ścieżki rowero-
we, ławki i śmietniki. Wszystko dlate-
go, że targowisko ma być wykorzysty-
wane w przyszłości nie tylko do han-
dlu. Ma żyć dłużej niż dwa dni w ty-
godniu. Gmina chce, aby na zrewita-

lizowanym terenie odbywały się także 
wydarzenia okolicznościowe: impre-
zy masowe, festyny, wystawy. - Na ra-
zie rezygnujemy z budowy hali targo-
wej – mówi burmistrz Daniel Putkie-
wicz. - Jednak cały czas zastanawiamy 
się nad koncepcją zadaszenia części 
placu. Zadaszenie takie zostanie wy-
konane w drugim etapie przebudowy.

Tomasz Wojciuk

Nowe miejskie targowisko 
już w przyszłym roku!
PIASECZNO Gmina podpisze umowę z fi rmą, która za 8,378 mln zł zmodernizuje teren miejskiego targowi-

ska. Przygotowania do realizacji tej inwestycji trwały w sumie kilka lat

Dzisiejsze targowisko to jedna wielka prowizorka. Wkrótce jed-

nak ma się to zmienić. Przebudowa placu rozpocznie się prawdo-

podobnie na początku przyszłego roku

Inwestycja ma zostać 

zrealizowana do końca 

października przyszłego roku

Bałagan 
w otoczeniu drzew
LESZNOWOLA Pani Ewa mieszka wraz z mężem Wojciechem przy ul. Po-

lnej w Magdalence, dzieląc działkę z inwestorem, który kilka lat temu 

rozpoczął budowę domu. Budowa nie została dokończona, a na tere-

nie posesji wala się mnóstwo śmieci i starych materiałów. - Ten bała-

gan jest dla nas nie tylko uciążliwy, ale także obniża wartość naszej 

nieruchomości – mówi mieszkanka Polnej

 Nieruchomość przy ul. Polnej na początku miała trzech właścicieli – za-
równo pani Ewa, jak i jej dwaj bracia mieli w niej po jednej trzeciej udziałów. 
- Potem część udziałów odkupiliśmy, tak, że staliśmy się właścicielami poło-
wy działki – mówi kobieta. - W wyniku egzekucji komorniczej druga połowa 
działki również zmieniła właściciela. Sądowy podział nieruchomości i zniesie-
nie współwłasności miały miejsce w 2012 roku. Niedługo potem na sąsiedniej 
połówce rozpoczęła się budowa domu. - Była jednak prowadzona bez wyma-
ganego zezwolenia i w rezultacie, w 2013 roku, Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego nakazał rozbiórkę – relacjonuje pani Ewa. - Nasz sąsiad po-
szedł do sądu, który podtrzymał jednak tę decyzję w mocy. Niestety, nakaz 
PINB-u nigdy nie został wyegzekwowany, a na działce z roku na rok panuje 
coraz większy bałagan. Nikt nie chce kupić naszej nieruchomości, a i my sami 
każdego dnia musimy oglądać ten bajzel. Chcemy, aby nasz sąsiad uprzątnął 
swoją nieruchomość i wykonał wyrok sądu. Dziwię się, że PINB nic nie robi, 
aby wyegzekwować postanowienie o rozbiórce...
 Mieszkanka ul. Polnej twierdzi, że zgłosiła sprawę gminie, która miała zobli-
gować właściciela do uprzątnięcia posesji. - Wiem, że inni sąsiedzi też interwe-
niowali w tej sprawie, bo podobnie jak my mają dość brudu – dodaje pani Ewa.
 - Skontrolujemy tę działkę – deklaruje Agnieszka Adamus z gminnego biu-
ra promocji. - Jeśli rzeczywiście jest tam bałagan, to poprosimy właściciela o 
posprzątanie.

TW

Państwo Ewa i Wojciech mogliby odgrodzić się od bałaganu 

płotem, ale twierdzą, że na jego budowę ich po prostu nie stać
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Piękne włosy na wiosnę
Wiosna już w pełni, czas pożegnać się z czapkami i przyjrzeć się naszym 

włosom. Jak one przetrwały zimę? Czy są zmęczone, przesuszone, po-

łamane ? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg 

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.

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

R E K L A M A

PIASECZNO

Rusza Festiwal Food Trucków. 
Mamy do rozdania vouchery!
 Pięciu szczęśliwców, którzy dziś w godz. 12-12.05 dodzwonią się do 
naszej redakcji (22 737 23 48) może liczyć na vouchery, uprawniające do 
odebrania darmowego dania w jednym z food trucków. Trwa właśnie dru-
gi Festiwal Food Trucków w naszym mieście. Samochody z jedzeniem 
(jest ich  ponad 20) stoją w rejonie skweru Kisiela, przed urzędem gminy. 
Różnorodnych specjałów można próbować w godz. 10-20 do niedzieli. 

Red.
Wybrano dyrektora nowej szkoły
 Wioletta Grochowicz wygrała konkurs na dyrektora Centrum Edukacyj-
no-Multimedialnego, które przyjmie uczniów już we wrześniu. Nowa dy-
rektor chce postawić przede wszystkim na kreatywność, rozwój i współ-
pracę. Wioletta Grochowicz jest doświadczonym pedagogiem. Pracę zawo-
dową zaczynała w 1994 roku jako nauczycielka języka polskiego. W latach 
2015-2017 była dyrektorem Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie. 

TW
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Poradnia leczenia nadwagi i otyłości:
tel. 22 73 54 100 

ul. Mickiewicza 39 

05-500 Piaseczno 

Dziecko u dietetyka
Dziecko na diecie -  to stwierdzenie może budzić w nas mie-

szane uczucia, ponieważ dieta kojarzy nam się z wyrzecze-

niami, niedoborami i głodem. Czy słusznie? Na to pytanie, 

jak prawidłowo żywić dziecko odpowiada Marta Warzocha-

Szkupińska, dietetyk ze Szpitala św. Anny w Piasecznie.

 - Dieta to przede wszyst-
kim styl życia i sposób od-
żywiania. Nie jest więc sy-
nonimem odmawiania czy 
ograniczania jedzenia. Die-
ta dziecka powinna być róż-
norodna i odżywcza by za-
pewnić zarówno mu zdro-
wy rozwój, jak i prawidłową 
masę ciała. Rodzicom może 
być jednak trudno precy-
zyjnie określić co i w jakich 
ilościach powinno zjadać 
ich dziecko, zwłaszcza jeśli 
dziecko ma problemy zdro-
wotne np. nadwagę lub 
alergie pokarmowe – wyjaśnia Marta Warzocha-Szkupińska.

 Instytut Żywności i Żywienia wyszedł naprzeciw potrzebom rodziców 
i przygotował proste narzędzie, umożliwiające układanie zdrowej diety dzie-
ci - piramidę zdrowego żywienia i aktywności fi zycznej. Im wyższy poziom 
piramidy, tym mniej i rzadziej należy spożywać dany produkt. Należy jed-
nak zaznaczyć, że u podstawy piramidy nie znajduje się żywność a aktyw-
ność fi zyczna. Dziecko powinno być aktywne co najmniej godzinę dzien-
nie! Zasugerowano ograniczenie korzystania  z urządzeń elektronicznych, 
w tym przede wszystkim z komputerów, tabletów i smartfonów do 2 godzin 
na dobę. Podkreślono również jak istotny dla zdrowia jest długi sen oraz na-
wyk i technika mycia zębów po jedzeniu i (90% dzieci ma próchnicę). Nowo-
ścią jest też zasada systematycznych pomiarów masy ciała oraz odnoszenie 
ich do aktualnych norm (np. siatek centylowych). W ostatnich 40 latach oty-

łość wśród dzieci i młodzieży wzrosła 11-krotnie, a polskie dzieci są jed-

nymi z najszybciej tyjących w Europie. Problem jest poważny, bo otyłość 
to choroba. Kontrolowanie masy ciała jest więc niezmiernie istotnym ele-
mentem profi laktycznym. Jeżeli widzimy, że masa ciała dziecka systema-

tycznie wzrasta warto poradzić się dietetyka. Taki specjalista oceni, czy są 
powody do niepokoju i ewentualnie zaproponuje odpowiednie postępowa-
nie. Oszacuje też zapotrzebowanie energetyczne dziecka i nauczy rodziców 
jak komponować posiłki aby tego zapotrzebowania nie przekraczać. Dodat-
kowo oceni dotychczasowy sposób żywienia i wskaże ewentualne błędy. Jest 
to ważne, ponieważ oprócz nadwagi czy otyłości nieprawidłowo skompono-
wana dieta może prowadzić do długotrwałych niedoborów, szczególnie, je-
żeli dziecko jest na diecie eliminacyjnej, np. bezmlecznej.

Uroczyste obchody święta 3 Maja
PIASECZNO W ubiegły piątek odbyły się obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Po mszy świętej w kościele św. Anny w Piasecznie wygłoszono przemowy okolicznościowe, 

a delegacje lokalnych władz, związków i stowarzyszeń złożyły kwiaty pod budynkiem starego ratusza

 Dorocznemu świętu jak zwy-
kle towarzyszyła oprawa muzycz-
na zapewniona przez Piaseczyń-
ską Orkiestrę Dętą, która zagra-
ła m.in. Marsz I Brygady i Mazur-
ka Dąbrowskiego, oraz chór „Lira”. 
Po zakończeniu mszy, poczty sztan-
darowe zostały wyprowadzone na 
plac przed kościołem. - Ustawa za-
sadnicza z 1791 roku wprowadzała 
nowe standardy, które stanowią dziś 
kanon każdego państwa demokra-
tycznego – podkreślił burmistrz Pia-
seczna, Daniel Putkiewicz. - Składa-
my dziś hołd twórcom konstytucji. 
Historia to nie tylko fakty, ale tak-
że wnioski jakie z nich płyną i war-
tości. Pamiętajmy, aby zachowywać 
poszanowanie dla swobód obywa-
telskich oraz prawa. To jest nasze 
wspólne zobowiązanie.
 Daniel Putkiewicz podzięko-
wał wszystkim za przybycie i wzię-
cie udziału w obchodach. - Zda-
ję sobie sprawę, że wiele osób mia-
ło dziś ciekawsze zajęcia, co nie zna-
czy że ważniejsze – dodał na zakoń-
czenie. O fundamentalnych warto-

ściach ustanowionych przez Kon-
stytucję 3 Maja, m.in. równości wo-
bec prawa i swobodzie wyznania, 
mówiła również reprezentująca po-
wiat piaseczyński Ewa Lubianiec. 
Następnie odbyło się złożenie kwia-
tów pod tablicami upamiętniający-
mi Józefa Piłsudskiego i Wincente-

go Witosa. Po zakończeniu części 
oficjalnej pod ratuszem rozpoczęło 
się wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych. Pieśni śpiewane były także 
po południu w Zalesiu Górnym (na 
boisku KS Hubertus przy ul. Białej 
Brzozy).

TW
R E K L A M A

Starosta zapowiada ronda na 
niebezpiecznych skrzyżowaniach
PRAŻMÓW Starosta piaseczyński Ksawery Gut zareagował 

na kolejny wypadek, do którego doszło we wtorek na 

skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Główną w Piskórce

 We wtorek w Piskórce na skutek zderzenia samochodu dostawczego z 
osobowym dwóch kierowców zostało poszkodowanych i trafi ło do szpitala. 
Prowadzący auto dostawcze został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego.
 Mieszkańcy od lat narzekają na niebezpieczne skrzyżowanie, na którym 
na skutek nieuwagi kierowców regularnie dochodzi do kolizji i wypadków.
– Może by zrobić przed tym skrzyżowaniem jakieś spowalniacze? – poddawa-
li pomysł niektórzy mieszkańcy. Starosta Ksawery Gut chce jednak problem 
rozwiązać w skuteczniejszy sposób.
 – Na najbliższą sesję rady powiatu przygotuję propozycję zmian w bu-
dżecie, aby jeszcze w tym roku rozpocząć projektowanie rond na skrzyżowa-
niach w Piskórce i Krupiej Wólce – zapowiedział starosta.

AB
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Zamknięte miasteczko
Jana Urbaniaka
PIASECZNO Działalność Ośrodka Sztuki Lescer w Zalesiu Górnym jest 

ściśle związana z lokalnym otoczeniem - miejscem, w którym znajduje 

się galeria, jak i samą jej przestrzenią. Dlatego sezon wiosenny rozpo-

czął się wystawą poświęconą właśnie Zalesiu Górnemu – przedstawio-

nemu w obiektywie młodego (urodzonego w 2000 roku w Warszawie) 

fotografa Jana Urbaniaka

 Zalesie w ujęciu artysty nie ma wiele wspólnego z obrazem miejscowości 
letniskowej czy miejscem sielskiego wypoczynku na łonie natury. Urbaniak 
skupia się na miejscach zapomnianych, niszczejących, odrzuconych, jedno-
cześnie uchwytując ich dziwność i niejednoznaczność. Projekt fotografi czny 
zatytułowany „Closed Burgh“ (czyli zamknięte miasteczko) został zrealizowa-
ny przez osiemnastoletniego fotografa w ubiegłym roku. 
- Chodziłem bez celu po Zalesiu Górnym i okolicach i... zakochałem się – wy-
znał autor zdjęć.
 Artysta odkrył w Zalesiu Górnym rodzaj lokalnej, zżytej ze sobą zbiorowo-
ści, która - podobnie jak samo miejsce - tworzy jego unikatowy klimat. Spo-
kój, oddalenie, odcięcie (także w sensie dosłownym - przez las) od większych 
skupisk miejskich, tworzy specyfi czny nastrój, oddany w serii intymnych foto-
grafi i.
- Fotografi e pokazują nietypowe oblicze Zalesia i okolic, często niezauważal-
ne nawet dla samych mieszkańców – mówi Paweł Zaręba, producent ekspo-
zycji. - Warto je poznać i uwrażliwić się na rzeczywistość, która nas otacza. Jan 
Urbaniak to bardzo młody twórca, którego twórczość warto poznać i obser-
wować jak będzie się rozwijał. OS Lescer chce pokazywać nie tylko uznanych 
artystów, lecz promować też młode talenty.
 Otwarciu wystawy towarzyszyła premiera „Closed Burgh” - książki foto-
grafi cznej Jana Urbaniaka, którą można nabyć w galerii w cenie 25 złotych.  
Ekspozycję w Ośrodku Sztuki Lescer przy ul. Pionierów 11/13 będzie można 
oglądać do końca maja.

Grzegorz Tylec

Zbliżają się wykupy gruntów pod S7
PIASECZNO Trwa procedura zmierzająca do wydania decyzji ZRID na budowę odcinków A 

i B trasy S7 od węzła Lotnisko do węzła Tarczyn Północ. Do GDDKiA cały czas wpływa-

ją uwagi mieszkańców, którzy mają zastrzeżenia do projektowanego układu drogowe-

go w bezpośrednim sąsiedztwie trasy

 W tej chwili toczy się tzw. dru-
gie postępowanie środowisko-
we w Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska. Po nim swoje uwa-
gi będą mogli zgłaszać mieszkańcy. 
Po ich przeanalizowaniu wojewo-

da wyda zgodę na realizację inwe-
stycji drogowej (tzw. ZRID) i roz-
pocznie się budowa trasy. Po wyda-
niu ZRID-u wszystkie grunty w pa-
sie drogi przejdą na własność skar-
bu państwa (na mocy specustawy), a 
ich dotychczasowi właściciele otrzy-
mają odszkodowania. Jak informu-
je Małgorzata Tarnowska rzecznicz-
ka warszawskiego oddziału prowa-
dzącej inwestycję Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
osoby których grunty znajdują się w 
bezpośrednim sąsiedztwie trasy S7 
i mające zastrzeżenia dotyczące za-
proponowanych rozwiązań, mogą 
– mimo że projekt trasy jest już go-
towy - wnioskować o drobne korek-
ty dotyczące układu drogowego w jej 
sąsiedztwie. - Wszystkie uwagi ja-
kie otrzymujemy na bieżąco są kon-
sultowane z projektantem – zapew-
nia Małgorzata Tarnowska. Jednak 
nie wszyscy są zadowoleni z przebie-

gu rozmów i – jak mówią - „twardego 
stanowiska” GDDKiA. - Tam po pro-
stu nie ma z kim rozmawiać – uwa-
ża Andrzej Szamota, mieszkaniec 
Bobrowca. - Projekt drogi dojazdo-
wej, która ma biec przez moją dział-
kę, jest bez sensu. Zaproponowałem 
rozsądniejsze rozwiązania, które zo-
stały jednak odrzucone. Mimo że je-
stem właścicielem przylegającego do 
S7 gruntu, nie mam nic do powiedze-
nia. W rezultacie moja nieruchomość 
straci na wartości. Zamierzam do-
chodzić sprawiedliwości w sądzie.

 Tymczasem trwają prace na od-
cinku C trasy S7 między Remberto-
wem a Grójcem (ZRID na ten odci-
nek został wydany jesienią ubiegłego 
roku). We wtorek na części krajowej 
„7” została wprowadzona tymczaso-
wa organizacja ruchu, która ma obo-
wiązywać przez najbliższe dwa lata. 
W ramach nowej organizacji umiesz-
czono znaki informujące o zjazdach i 
wyjazdach z budowy oraz ograniczo-
no w ich rejonie prędkość do 70 km/h.

Tomasz Wojciuk

Trasa S7 ma przebiegać m.in. przez teren 

gmin Piaseczno i Lesznowola

Eksplozja muzycznej wyobraźni
LESZNOWOLA Gniewomir Tomczyk jest mieszkańcem gminy Lesznowola. Ten młody, ale niezwykle utalen-

towany muzyk, ma już na swoim koncie wiele artystycznych sukcesów. A o tym jak gra można się było prze-

konać na własne uszy podczas koncertu zorganizowanego w fi lii GOK Lesznowola w Starej Iwicznej

 Gniewomir Tomczyk jest absol-
wentem Akademii Muzycznej im. I. 
J. Paderewskiego w Poznaniu, w kla-
sie perkusji jazzowej prowadzonej 
przez prof. Krzysztofa Przybyłowi-
cza. Był finalistą tegorocznego kon-
kursu w ramach festiwalu Bielska 
Zadymka Jazzowa oraz laureatem 
pierwszej nagrody na Ogólnopol-
skim Festiwalu Rytmu Drum Battle 
(rok 2008). Na stałe związany jest z 
zespołem elektronicznym Xxanaxx, 
producentką MIN t i wokalistką Pa-
trycją Zarychtą. Artysta prowadzi 
również własny zespół Gniewomir 
Tomczyk/Project. Brzmienie projek-
tu charakteryzuje się rozbudowany-
mi, progresywnymi kompozycjami 
zahaczającymi o takie gatunki mu-
zyczne jak: jazz, avant-jazz, fusion, 
r&b czy drum’n’bass. 
 Oprócz grającego na perkusji li-
dera na koncercie w Starej Iwicz-
nej wystąpili również MIN t (wo-
kal i synth bass), Maciej Kądzie-
la (saksofon) oraz Zdzisław Kali-
nowski (instrumenty klawiszowe). 
Zespół zaprezentował tego wieczo-
ru głównie autorski materiał pocho-
dzący zarówno z debiutanckiego al-
bumu Gniewomira Tomczyka, jak i 
jego najnowsze, niewydane jeszcze, 
kompozycje. Jednym wyjątkiem była 
własna interpretacja słynnej „Kat-
torny“ Krzysztofa Komedy. Oprócz, 
nieco trudniejszych w odbiorze dla 
większości słuchaczy, wycieczek w 
kierunku jazzowej awangardy, spo-
rą część koncertu wypełniły również 
piosenki, wykorzystujące wyraźnie 
soulowy feeling wokalistki. Co istot-

ne – występ był naprawdę świetnie 
nagłośniony, przez co publiczność 
mogła w pełni delektować się nie-
wątpliwie wysokim kunsztem wyko-
nawczym poszczególnych muzyków. 
Wyraźnie słychać było też, że projekt 
nie jest po prostu okazjonalnym spo-
tkaniem kilku wykonawców. Choć 
w trakcie wykonań poszczególnych 
kompozycji nie brakowało licznych 
partii improwizowanych, to jednak 
były one zwarte, przemyślane i ogra-
niczone w formie.
 Po występie artyści chętnie roz-
mawiali z publicznością. Gniewomir 
Tomczyk zdradził, że chciałby czę-
ściej występować w swojej rodzin-
nej okolicy. Na pewno warto jest ta-
kie koncerty organizować, bo wiele 
wskazuje na to, że – jeżeli jeszcze w 
niej nie jest – to artysta już wkrótce 
dołączy do ścisłej czołówki polskich 
perkusistów. Ma bowiem ku temu 
wszelkie predyspozycje – dysponu-

je nie tylko świetną techniką, ale też 
dużą muzyczną wyobraźnią oraz 
odwagą w łączeniu stylów i przeła-
mywaniu muzycznych barier. Trud-
no zresztą nazwać go jedynie perku-
sistą jazzowym, gdyż spektrum jego 
dźwiękowych poszukiwań jest bar-
dzo szerokie. W zeszłym roku wy-
stąpił, przykładowo, z – kojarzony-
mi głównie z rockiem progresyw-
nym – Józefem Skrzekiem i Jerzym 
Piotrowskim.
 - Jestem teraz na etapie kończe-
nia trzeciej płyty i moje wszystkie 
działania skupione są na tworzeniu 
oraz planowaniu koncertów jesie-
nią z nową płytą – zdradził artysta. 
- Będę starał się o koncert na pew-
no jesienią z nowym materiałem w  
„naszych” okolicach. Zapraszam na 
mój fanpage Gniewomir Tomczyk/
Music po więcej muzyki i kanał na 
YouTube.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Budowa trasy S7 na 

odcinku od Warszawy

 do Grójca ma potrwać 

do wiosny 2021 roku



Konstytucyjne umiłowanie wolności
GÓRA KALWARIA W 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja po mszy świętej i uroczy-

stych przemówieniach złożono kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Gościem 

honorowym uroczystości był europoseł Jacek Saryusz-Wolski

 – Piękne słowa naszych przodków 
i Ojców Konstytucji – powiedział wi-
ceburmistrz Góry Kalwarii Mate-
usz Baj po odczytaniu konstytucyjnej 
preambuły, a następnie zadał pyta-
nie: dlaczego Konstytucja 3 Maja dla 
nas Polaków jest świętością, łączącą 
ponad politycznymi podziałami?
 – Przecież ta konstytucja obowią-
zywała bardzo krótko, przecież woj-
na o nią była wojną przegraną, prze-
cież treść tego aktu nie stała się ani in-
spiracją dla innych narodów europej-
skich, ani nawet dla nas Polaków, gdy 
już odzyskaliśmy niepodległość i pi-
saliśmy swoje konstytucje – nazywane 
marcową i kwietniową – mówił wice-
burmistrz Baj. – Myślę, że Konstytucja 
3 maja na wymiar magiczny. Ona w ja-
kiś sposób symbolizuje dążenia i aspi-
racje naszego narodu. Dążenie do wol-
ności, suwerenności i bycia podmiotem 
na arenie międzynarodowej. Umiłowa-
nie tej wolności potrafi rozpędzić czar-
ne chmury, które nieraz gromadziły się 
nad naszym krajem. To umiłowanie 
wolności definiuje nas jako Polaków.
 – Ta konstytucja była symbolem 
polskiej, odnowionej państwowości 
– powiedział deputowany do Parla-
mentu Europejskiego, Jacek Sary-
usz-Wolski. – Mówmy Europie, że 
to my byliśmy pierwsi i to ona z nas 
powinna brać przykład, a nie dawać 
nam lekcję demokracji. Dzisiaj, gdy 
Europa i Polska są w trudnym mo-
mencie, warto pamiętać o tym, że 
wartością tamtej konstytucji, o któ-
rej i dziś powinniśmy pamiętać, jest 
najwyższe dobro Rzeczypospolitej 
ponad wszystkim innym. Dla do-
bra Rzeczypospolitej musi być po-
rozumienie i złą lekcją – co pokaza-
ła targowica i zabory – jest blokowa-
nie niezbędnych reform oraz szuka-
nie wątpliwego wsparcia za granicą. 
Ta lekcja z Konstytucji w dzisiejszej 

Polsce głośno powinna wybrzmieć - 
dodał europoseł.
 Po przemówieniach przedstawi-
ciele szkół, partii politycznych, sto-

warzyszeń, organizacji i lokalnych 
środowisk złożyli kwiaty pod pomni-
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Adam Braciszewski

R E K L A M A
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Organizują wyprzedaż, 
bo zbierają na wakacje
PIASECZNO Piłkarze LKS Sparta Jazgarzew wpadli na pomysł, aby na te-

renie klubowego stadionu zorganizować kiermasz rzeczy używanych. 

Odbędzie się on już w najbliższą sobotę

 Młodzi piłkarze będą sprzedawać swoje rzeczy, ale zachęcają również są-
siadów i okolicznych mieszkańców, aby wzięli udział w wyprzedaży. Oczywi-
ście na imprezę, która planowana jest w sobotę 11 maja, mogą przybyć wszy-
scy łowcy okazji, którym zależy na kupnie fajnych i niedrogich, niepotrzeb-
nych innym przedmiotów (zabawek, książek, ubrań, gadżetów). Na miejscu 
ma działać kawiarenka z domowymi ciastami, kawą i herbatą. - Cały dochód 
ze sprzedaży słodkości i napojów zostanie przeznaczony na dofi nansowanie 
wyjazdu naszych zawodników na obóz – informuje Marlena Dudek z zarządu 
klubu. Impreza rozpocznie się o godz. 14.30 na stadionie przy ul. Źródlanej w 
Wólce Kozodawskiej. Udział w niej jest bezpłatny, choć dobrowolne datki na 
dofi nansowanie wyjazdu są mile widziane.

TW

Budowa ronda w Gołkowie
wkrótce ruszy
PIASECZNO Niespodziewane utrudnienia spowodowały opóźnienie w 

rozpoczęciu budowy ronda u zbiegu ulic Pod Bateriami, Głównej oraz 

Pułku IV Ułanów

 Jak się nieofi cjalnie dowiedzieliśmy, problemy pojawiły się w związku z in-
frastrukturą należącą do fi rmy Orange. - Jak się zaczyna kopać to zazwyczaj 
odkopuje się do czegoś, czego nie było w dokumentacji – potwierdza staro-
sta piaseczyński Ksawery Gut. - Ale już mamy wszystko ustalone - dodaje. 
 Drugą przeszkodą w terminowym rozpoczęciu budowy był fakt, iż Zarząd 
Dróg Wojewódzkich nie chciał przekazać swoich działek pod trwającą budo-
wą drogi 722 przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. - W tej sprawie 
też już doszło do porozumienia, więc niebawem roboty ruszą  - zapowiada 
starosta dodając, że opóźnienie nie wynika ani z winy powiatu, ani wykonaw-
cy i w związku z tym będzie  negocjowany nowy termin zakończenia inwesty-
cji oraz wykonanie odcinka ul. Głównej.

AB



Piaseczyńskie święto biegaczy
PIASECZNO Idealna pogoda, świetna atmosfera, doskonała zabawa – chyba tak 

najkrócej można podsumować biegi w ramach tegorocznej Mili Konstytucyjnej, 

które odbyły się 4 maja

  – Jest ponad 400 medali i mam 
nadzieję, że ich nie zabraknie – po-
wiedział nam uszczęśliwiony wysoką 
frekwencją i popularnością imprezy 
Wiesław Paradowski ze stowarzysze-
nia Kondycja, organizującego Piase-
czyńską Milę Konstytucyjną.
 Jako pierwsze wystartowały dzie-
ci – najpierw dziewczynki, później 
chłopcy na dystansie 100 metrów. 
Gnani dopingiem rodziców mknęli uli-
cą Kościuszki przez Plac Piłsudskiego 
z uśmiechami na twarzach. W tym bie-
gu nie było przegranych. To była czy-
sta radość i frajda, zarówno dla star-
tujących, jak i ich rodziców. Najszybszy 
okazał się Szymon Regulski.
 W biegu na 400 metrów zmie-
rzyli się chłopcy i dziewczęta z rocz-
ników 2009-2011, ich starsi koledzy 
i koleżanki biegli na 800 metrów. 
Wśród młodszych pierwsze miejsce 
zajął Witold Dębicki, wśród star-
szych - Damian Anders.  
 W tych biegach tempo było zde-
cydowanie szybsze, a rywalizacja 
sportowa mocniej zarysowana.
 – Jak się biegło? Kiedy było naj-
trudniej? – dopytywała wiceburmistrz 
Hanna Kułakowska-Michalak, wrę-
czając medale na mecie. Zdyszani za-
wodnicy nie byli zbyt rozmowni, ale 
szczęśliwi z ukończenia biegu.
 Później przyszedł czas na roz-
grzewkę przed biegiem głównym na 
jedną milę. Rynek wypełnił się za-
wodnikami i rozbrzmiała muzyka. 

Ćwiczenia rozgrzewające poprowa-
dzili: Urszula Strzeżek z klubu spor-
towego Grawitacja, wiceburmistrz 
Hanna Kułakowska-Michalak oraz 
burmistrz Daniel Putkiewicz. Plą-
sy przy muzyce rozgrzały nie tyl-
ko ciała, ale i serca. Chwilę później 
zawodnicy stanęli na linii startu w 
znakomitych nastrojach, a symbo-

liczna Mila Konstytucyjna stała się 
nie tylko wyzwaniem sportowym, 
ale wydarzeniem budującym jed-
ność i poczucie wspólnoty wszyst-
kich piaseczyńskich biegaczy. Naj-
szybszy okazał się Krzysztof Wasie-
wicz, co chyba dla nikogo nie było 
żadną niespodzianką.

AB

Turniej Rycerski 
w Czersku!
GÓRA KALWARIA W sobotę i niedzielę na czerskim zamku zagoszczą 

średniowieczni rycerze i damy dworu. Będzie można spróbować pysz-

nego jadła i obejrzeć zmagania dzielnych mężów, których krzyki w po-

łączeniu ze szczękiem oręża wypełnią cały zamkowy dziedziniec

 Turniej Rycerski w Czersku to jedna z wizytówek Góry Kalwarii. Impreza 
od lat cieszy się ogromną popularnością. W najbliższy weekend planowana 
jest już 11. edycja turnieju. Wszystko zacznie się w sobotę o godz. 12 od ofi -
cjalnego powitania uczestników. Potem na zamkowym dziedzińcu rozpocz-
ną się walki rycerzy na miecze. Hitem tegorocznego turnieju może być po-
kaz czeskiej grupy sokolniczej „Vamcos”, który zaplanowany jest na godz. 14 i 
17. Niezapomniane przeżycia zapewni także zespół muzyki dawnej „Viatores”, 
który rozpocznie występ o godz. 16.  Ten dzień zakończy się wieczorną bi-
twą o godz. 20.15. W niedzielę odbędą się fi nały walk rycerzy, ale do rywaliza-
cji włączą się też damy (słynny bieg dam wystartuje o godz. 14). Oprócz tego 
w programie jest jeszcze pokaz łucznictwa konnego (godz. 15), spektakl Te-
atru Trójkąt (godz. 16) oraz pokaz konny Xiążęcej Drużyny (godz. 17). Impre-
za zakończy się o godz. 18. Cały czas na zamkowym dziedzińcu będzie moż-
na zrobić zakupy w jednym z kramów rzemiosła dawnego oraz spróbować ry-
cerskich potraw i dań z grilla. 

TW
R E K L A M A
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LESZNOWOLA

Piknik Europejski
 W niedzielę 12 maja na stadionie sportowym przy szkole w Lesznowo-
li odbędzie się Piknik Europejski. W programie m.in. turniej wiedzy o UE 
(godz. 15), koncert zespołu Farben Lehre (godz. 16.30), debata z kandydata-
mi do Parlamentu Europejskiego – Andrzejem Halickim i Ryszardem Czar-
neckim (godz. 18). Jak zwykle nie zabraknie atrakcji dla dzieci – wesołego 
miasteczka, strefy gier, konkursów i zabaw o tematyce unijnej.  Impreza roz-
pocznie się o godz. 13 i potrwa do 19.

TW



. Niezapomnianym wydarze-
niem była wizyta w Nature School. 
Uczniowie mogli poprzez doświad-
czenia poznać prawa rządzące przy-
rodą. Wielu wrażeń dostarczyła tak-
że wędrówka przez skuty lodem i za-

sypany śniegiem las. Nie mogło za-
braknąć również wizyty w saunie 
i morsowania w lodowatym jezio-
rze. Po dniu pełnym przygód go-
ście z Jazgarzewa zostali zaprosze-
ni na pyszną kolację, podczas której 

mogli spróbować specjałów kuch-
ni fińskiej. - Wyjazd sprawił wszyst-
kim mnóstwo radości – mówi Doro-
ta Dyguła, nauczycielka ze szkoły w 
Jazgarzewie. - Nasi uczniowie pra-
cowali w międzynarodowych gru-
pach, dzięki czemu mogli podnieść 
swoje kompetencje językowe. 

TW

11nr 17 (764)/2019/W1 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Działa społecznie i kulturalnie
PIASECZNO W Miejskim Klubie Seniora odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kobiece Piaseczno”. Tym razem 

gościem Magdaleny Knitter była Mira Walczykowska -  założycielka galerii Kolonia Artystyczna w Zalesiu 

Dolnym, historyk sztuki oraz organizatorka wielu wydarzeń kulturalno-artystycznych

 Mira Walczykowska opowiedzia-
ła tego wieczoru, między innymi, o 
tym jak powstała Kolonia Artystycz-
na. Ta prywatna galeria, celująca w 
wiele wydarzeń o charakterze nie-
komercyjnym, od samego począt-
ku miała opierać się na prywatnych 
kontaktach bohaterki spotkania z ar-
tystami – zarówno tymi mniej zna-
nymi, jak i takimi osobistościami w 
świecie sztuki jak Józef Wilkoń, Woj-
ciech Fangor czy Edward Dwurnik. 
 - Praca w Kolonii to dla mnie 
wielkie wyróżnienie i wielka satysfak-
cja – przyznała Mira Walczykowska. 
- Dzięki niej poznałam wielu wspa-
niałych ludzi, a część z nich udało mi 
się zarazić pasją do sztuki, bo odwie-
dzają oni Kolonię regularnie.
 W ciągu sześciu i pół roku działalno-
ści galerii odbyło się tam około 80 wyda-
rzeń – wystaw, koncertów i spotkań (au-
torskich czy filmowych). Mira Walczy-
kowska zdradziła również wszystkim 
przybyłym różne ciekawostki z życia zna-
nych artystów. Podkreślała przede wszyst-
kim ich niezwykłą (niekiedy wręcz tyta-
niczną – jak w przypadku Józefa Wilkonia 
czy Edwarda Dwurnika) pracowitość.
 - Nie spotkałam artysty z prawdzi-
wego zdarzenia, który - oprócz talentu 
- nie byłby przy tym człowiekiem sza-
lenie pracowitym – podkreśliła wła-

ścicielka Kolonii Artystycznej.
 Mira Walczykowska zajmowa-
ła się również w przeszłości ochroną 
zabytków – między innymi ich ewi-
dencją w Prażmowie. Wspomniała 
też o swojej działalności społecznej 
na terenie Zalesia Dolnego.
 - Dwadzieścia lat temu zostałam, 
zupełnie przypadkowo, wciągnię-
ta przez znajomych do Towarzystwa 
Przyjaciół Zalesia Dolnego – zdra-
dziła. - Wtedy Zalesie było bardzo 
zagrożone, bo tworzony nowy plan 
miejscowy dopuszczał dziwne roz-
wiązania, m.in. pojawił się pomysł 
zabudowy Górek Szymona.
 Mira Walczykowska stwierdziła, 
że przez te dwadzieścia lat bardzo 
wiele zrobiono dla Zalesia.
 - Gdyby nie ogromne zaanga-

żowanie członków stowarzyszenia i 
nacisk medialny, to chyba by się to 
nie udało – podkreśliła. 
 Dzięki Towarzystwu Przyjaciół Zale-
sia Dolnego zaczęły się również ukazy-
wać publikacje dotyczące tego miejsca i 
osób z nim związanych oraz odbyło się 
dziesięć edycji festiwalu Otwarte Ogrody. 
Wprawdzie ogrody nie zostały otwarte w 
zeszłym roku, ale w tym – tuż po waka-
cjach – powrócą w zmienionej formule.
 Ostatnie spotkanie z cyklu „Ko-
biece Piaseczno” odbędzie się Klubie 
Seniora przy ulicy Dworcowej 9 w 
środę 22 maja. Tym razem gościem 
będzie Małgorzata Ostrowska-Kró-
likowska – znana i lubiona aktorka 
telewizyjna, teatralna i filmowa. Po-
czątek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

Różnorodne inspiracje
Mai Troszkiewicz
LESZNOWOLA Do 28 maja w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w GOK Lesz-

nowola w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 oglądać można wystawę malar-

stwa Mai Troszkiewicz zatytułowaną „W poszukiwaniu straconego czasu”

 Maja Troszkiewicz swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła 12 lat temu. 
- Owładnęło mną ono całkowicie i otworzyło drzwi do niezwykłej krainy sztu-
ki, którą wciąż odkrywam i przemierzam z nieustannym zachwytem – mówi 
artystka. - Swój warsztat doskonaliłam na UTW w Lesznowoli, w Pałacu Pod 
Blachą na Zamku Królewskim oraz w SDK na Rynku Starego Miasta.
 Na ekspozycję w Starej Iwicznej składają się 22 prace malarskie: abstrakcje, 
martwe natury, pejzaże i portrety. Różnorodność prac jest wynikiem poszuki-
wań twórczych autorki. 
 - Maja Troszkiewicz inspiruje się różnymi stylami i kierunkami w malar-
stwie – mówi Jan Drewicz, opiekun wystawy w GOK Lesznowola. - Dużą część 
ekspozycji stanowią prace namalowane pod wpływem twórczości artystów 
związanych ze Szkołą nowojorską: Willema de Kooninga, Jacksona Pollocka, 
Marka Rothko, Barnetta Newmana. W gronie ulubionych artystów Mai Trosz-
kiewicz jest także artystka japońska Yayoi Kusama.
 Wystawę można zwiedzać w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8 do 
19.30, a w pozostałe dni powszednie w godzinach od 8 do 15.30. Wstęp wolny. 

Grzegorz Tylec

Maraton filmów szpiegowskich

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W piątek 17 maja w Hugonówce odbędzie się maraton fi lmów szpiegow-
skich. Widzowie mogą spodziewać się wciągającej intrygi, wartkiej akcji, wci-
skającego w fotel napięcia oraz widowiskowych pościgów i efektownych po-
jedynków. W Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) zostaną wy-
świetlone trzy fi lmy, których tytuły są niespodzianką. Początek maratonu o 
godz. 19. Wstęp wolny. 

TW

Z wizytą w Finlandii
PIASECZNO W ramach projektu „Różne pochodzenie – wspólna przyszłość” 

realizowanego przez szkołę w Jazgarzewie, delegacja składająca się z trójki 

uczniów i dwóch nauczycielek odwiedziła miasto Tampere w Finlandii
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Powstanie pomnik założyciela miasta
GÓRA KALWARIA Z okazji wypadającego w przyszłym roku 

350-lecia Góry Kalwarii narodziła się inicjatywa wznie-

sienia pomnika założyciela grodu, biskupa Stefana 

Wierzbowskiego. W jego budowę będzie mógł włączyć 

się każdy mieszkaniec. Swój udział zapowiedział już bur-

mistrz Arkadiusz Strzyżewski...
 Kilkanaście dni temu zawią-
zał się Społeczny Komitet na rzecz 
Budowy Pomnika Biskupa Stefa-
na Wierzbowskiego, który zajmie się 
nie tylko wyborem lokalizacji oraz 

koncepcji artystycznej pomnika, ale 
również zbiórką funduszy na jego re-
alizację. Pomnik miałby zostać od-
słonięty w 2020 roku. 
 Pomysłodawcą budowy postu-
mentu był zarząd Towarzystwa Mi-

łośników Góry Kalwarii i Czerska. 
Zdaniem jego członków, będzie to 
godny sposób na upamiętnienie za-
łożyciela miasta. Przedsięwzięcie 
popiera burmistrz Arkadiusz Strzy-
żewski. – Byłbym szczęśliwy, gdyby 
w tę szczytną inicjatywę mogło się 
włączyć jak największe grono miesz-
kańców – mówi. – Dlatego proponu-
ję publiczną zbiórkę nie tylko fundu-
szy, ale także metali kolorowych, z 
których później zostanie wykonany 
pomnik – dodaje Arkadiusz Strzy-
żewski. Ze swej strony burmistrz za-
mierza oddać na ten cel kilkadzie-
siąt medali zdobytych podczas kil-
kudziesięciu imprez biegowych. 
 Podczas pierwszego spotkania 
komitetu, jego członkowie wybrali 
przewodniczącego – został nim Jan 
Rokita, przewodniczący rady miej-
skiej. Omówili również wstępną pro-
pozycję lokalizacji pomnika. Miałby 

on stanąć na głównym skwerze mia-
sta, bliżej frontonu ratusza. Postać 
miałaby być zwrócona w kierunku 
kościółka na górce, który w XVII 
wieku stanowił środek krzyża two-
rzonego przez główne ulice miasta. 

Wizja ta będzie jeszcze przedłożo-
na do zaopiniowania Mazowieckie-
mu Wojewódzkiemu Konserwato-
rem Zabytków oraz artystom rzeź-
biarzom. 

Podczas obchodów 349. rocznicy założenia miasta w postać bisku-

pa Stefana Wierzbowskiego wcielił się aktor Grzegorz Emanuel

Mieszkańcy będą mogli 

wziąć udział w publicznej 

zbiórce metali kolorowych, 

z których zostanie wykona-

ny pomnik. Burmistrz obiecał 

przekazać na ten cel medale, 

zdobyte podczas zawodów 

biegowych

R E K L A M A

R E K L A M A
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Kwitnący show

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 19 maja o godz. 19 w 
Konstancińskim Domu Kultury przy 
ul. Mostowej 15 wystąpi kwiat młodej, 
polskiej sceny improv – BCA Flash! Ko-
micy na scenie są jak tequila, rollerco-
aster i naga kąpiel w oceanie. Ich pio-
runujące spektakle bawią publicz-
ność do łez. Improwizacja teatralna, 
którą będzie można zobaczyć pod-
czas show, polega na błyskawicznym 
odgrywaniu na scenie tego, co widz 
zapragnie zobaczyć, bez scenariusza 
i wcześniejszych prób. Tu rządzi pu-
bliczność! Bilety: normalny – 20 zł, stu-
dencki – 15 zł do kupienia na stronie 
internetowej oraz w kasie KDK.

TW

Justyna Kamińska

poczyta dzieciom

GÓRA KALWARIA

 Gminna Biblioteka Publiczna w Gó-
rze Kalwarii zapraszam dzieci do wzię-
cia udziału w akcji „Cała Góra czyta dzie-
ciom”. Tym razem gościem Wypoży-
czalni dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Ks. 
Sajny 1 będzie fotograf Justyna Kamiń-
ska. Spotkanie odbędzie się 14 maja o 
godzinie 17. Liczba miejsc ograniczona.

Tyl

Połowa wiaduktu rozebrana!
PIASECZNO Niezwykle sprawnie postępuje rozbiórka wiaduktu nad ul. Puławską, należą-

cego do spółki PGNiG Termika

 W zeszły weekend zawężono ruch 
na ul. Puławskiej dla jadących w stronę 
Warszawy do jednego pasa i rozebra-
no połowę wiaduktu. Prawdopodobnie 
już w najbliższy weekend z utrudnie-
niami muszą się liczyć kierowcy jadący 
do  Piaseczna, ponieważ będzie rozbie-
rana zachodnia część konstrukcji wia-
duktu. W poniedziałek ulicą Puławską 
znów będziemy jeździć płynnie.
 – Roboty zasadnicze związane z 
wymianą wiaduktu będą realizowa-
ne do końca lipca – zapowiada Ma-
riusz Orzełowski, rzecznik prasowy 
PGNiG Termika. – Po ich zakończe-
niu nastąpi faza robót wykończenio-
wych, które maksymalnie mogą po-
trwać do grudnia.
 Przebudowa wiaduktu umożliwi 
poszerzenie ulicy Puławskiej o trzeci 
pas ruchu na odcinku od ul. Syrenki 
do ul. Energetycznej.

AB
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Jedność rozbiła Lesznowolę
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, LKS JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – FC LESZNOWOLA 4:0 W tym sezonie oba zespoły z 

powiatu piaseczyńskiego nie zachwycają specjalnie swoją grą, plasując się w dolnej 

połowie ligowej tabeli. Pomimo mało obiecującego początku spotkania ostatecznie 

to gospodarze wypunktowali tego dnia swoich rywali

 Mecz zaczął się lepiej dla Lesz-
nowoli, która od samego początku 
postanowiła narzucić swój styl gry 
i mocno zaatakować. Przyniosło 
to wymierny efekt już w 5. minu-
cie gry. Krzysztof Szczęsny faulo-
wał wychodzącego na czystą pozy-
cję Mateusza Rybickiego i arbiter 
nie miał innego wyjścia jak tylko 
pokazać piłkarzowi Jedności czer-
woną kartkę. Grający z przewagą 
jednego zawodnika przyjezdni ru-
szyli jeszcze odważniej do przo-
du i mogli wyjść na prowadzenie, 
ale w sytuacji sam na sam inter-
weniował w bramce, świetnie dys-
ponowany, Sebastian Belka. A o 
tym że niewykorzystane okazje lu-
bią się mścić. Lesznowola przeko-
nała się już chwilę później. W 33. 
minucie – po jednym z nielicznych 
wypadów Jedności z kontrataku – 
Bartek Tula umieścił piłkę w siat-
ce. W odpowiedzi Mariusz Skalski 
huknął potężnie z rzutu wolnego, 
ale futbolówka zatrzymała się na 
słupku bramki Jedności. Tuż przed 
zmianą stron – po rzucie wolnym – 
Tula podwyższył za to prowadze-
nie swojego zespołu. Wybita piłka 
spadła idealnie na stopę piłkarza z 
Żabieńca, który pięknym wolejem 
trafił idealnie w lewy róg, nie dając 
Kowalskiemu najmniejszych szans 
na skuteczną interwencję.
 Po zmianie stron można się 
było spodziewać szturmu Leszno-
woli i głębokiej defensywny gra-
jącego w dziesiątkę Żabieńca. Na 
boisku nie było jednak widać prze-
wagi liczebnej – tym bardziej, że 
kolejnego gola zdobyli znów go-
spodarze. Po szybkiej kontrze na 
3:0 strzelił Kamil Włodarczyk. 
Mimo wszystko przyjezdni nie za-
łamali się i cały czas dążyli upar-
cie do odczarowania bramki Beli. 
Ten jednak wciąż bronił znakomi-
cie i w kilku sytuacjach uratował 
swoją ekipę od utraty gola. 

 Mecz był zacięty, momentami 
ostry, ale przez cały czas toczony w 
niezłym tempie i gra obu ekip mogła 
się podobać. Po ostatnim gwizdku 
cieszyć się mogli jednak tylko miej-
scowi, a w doliczonym czasie gry 
Lesznowolę dobiła już zupełnie stra-
ta czwartego gola. Grający mocno 

ofensywnie goście po raz kolejny na-
dziali się na zabójczą kontrę. Wło-
darczyk dograł ładnie ze skrzydła do 
Arkadiusza Olejnika, który - bez naj-
mniejszych problemów - ustalił wy-
nik meczu na 4:0.

Grzegorz Tylec

Łukasz Matulka, 

zawodnik Jedności Żabieniec:

 - To był zdecydowanie jeden z naszych lepszych meczów. 
Zagraliśmy twardo i konsekwentnie w obronie, a fajne kontry 
z przodu wymusiła czerwona kartka na początku meczu. Po 
pierwszej bramce grało się znacznie lepiej i łatwiej. No i udało 
się wytrzymać pierwsze minuty po straconym zawodniku. To 
był ważny moment, gdyż Lesznowola miała wtedy dobre oka-
zje do zdobycia bramki, ale świetnie bronił Bela lub sprzyjało 
nam szczęście.

Oskar Śliwowski, 

grający trener FC Lesznowola:

 - Nie strzeliliśmy tego co mieliśmy i to się zemściło. Po-
winniśmy wygrywać 3:0 do przerwy, a przegrywaliśmy 0:2. 
Wprawdzie dominowaliśmy, ale nie było skuteczności. W dru-
giej połowie nie było widać w ogóle przewagi liczebnej. Mecz 
powinniśmy skończyć w pierwszej połowie. Szacunek dla Jed-
ności, że wykorzystali naszą nieskuteczna grę. Postawiłem 
wszystko na jedna kartę, bo musieliśmy zaryzykować.

Seminarium dla 
miłośników sportów walki
PIASECZNO Na hali sportowej przy stadionie miejskim 

odbyło się seminarium kickboxingu, które poprowa-

dzili wspólnie Radosław Paczuski i Michał Jabłoński - 

sportowcy o wspaniałych karierach amatorskich oraz 

zawodowych

 - Trenować u nas może każdy, zarówno doświadczeni zawodnicy jak i oso-
by rozpoczynające swoją przygodę z kickboxingiem – mówi Michał Jabłoński, 
wielokrotny Mistrz Polski, Zawodowy Mistrz Polski K1, Zawodowy Mistrz Eu-
ropy I.S.K.A oraz zdobywca Pucharu Świata.
Dzięki regularnym treningom poprawia się kondycję i sprawność fi zyczną, 
nabiera pewności siebie, redukuje tkankę tłuszczową i nabiera masy mięśnio-
wej oraz poprawia się swoją siłę i wytrzymałość. Dodatkowo, sport jest wspa-
niałym sposobem na rozładowanie stresu i negatywnych emocji.
 Klub X-fi ght Piaseczno zaprasza do trzech różnych grup: początkującej – dla 
osób, które nie mają doświadczenia w sportach walki, średniej – tu trenują osoby 
z małym stażem treningowym, które mają już niewielkie doświadczenie ze spor-
tami walki lub wracają do treningów po przerwie i zaawansowanej – dla zawod-
ników startujących w zawodach, których staż treningowy wynosi minimum trzy 
lata. Dla chętnych dostępne są również treningi personalne.
 W trakcie piaseczyńskiego seminarium trenerzy na bieżąco korygowali 
błędy jego uczestników, ale też dostrzegli ich niemały potencjał.
 - Celem naszego dzisiejszego spotkania jest przede wszystkim rozwój 
kick-boxingu, a my wymieniamy się tutaj swoimi doświadczeniami – powie-
dział Radosław Paczuski,  polski zawodnik muay thai i kick-boxingu, amator-
ski mistrz świata K-1, mistrz organizacji Fight Exclusive Night w formule K-1, 
były mistrz federacji DSF Kickboxing Challenge. - Przyjaźnię się z Michałem 
Jabłońskim i przyjechałem tutaj gościnnie poprowadzić trening. Każdy z nas 
preferuje trochę inne techniki i myślę, że to jest zawsze z korzyścią dla zawod-
ników. Mam nadzieję, że wszystkim się podoba trening i coś z niego wycią-
gną. Widzę tutaj bardzo duży potencjał. Jest wielu młodych chłopaków, któ-
rzy naprawdę mają bardzo dobre ruchy. Jeszcze wiele lat treningu przed nimi, 
ale już teraz prezentują bardzo wysoki poziom. Myślę, że za parę lat może 
będą tutaj mistrzowie Polski. Zawsze jednak powtarzam, że największy talent 
to talent do ciężkiej pracy. Jeżeli ci ludzie będą go mieli, na pewno zostaną 
mistrzami i tego im życzę.

Grzegorz Tylec

Koszykarki z Piaseczna 
zagrają o finał
KOSZYKÓWKA W najbliższy weekend w hali przy ulicy szkol-

nej 14 w Piasecznie odbędzie się turniej Półfi nałów Mi-

strzostw Polski w koszykówce kobiet u14

 W Piasecznie, oprócz gospodyń broniących barw MUKS Piaseczno, zagra-
ją również koszykarki reprezentujące GTS Straszyn, MKS Tęczę Leszno i MKS 
Polkowice. Już dziś o godzinie 16 GTS Straszyn podejmie MKS Polkowice, a 
o 18.30 MUKS Piaseczno zagra z MKS Tęcza Leszno. W sobotę o godzinie 11 
odbędzie się z kolei spotkanie MKS Polkowice - MKS Tęcza Leszno, a o 13.30 
GTS Straszyn - MUKS Piaseczno. Ostatnie mecze turnieju będą miały miejsce 
w niedzielę. O 10 MKS Tęcza Leszno sprawdzi GTS Straszyn, a o 12.30 MUKS 
Piaseczno zmierzy się z MKS Polkowice. Organizatorzy apelują o wsparcie na-
szych zawodniczek gorącym dopingiem.

Tyl.

IV liga

Kolejka 22 - 27-28 kwietnia

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

Kolejka 23 - 4-5 maja

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

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  23 61 20 1 2 78-16
2.  Oskar Przysucha 23 48 15 3 5 54-24
3.  Błonianka Błonie 23 47 15 2 6 56-26
4.  Pilica Białobrzegi 23 45 14 3 6 57-23
5.  Mszczonowianka Mszczonów 
  23 43 13 4 6 55-31
6.  MKS Piaseczno 23 43 14 1 8 54-37
7.  Mazur Karczew 23 36 11 3 9 35-37
8.  Energia Kozienice 23 31 9 4 10 34-38
9.  Znicz II Pruszków 23 29 9 2 12 31-28
10.  KS Raszyn 23 29 9 2 12 37-46
11.  Sparta Jazgarzew 23 28 8 4 11 30-48
12.  Radomiak II Radom 23 26 7 5 11 34-49
13.  Wilga Garwolin 23 24 7 3 13 31-49
14.  LKS Promna 23 19 5 4 14 21-46
15.  Orzeł Unin 23 18 5 3 15 30-65
16.  Perła Złotokłos 23 2 0 2 21 6-80

Liga okręgowa

Kolejka 22 - 27-28 kwietnia

AP Żyrardów 4-1 Piast Piastów  
MKS II Piaseczno 4-0 LKS Osuchów  
Milan Milanówek 0-0 LKS Chlebnia  
SEMP Ursynów (Warszawa) 4-4 Laura Chylice  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 2-1 KS Teresin  

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 3-1 Naprzód Stare Babice  
Grom Warszawa 2-5 Józefovia Józefów  
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-5 Ursus II Warszawa  

Kolejka 23 - 4-5 maja

KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-6 AP Żyrardów  
Ursus II Warszawa 5-0 Grom Warszawa  
Józefovia Józefów 2-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
KS Teresin 3-0 SEMP Ursynów (Warszawa) 
Laura Chylice 2-1 Milan Milanówek  
LKS Chlebnia 1-0 MKS II Piaseczno  
LKS Osuchów 1-1 Piast Piastów 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Józefovia Józefów 23 57 19 0 4 70-30
2.  AP Żyrardów 23 57 18 3 2 68-30
3.  KS Teresin 23 43 13 4 6 54-38
4.  Ursus II Warszawa 23 40 13 1 9 77-47
5.  Laura Chylice 23 39 12 3 8 63-43
6.  Grom Warszawa 23 35 11 2 10 49-46
7.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  22 31 9 4 9 37-35
8.  LKS Chlebnia 23 31 9 4 10 43-46
9.  Piast Piastów 23 31 9 4 10 43-45
10.  Milan Milanówek 23 30 9 3 11 29-45
11.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  23 29 8 5 10 47-44
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  23 27 8 3 12 40-56
13.  MKS II Piaseczno 23 25 7 4 12 34-40
14.  Naprzód Stare Babice 22 23 7 2 13 40-57
15.  LKS Osuchów 23 16 4 4 15 24-62
16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  23 12 4 0 19 26-80

A klasa

Kolejka 19 - 27-28 kwietnia

Anprel Nowa Wieś 2-0 Naprzód Brwinów  
Grom II Warszawa 0-5 GLKS Nadarzyn  
Świt Warszawa 0-1 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
Jedność Żabieniec 4-0 FC Lesznowola  
Tur Jaktorów 4-1 FC Płochocin  
Okęcie Warszawa 3-0 Walka Kosów  
Orzeł Baniocha 8-1 UKS Siekierki (Warszawa)  
Kolejka 20 - 4-5 maja

Naprzód Brwinów 2-4 Orzeł Baniocha  
Walka Kosów 3-3 Tur Jaktorów  
FC Lesznowola 0-0 Świt Warszawa  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 4-0 Grom II Warszawa 
GLKS Nadarzyn 3-0 Anprel Nowa Wieś 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Orzeł Baniocha 20 49 16 1 3 66-21
2.  Okęcie Warszawa 19 48 15 3 1 59-13
3.  GLKS Nadarzyn 20 48 15 3 2 90-29
4.  Anprel Nowa Wieś 20 32 10 2 8 36-36
5.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  19 31 9 4 6 45-31
6.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  20 31 9 4 7 37-35
7.  Grom II Warszawa 20 26 8 2 10 29-47
8.  Naprzód Brwinów 20 25 7 4 9 33-39
9.  Walka Kosów 20 25 6 7 7 35-31
10.  Jedność Żabieniec 19 23 7 2 10 38-44
11.  FC Lesznowola 20 18 3 9 8 30-39
12.  Świt Warszawa 20 17 4 5 11 14-32
13.  Tur Jaktorów 20 12 3 3 14 24-72
14.  FC Płochocin 19 4 1 1 17 12-79

II liga kobiet

Kolejka 15 - 27-28 kwietnia

Pogoń Zduńska Wola 0-5 Stomil Olsztyn  
Akademia 2012 Suwałki 1-1 Victoria Bartoszyce  
Tygrys Huta Mińska 1-1 GOSiR Piaseczno  
Ząbkovia Ząbki 2-1 KU-AZS UW Warszawa  
Loczki Wyszków 3-1 Włókniarz Białystok  
MOSiR Sieradz 7-0 Wilga Garwolin  

Kolejka 16 - 4-5 maja

Stomil Olsztyn 1-2 MOSiR Sieradz  
Wilga Garwolin 0-5 Loczki Wyszków  
Włókniarz Białystok 0-1 Ząbkovia Ząbki  
KU-AZS UW Warszawa 1-1 Tygrys Huta Mińska  
GOSiR Piaseczno 2-1 Akademia 2012 Suwałki  
Victoria Bartoszyce 0-0 Pogoń Zduńska Wola 

Tabela drugiej ligi kobiet
1.  MOSiR Sieradz 17 45 15 0 2 60-11
2.  Ząbkovia Ząbki 16 43 14 1 1 71-20
3.  Loczki Wyszków 16 35 11 2 3 59-32
4.  Stomil Olsztyn 16 31 10 1 5 44-18
5.  Włókniarz Białystok 16 25 8 1 7 20-26
6.  KU-AZS UW Warszawa 16 24 7 3 6 27-23
7.  Akademia 2012 Suwałki 17 20 6 2 9 33-44
8.  Pogoń Zduńska Wola 16 19 5 4 7 22-33
9.  GOSiR Piaseczno 16 14 4 2 10 15-46
10.  Victoria Bartoszyce 16 10 2 4 10 14-49
11.  Wilga Garwolin 16 7 2 1 13 8-50
12.  Tygrys Huta Mińska 16 6 1 3 12 19-40

Wyniki naszych zespołów ligowych

Bartek Tula strzela pierwszego gola dla Jedności Żabieniec
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DAM PRACĘ

Biuro rachunkowe w Piasecznie poszukuje pomoc księ-
gowej. CV prosimy przesyłać ma maila korn@korn.pl 

Pracownik fizyczny – magazynier, na plac w składzie 
budowlanym, z uprawnieniami na wózki widłowe Chy-
liczki, tel. 600 284 250

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Nowa Wola, 
Baniocha, tel. 505 760 600

Sprzedawca do pracy w delikatesach „Pod dębem” 
w Zalesiu Dolnym i Zalesiu Górnym, tel. 797 188 368, 
694 451 568

Poszukuję osób do pracy w sklepie spożywczym 
w Mysiadle i w Nowej Woli, tel. 609 56 35 02

Biuro rachunkowe poszukuje księgowej. CV 
prosimy przesyłać ma maila korn@korn.pl 

Zatrudnię sprzątaczkę i opiekunkę do domu opieki 
w Baniosze, tel. 501 182 362

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat. C+E w 
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie 
Polska – Hiszpania – Polska oraz kierowców w transpor-
cie krajowym, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 668 499 758

Tokarz, frezer, ślusarz, tel. 22 756 10 05 (w godz. 6-14)

Zakład kamieniarski zatrudni pracowników, 
tel. 601 266 516

Kosmetyczka Nowa Iwiczna, tel. 501 700 497

Opiekunka do Dzieci. Doświadczona,prawo jazdy. 
6-8h/dzien. Zalesie Dolne. Tel. 693 449 010

Pana do terenu zewnętrznego na Ursynowie okolice 
ul.Poleczki, tel. 505 969 569

Masarnia: do rozbioru mięsa, do produkcji wędlin. 
Piaseczno, tel. 22 756 79 82

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym 
w Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmos-
fera, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

Zatrudnię do opieki nad dzieckiem i do prac domowych, 
okolice Góry Kalwarii, tel. 606 985 502

Nauczyciel do przedszkola i opiekun żłobkowy, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Panie i panów do sprzątania, Piaseczno i okolice, 
tel. 608 673 131

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. 
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

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

Zatrudnię krawcowe, szwaczki, Głosków, tel. 510 267 684

Krawcową z doświadczeniem do pracowni krawieckiej, 
tel. 605 081 740

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

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

Do montażu okien, tel. 600 446 225

Poszukuję samodzielnego brukarza, tel. 509 069 235

Zatrudnię kucharkę do pracy w przedszkolu.Oferujemy 
umowę o pracę na pełny etat i atrakcyjne wynagrodze-
nie. Wymagane doświadczenie w pracy w kuchni. Tele-
fon 601 778 504

Do budowy linii energetycznych, elektromonterów lub po-
mocnika do przyuczenia. Prawo jazdy kat.B tel. 660 939 117

Profesjonalna drukarnia zatrudni operatora do obsługi 
maszyn drukujących/ROLAND/, oraz pomocnika. W przy-
padku pomocnika możliwość przyuczenia do obsługi. 
Kontakt tel. 509 742 935

Do wulkanizacji, Piaseczno, tel. 518 948 051

Pielęgniarka lub położna- przychodnia w Ustanowie, 
rejestratorka- przychodnia Konstancin, tel. 600 952 600

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

Ekspedientkę/-ta, cały etat i dorywczo, Piaseczno, Wólka 
Kozodawska, Gabryelin, tel. 508 288 773

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

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

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników 
oraz młodych po szkole, tel. 500 268 463

Pracownika do hurtowni spożywczej z prawem jazdy,
 Piaseczno, tel. 501 719 625 (w godz. 13 -16)

Zatrudnię młodego grafika komputerowego ze znajomo-
ścią CorelDraw i PhotoShop, umowa o pracę. Cv:
studio@barcik.pl, tel. 601 213 555

Sprzątanie przychodni przyszpitalnej w Konstancinie. 
6-14 i 14-22 zmianowo. UZ lub UoP. Tel. 510-011-347 lub 
727 003 831

Do piekarni piekarza ciastowego, stołowego oraz 
kierowcę. Zalesie, tel. 22 756 90 01, 663 044 036

Serwis mazdy mieszczący sie w Piasecznie zatrudni 
samodzielnego Mechanika. Więcej informacji pod nume-
rem 601 323 626,  /22 721 14 72

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 889 161 546

Sprzątanie, prasowanie, tel.739 268 104

Ukrainka, sprzątanie, tel. 536 000 813

KUPIĘ

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzone-
go, do remontu, tel. 698 698 839 

Drzewo, drewno, okazyjnie kupię/przyjmę 
z wycinki, albo suche, tel. 668 172 777

Kosiarko-traktorek, tel. 698 193 195

Zbrakowaną izotermę, 9 mb, bez agregatu, tel. 500 274 350

SPRZEDAM

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

Opony letnie 15 cali, markowe, cały komplet (4 sztuki), 
używane,  tel. 668 172 777

Syrenę 105 (dobry stan) i quada, tel. 602 512 677

Sok jabłkowy z własnego sadu 5 litrów/cena 15 zł, 
tel. 530 20 20 10

Krowę z cielakiem, tel. 888 055 231

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

IKEA Szafa 100 x 220, Łóżko 140 z materacem, 
tel. 607 042 889

Betoniarka 150 l mało używana, tel. 887 545 254

Kucyka, tel. 515 486 338

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Przyczepę holenderską, 10,5m /3,10m, tel. 606 652 098

Focus I, 2004r, srebrny, kombi z LPG, tel. 668 172 777

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

BMW, e39, 2,5 benzyna+gaz, 2000 r, po lifcie, 210 tys. km, 
tel. 693 338 671

Honda W125cm, pcx, tel. 797 084 170

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, TEL. 510 357 529

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut na kasację tel. 508 206 738

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka, Głosków, ul. Mazurka, 1230 m kw., 
tel. 608 213 562, 601 32 57 75

Działki budowlane w Ustanowie i Pęchery Łbiska, 
bezpośrednio, tel. 603 070 684, 22 756 54 19 

SPRZEDAM SIEDLISKO W CZAPLINKU, TEL. 606 506 106 

Działkę 1800 m kw., ze starym domem i budynkiem 
gospodarczym, Czarny Las, tel.  669 604 446

Dom w Piasecznie sprzedam bezpośrednio, tel. 606 952 393

Działkę w Horyńcu, tel. 695 439 184

Mieszkanie 3 pokoje z kuchnią, tel. 516 048 806

Mieszkanie, 32 m kw, Obory gm. Konstancin-Jeziorna, 
tel. 502 52 56 53

Dom 220 m kw. Na działce 400 m kw., Konstancin, 
tel. 693 164 823

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 700 zł/mkw., 
tel. 667 797 094

Dom jednorodzinny 183/1000 m kw., Tomice. Budowa 
domów,  tel. 602 397 714

Sprzedam działki budowlane 1208 i 1223 m kw. w Tarczy-
nie ul. Szarych Szeregów 5. Wszystkie media, asfaltowa 
droga. Tel. 501 229 529

Tanio!Działka bud.1100 m kw.(30x36 m) 1km od PKP
 Sułkowice, tel. 501 322 542

Nowy Dom 144 m kw. Ustanów/Zalesie 599 tys., 
tel. 502 344 309

Sprzedam bezpośrednio 3 pokojowe 47 m kw., piętro 3/4, 
Wilczynek, widne - południowa strona, umeblowane, ład-
na okolica, woda, las, cisza, atrakcyjna cena 180 tys. zł. 
Tel: 517 453 889

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów tel. 603 862 559

Działki budowlane od 800 do 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Działka w RUDEJ k/Tarczyna, tel. 604 624 875

Sprzedam SUPER tanią, budowlaną działkę. Łączny 
koszt ok. 29 000 zł, tel. 501 610 072

Sprzedam działkę w Bobrowcu, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina,
tel. 604 624 875

Sprzedam działki budowlane w Łazach, tel. 501 610 072

Ładna, budowlana, w pełni uzbrojona działka 
w Siedliskach, tel. 602 340 549

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczu, tel. 501 610 072

Działkę, 1500 m kw., Jeziórko, tel. 669 901 335

Sprzedam 1,5h koło Lipska, 30 000 zł, Białobrzegi 
nad Wisłą. Tel. 660 505 756

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie 50 m kw, Chylice, tel. 601 32 25 52

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Lokale usługowe 42 i 55 m kw. w rynku w Tarczynie, 
tel. 603 242 712

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Wynajmę lokal 20 m kw.,na piętrze, ul. Chyliczkowska 4c, 
tel. 888 841 046

Pokój w Zalesinku, tel. 512 769 034

Domek na wsi 35 m kw., spokojnej parze ( z Ukrainy – dzię-
kuję). 35 km od Warszawy (okolice  Czachówka) – cicha i 
spokojna okolica, 1200 zł + media, tel. 501 921 568

Lokal biurowy, 34 m kw., ścisłe centrum Piaseczna, 
tel. 606 308 697

Garaż na warsztat, Dąbrówka, 450 zł, tel. 667 797 094

Kwatery, 280 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Samodzielny pokój-Gołków, tel. 530 095 682

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, 
Prażmów, tel. 602 77 03 61

Wynajmę mieszkanie 100 m kw, Zalesie Dolne, 
umeblowane,1700 zł. Tel.505 111 381

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Działki w centrum Piaseczna, tel. 781 271 991

KUPIĘ DZIAŁKĘ budowlaną w atrakcyjnej cenie w miej-
scowości Złotokłos około 1200-1600 m2.  Bez pośredni-
ków tel. 517 354 231

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dachy, papa, tel. 601 310 413

Remonty, tel. 601 310 413

Ubezpieczam domy, mieszkania, życiowe, pod kredyt, 
wypadkowe , firmy. Dojazd do klienta tel. 601325775

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

Glazura, gres, malowanie,  gładzie, tel. 601 21 94 82

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Elektryk, tel. 666 890 886

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Pielęgnacja ogrodów, remonty,klimatyzacja, 
Piaseczno okolice, tel. 694 011 973

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

DOMOFONY TEL.603 375 875

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Papa – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

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

Remonty balkonów i tarasów, hydroizolacje, tel. 880 880 690

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

Dach – papa termozgrzewalna, obróbki, tel. 881 487 063

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty, malowanie, gipsowanie, glazura, 
tel. 724 392 529

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Mycie elewacji,  impregnacja, tel. 505 591 721

Hydraulika domki, tel. 602 651 211

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

Czyszczenie powierzchni szklanych woda
demineralizowaną, tel.  609 828 998

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Ogrodnicze-osobiście,także drobne prace tel. 737 613 461

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

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

Usługi ogrodnicze, koszenie trawy tel. 500 863 697

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

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

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

Tynki maszynowe gipsowe.Wylewki betonowe. 
Tel. 502 788 561

Tynki tradycyjne, gipsowe, tel.  604 415 352

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Dachy – pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Usługi księgowe dla małych i średnich firm z dojazdem, 
tel. 660 179 513

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951 

Schody naprawa, tel. 696 269 184

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Stolarz. Meble pod wymiar, tel. 504 147 251

Malowanie, tel. 787 726 963

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

NAUKA 

Korepetycje niemiecki, tel. 888 887 009

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia i rozwoju osobowości, tel. 571 373 118

www.schizofilia

Centrum rozwoju twórczego i osobowości w Piasecznie, 
tel. 571 373 118

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

KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK 
KRAWIECKICH WARSZAWA-OKĘCIE, CAŁY LUB 
PÓŁ ETATU, PRACA OD ZARAZ, TEL. 503 018 848

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY 
BRUKARSKIEJ, płatne z metra. Terminowo! 
ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu spożywczego w 
Gołkowie. Wszystkie niedziele wolne, tel. 519 831 770

Firma ‘ARCO’ poszukuje pracownika do biura 
w Starej Iwicznej – kontakt : order@arcotools.pl lub 
tel: 602 641 034

Pracownik do magazynu - pakowanie paczek, spraw-
dzanie towaru, praca na pełny lub 3/4 etatu, informacje i 
kontakt na www.grawcom.com/informacje/praca/

Działkę budowlaną w Łoziskach o pow. 4400 m kw., 
w otoczeniu drzew, przy drodze powiatowej, wszyst-
kie media, tel. 501 552 085

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

BIURO RACHUNKOWE, UL.WARSZAWSKA 21, 
PIASECZNO, TEL. 507 472 485

Rekuperacja, ocieplanie pianą PUR i celulozą, 
tel. 793 290 829, 531 834 414

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Glazurnik, tel. 880 880 690

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

ANTENY NOWOCZEŚNIE TEL. 603 375 875 

Pomoc w lekcjach, nauka na bieżąco, opieka, 
Piaseczno i okolice, 30zł/h, tel. 571 373 118

Hydraulik z uprawnieniami, CO, awarie, nowe sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, biały montaż. 
Działamy od 1978 roku, tel. 608 030 808, 605 079 907

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Działka budowlana 1000 m kw., Gołków, tel. 22 757 82 81

Punkt przyjęć do pralni zatrudni na Wilanowie Panią 
potrafiącą szyć. Tel. 789 106 426
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Słone mandaty za samochodowe
szaleństwa na parkingu
PIASECZNO Kilka dni temu na portalu PiasecznoNEWS.pl pisaliśmy o nielegalnym driftowa-

niu na parkingu przy ul. Sierakowskiego, do którego dochodzi w niemal każdy weekend. 

Mieszkańcy od  lat skarżą się na zakłócanie spokoju i obawiają, że może dojść do tragedii

 – Szaleństwa starymi samo-
chodami, wśród których przeważa-
ją bmw, odbywają się tu w niemal w 
każdy weekend – opowiadał nam je-
den z mieszkańców. – Młodzież spo-
tyka się wieczorami i „bawi się” do 
samego rana. Jest oczywiście „pa-
lenie gumy”, któremu od czasu do 
czasu towarzyszą pękające opony. 
Jest też alkohol, bo wychodząc rano 
z domu często widzę na parkingu 
opróżnione butelki.

Słone mandaty 

za niebezpieczną jazdę

 Wszystko wskazuje jednak na to, 
że bezkarne driftowanie w miejscu 
publicznym zostanie ukrócone. Przy 
parkingu znajduje się kamera mo-
nitoringu, która zarejestrowała dwa 
samochody bmw.
 – Auta zostały rozpoznane, a ich 
kierowcy ustaleni – informuje asp. 
sztab. Maciej Blachliński z Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
– Zostali ukarani mandatami w wy-
sokości 500 zł i 1000 zł z art 86, mó-
wiącego o spowodowaniu zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 - Po 10 latach zgłoszeń, skarg i 
zażaleń mieszkańców policja zaję-
ła się tematem driftu i palenia gum, 
do którego dochodzi co weekend na 
gminnym parkingu położonym oko-
ło 300 m od komendy – skomento-
wała radna Magdalena Woźniak. 
-  Potrzebna do tego była kolejna 

zmiana na stanowisku komendanta i 
osobisty monit wiceburmistrz Han-
ny Kułakowskiej-Michalak.

Potrzebne miejsce do ćwiczeń?

 Czy ukaranie kierowców osta-
tecznie zamyka temat? Może biorąc 
pod uwagę liczbę amatorów drifto-
wania warto by było wyznaczyć legal-
ne miejsce do tego typu praktyk?
 – Im więcej takich „drifterów”, 
tym więcej świadomych kierowców za 
kółkiem, znających swoje samochody 
i ich zachowania w różnych warun-
kach – napisała jedna z naszych Czy-
telniczek i trudno jej nie przyznać ra-

cji. Zdanie są jednak podzielone.
 – Przecież cała zabawa polega 
także na dreszczyku emocji zwią-
zanym z jej nielegalnością – uważa 
inny Czytelnik. – To tak jakby zrobić 
miejsce dla tych, którzy robią graf-
fiti. Część może skorzysta, ale po-
zostali i tak będą woleli wyrazić sie-
bie w miejscach, które nie są ku temu 
przeznaczone.
 Jak jest naprawdę? Czy w „dri-
ftingu” chodzi tylko o podnoszenie 
swojej sprawności, czy może o coś 
więcej? W tej sprawie musieliby się 
wypowiedzieć jego amatorzy.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

Poznaliśmy 
najlepszych recytatorów
POWIAT Poezja Cypriana Kamila Norwida była motywem przewodnim 

XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, którego celem było roz-

budzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury 

żywego słowa wśród młodzieży

 Komisji konkursowej przewodniczył Grzegorz Emanuel, aktor fi lmowy i te-
atralny,  któremu w jury towarzyszyły poetka Katarzyna Sioćko i przedstawi-
ciel Wydziału Edukacji w Piasecznie. Laureatami tegorocznej edycji konkursu 
zostali: Karolina Krzyżanowska z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Plater w Piasecznie 
(opiekun Małgorzata Mardas), Weronika Podolak z Zespołu Szkół Rolniczego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie (opiekun Anna Olczyk), Pau-
lina Puk z  IV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego Piasecz-
nie (opiekun Lidia Duch), Aleksandra Gołąbek z Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecz-
nie (opiekun Sylwia Łukasik-Gębska) i Natalia Mazur z Zespołu Szkół  Ponad-
gimnazjalnych im. I. Sendlerowej w Tarczynie (opiekun Justyna Kołacińska).
 - Recytowałam wiersz ,,Bema pamięci żałobny rapsod”. Konkurs był wła-
ściwie jak każdy inny, z tym że poezja Norwida jest jednak bardzo trudna - i 
do mówienia, i do zrozumienia - mówi Karolina Krzyżanowska, która zajęła w 
konkursie pierwsze miejsce. - Jego poziom był lepszy niż w tamtym roku, bo 
było mniej uczestników, za to lepiej przygotowanych. Zwykle spodziewam 
się jakiegoś miejsca, ale tego dnia akurat miałam wrażenie, że... powiedziałam 
najgorzej na świecie. Mówiłam jako pierwsza, a to jest bardzo niekorzystne 
położenie w konkursach. I kiedy już przyszedł czas ogłaszania wyników, to ja-
koś nie mogłam pojąć, że zajęłam pierwsze miejsce, jakoś to do mnie nie do-
chodziło. Mimo wszystko udało się i jestem bardzo zadowolona z siebie i gra-
tuluję innym uczestnikom ciekawych interpretacji.
 Nagrody i dyplomy wręczyła najlepszym Ewa Lubianiec, członek zarządu 
powiatu piaseczyńskiego.

Grzegorz Tylec

Czy reklamy wyborcze wzdłuż 
Puławskiej są zgodne z prawem?
PIASECZNO Kilka dni temu na słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Puławskiej, na odcin-

ku od ul. Energetycznej do Piaseczna zostały powieszone plakaty z podobizną Andrze-

ja Halickiego. Zarządca drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - twier-

dzi, że ich umieszczenie w pasie drogowym było niezgodne z przepisami. Z kolei gmi-

na Piaseczno przekonuje, że latarnie są jej własnością i dlatego wyraziła zgodę na po-

wieszenie na nich materiałów wyborczych
 - Podobizna uśmiechnięte-
go posła Halickiego spoglądają-
cego na kierowców z każdego słu-
pa przed Piasecznem może dekon-
centrować – uważa pan Marek, je-
den z naszych czytelników. - Wcze-
śniej na tych latarniach nie było 
żadnych reklam. Ciekawe kto wy-
raził zgodę na umieszczenie na nich 
banerów kandydata na europosła?
Postanowiliśmy to sprawdzić. Za-
rządcą drogi oraz pasa drogowe-

go, na którym stoją oplakatowa-
ne latarnie, jest Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Okazuje się, że GDDKiA też mia-
ła sygnały od kierowców, któ-
rym przeszkadzały reklamy i wy-
słała na miejsce swoich pracowni-
ków, aby skontrolowali sytuację.
- Te reklamy zostały umieszczone w 
naszym pasie drogowym, co jest nie-
zgodne z obowiązującymi przepisa-
mi – mówi Małgorzata Tarnowska, 

rzeczniczka warszawskiego oddziału 
GDDKiA. - Umieszczanie reklam w 
pasie drogowym jest nielegalne i ni-
gdy nie wyrażamy na to zgody. Do-
tyczy to także reklam wyborczych. 
Zamierzamy jak najszybciej wezwać 
komitet wyborczy tego kandyda-
ta do usunięcia treści reklamowych. 
Jeśli to nie nastąpi, zostanie wszczę-
ta procedura nielegalnego zajęcia 
pasa drogowego, za co grożą kary.
Inne stanowisko w kwestii umiesz-

czonych na latarniach reklam 
prezentuje gmina Piaseczno.
- Zgodnie z kodeksem wyborczym, 
gmina wyraziła zgodę tym komite-
tom wyborczym, które zgłosiły pi-
semny wniosek na powieszenie ma-

teriałów wyborczych na latarniach, 
które należą do gminy – informuje 
Łukasz Wyleziński, naczelnik gmin-
nego wydziału promocji. 

Tomasz Wojciuk
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