
 

LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW  

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA  

       ROK XIX NR 18  (765) /W1 17  -  23  MAJA 2019  ISSN 1643-2843 GAZETA B E Z P Ł AT N A

W NUMERZE

R E K L A M A

Kontrowersje wokół 
ośrodka Wisła    
                                    str. 2

Nakład 60 000 egz.

Mieszkanka: zostałam 
ugryziona przez psa

                                    str. 3

str. 3

klikasz i  wiesz
PONAD MILION ODSŁON MIESIĘCZNIE!

str. 8

Już za tydzień!

Skazane za bestialską próbę zabicia psa
GÓRA KALWARIA Zapadł wyrok w 

sprawie bestialskiej próby za-

mordowania psa przez 61-letnią 

Janinę H. oraz jej córkę - 23-let-

nią Ingę H. Kobiety zostały ska-

zane na rok pozbawienia wolno-

ści w zawieszeniu na trzy lata

Strażacka parada 
przeszła przez 
uzdrowisko
KONSTANCIN-JEZIORNA Tłumy mieszkańców oglądały paradę 

orkiestr dętych, która wyruszyła w niedzielę spod Starej Pa-

pierni, a potem przemaszerowała przez Park Zdrojowy. Była 

to część obchodów gminnego Dnia Strażaka



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Wybił szybę w koparce
 Przed tygodniem na ulicy Pułku IV Ułanów w Piasecznie 41-letni 
mężczyzna wybił przednią szybę w koparce. Straty oszacowano na oko-
ło 3,5 tys. zł. Sprawca został zatrzymany. Za zniszczenie mienia odpowie 
przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec,

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), 
Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 60 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów)

ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 

i  re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

2 nr 18 (765)/2019/W1

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Kontrowersje wokół Ośrodka Wisła
PIASECZNO Dwa lata temu teren Ośrodka „Wisła” w Zalesiu Górnym został przez staro-

stwo powiatowe wydzierżawiony na 17 lat Rafałowi Karwowskiemu. Trwa dopiero dru-

gi sezon dzierżawy, a już obie strony mają do siebie dużo zastrzeżeń. Najemca żali się, 

że urzędnicy rzucają mu kłody pod nogi, starosta Ksawery Gut upomina się o uregulo-

wanie zaległości fi nansowych

 Ośrodek został wydzierżawiony 
za 250 tys. zł netto rocznie. W umo-
wie przewidziany został zapis zo-
bowiązujący dzierżawcę do wyko-
nania na terenie ośrodka inwesty-
cji za przynajmniej 2 mln zł w ciągu 
dwóch pierwszych lat działalności. 
W tym okresie podmiot płaci czynsz 
obniżony o 40 procent. 

Nowy pomysł na „Wisłę”

 Zainteresowanie dzierżawą 
Ośrodka „Wisła” było mizerne. 
Nic dziwnego. Teren nie posiada 
planu zagospodarowania prze-
strzennego, który umożliwiałby 
większe inwestycje. Zgłosił się tyl-
ko jeden oferent – Rafał Karwow-
ski, który od lat prowadził w Zale-
siu Górnym firmę zajmującą się wy-
najmem samochodów filmowych. 
Jak twierdzi, zainwestował w te-
ren już dużo więcej niż przewidzia-
no w umowie. Zmienił nazwę ośrod-
ka na „Planeta Zalesie”, wyremon-
tował kilkanaście budynków, stwo-
rzył park tematyczny poświęcony po-
staciom filmowym i pojazdom oraz 
zapewnił szereg atrakcji. Odwiedzi-
liśmy „Planetę Zalesie” dwa tygo-
dnie temu i byliśmy pod wrażeniem 
liczby nagromadzonych eksponatów 
i atrakcji, które ściągają do Zalesia 
Górnego nie tylko mieszkańców na-
szego powiatu, ale rodziny z dziećmi 
z całego kraju. Oczywiście „Plane-
ta Zalesie” nie wszystkim odpowia-
da. Niektórzy narzekają na zaburza-
nie naturalnych walorów przyrodni-
czych terenu, inni wytykają tandetę i 
kicz oferowanych atrakcji. 

Dzierżawca narzeka na powiat

 – Ta współpraca układa się tra-
gicznie, zarząd nie przestrzega za-
pisów umowy – skarżył się Kar-
wowski radnym podczas posiedze-
nia Komisji Strategii Gospodarczej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w 
starostwie powiatowym.
 Dzierżawca narzekał na zanie-
dbania samorządu, który nie do-
cenia jego wkładu i inwestycji, a 
także nie potrafi zadbać o mie-
nie, towarzyszące dzierżawionemu 
ośrodkowi.
 – Budka na wjeździe wita przy-
jezdnych wulgaryzmami, kosze na 
śmieci nie są opróżniane, należąca 
do gminy ulica Wczasowa jest brud-
na i zaniedbana. Samochody wjeż-
dżają w nią, jak chcą – narzekał 
przedsiębiorca. – Za darmo oddali-
śmy parking dla mieszkańców wie-
rząc władzom Piaseczna, że zosta-

nie on wyremontowany – podno-
sił Rafał Karwowski. – Wciąż leżą 
na nim zwalone drzewa i jest niepo-
sprzątane. Nikt z tym nic nie robi.
 Naprzeciwko odremontowanej 
restauracji „Leśnej” przechodniów 
wciąż straszą rozwalające się dom-
ki letniskowe.
 – To teren lasu, z formalnego 
punktu widzenia nie sposób tam 
czegokolwiek podbudować – wyja-
śnia Rafał Karwowski. – Zresztą sta-
rostwo wciąż mnie straszy, że zerwie 
umowę dzierżawy więc, człowiekowi 
odechciewa się dalszych wydatków. 
Lasy nie robią problemów, ale staro-
stwo ciągle piętrzy trudności.

Powiat narzeka na dzierżawcę

 Inaczej sprawę widzi staro-
sta Ksawery Gut. - Odbyliśmy kil-
ka spotkań z dzierżawcą, ale na-
sze rady odbierane są jako rzucanie 
kłód pod nogi – mówi starosta. - Ży-
jemy w pewnej rzeczywistości praw-
nej i nie można ignorować przepi-
sów. Mamy obawy co do legalności 
niektórych obiektów, mamy wątpli-
wości czy nowo otwarta restauracja 
spełnia normy określone przez sane-
pid i straż pożarną. 
 Czy umowa z dzierżawcą zosta-
nie zerwana? - Nikt nikogo nie stra-
szy, jest umowa i należy przestrze-
gać jej zapisów, w przeciwnym wy-
padku może być rozwiązana – mówi 
starosta Ksawery Gut i dodaje, że 
dzierżawca nie wywiązuje się z płat-
ności. Jeśli doszłoby do rozwiązania 
umowy,  jak starostwo widzi przy-
szłość ośrodka wypoczynkowego?
 - W mojej ocenie najlepiej całym 
obiektem zaopiekuje się gmina, ma 

środki na inwestycje i instytucje do 
zarządzania tego typu miejscami, 
część terenu może poddzierżawić na 
drobne usługi – mówi starosta Ksa-
wery Gut. - Prywatnemu przedsię-
biorcy będzie trudno zainwestować 
na tyle, aby to się zwróciło. Dlatego 
obiekt wygląda jak wygląda.

Gmina ma inne priorytety

 Burmistrz Piaseczna Daniel 
Putkiewicz w bardzo dyplomatycz-
ny sposób daje do zrozumienia, że 
gmina ma inne priorytety.
 – Nie jestem zapalonym orędow-
nikiem by wszystko robiła gmina 
– powiedział zapytany o ewentualne 
przejęcie basenu w Zalesiu Górym. 
Dodał, że to łączy się z masą papie-
rologii i nakładem dużych środków 
finansowych. 
 Gmina myśli o basenach zewnę-
trzych, które mogłyby powstać przy 
okazji realizacji budowy kompleksu 
sportowego przy ul. Chyliczkowskiej 
(chodzi o zagospodarowanie tere-
nów przejętych od SGGW, na których 
dziś znajdują się porzeczki). Co z tego 
ostatecznie wyjdzie? Dziś nie wiemy.
 Zapytaliśmy Rafała Karwow-
skiego o zaległości finansowe wzglę-
dem powiatu. 
 - Za poprzedni sezon wszystko ure-
gulowaliśmy, w tej chwili kilkadziesiąt 
tysięcy złotych już wpłaciliśmy, a resz-
tę uzupełnimy w ciągu 1,5 miesiąca 
– zapowiedział przedsiębiorca.
 Wydaje się więc, że mariaż staro-
stwa z aktualnym dzierżawcą będzie 
trwał przez kolejne lata. Nawet jeśli 
jest to małżeństwo z rozsądku, a nie 
z miłości.

Kamil Staniszek

Złodziej rowerów w rękach policji
 W ubiegły piątek w rejonie ulicy Julianowskiej doszło do kradzieży 
roweru. Policjantom udało się zatrzymać podejrzanego. Jak się okazało 
30-latek ponosi także odpowiedzialność za co najmniej trzy inne prze-
stępstwa. Chodzi o włamania do domów. O jego dalszym losie zdecy-
duje sąd.

LESZNOWOLA

Nowa szefowa komisariatu
 Komisarz Barbara Wojtoń-Malicka została komendantem komisaria-
tu policji w Lesznowoli. Funkcję zaczęła piastować w maju. Kom. Woj-
toń-Malicka zastąpiła na stanowisku podinsp. Piotra Warsa, który prze-
szedł na emeryturę. 

Ormianin z podrobioną odzieżą i narkotykami
 Na ul. Międzynarodowej w Jabłonowie policjanci zatrzymali 41-let-
niego obywatela Armenii. Mężczyzna miał przy sobie podrobioną 
odzież, którą zamierzał sprzedać i ponad 2 gramy marihuany. Za posia-
dania środków odurzających grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 

Odpowie za kradzież focusa
 Kilkanaście dni temu w Stefanowie zatrzymano 28-latka, podejrza-
nego o kradzież focusa. Jeśli zarzuty potwierdzą się, grozi mu do 5 lat 
więzienia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zatrzymano nieletnich z narkotykami
 Policjanci po służbie zauważyli w drodze do domu trzech podejrza-
nie zachowujących się nastolatków. Gdy próbowali ich wylegitymować, 
chłopcy rzucili się do ucieczki. Po chwili zostali jednak zatrzymani. Jak 
się okazało, każdy z nich ukrywał w kieszeni działkę marihuany. Dwaj 
16-latkowie i 12-latek zostali przekazani opiekunom prawnym. Ich spra-
wą zajmie się sąd rodzinny.

PRAŻMÓW

Debata dotycząca bezpieczeństwa
 Już w najbliższy poniedziałek 20 maja w urzędzie gminy odbędzie się 
debata z mieszkańcami, dotycząca bezpieczeństwa. W posiedzeniu we-
zmą udział m.in. komendant powiatowy policji Robert Pach oraz wójt 
Jan Dąbek. Organizatorzy zachęcają do udziału w debacie mieszkań-
ców. Początek o godz.16.

URSYNÓW

Odziedziczył mieszkanie i... wpadł w kłopoty
 Mieszkaniec dzielnicy odziedziczył po zmarłym ojcu lokal. Poprosił 
kolegę, aby się po nim rozejrzał, a sam pojechał do pracy. 45-letni Artur 
K. znalazł w mieszkaniu 10 plików pieniędzy – w sumie około 100 tys. zł. 
W ramach znaleźnego otrzymał od właściciela 10 tys. zł. Obydwaj męż-
czyźni postanowili uczcić znalezisko. Spożywali alkohol, nagle właści-
ciel lokalu stracił przytomność. Kiedy się rano ocknął, miał na głowie 
guza i był bez pieniędzy. Niezwłocznie poinformował o wszystkim po-
licję. Artur K. i jego siostra Katarzyna K., która również jest podejrzana 
o udział w zdarzeniu, zostali zatrzymani. Znaleziono przy nich 30 tys. zł. 
Mężczyzna trafi ł na 3 miesiące do aresztu tymczasowego, kobieta bę-
dzie odpowiadała z wolnej stopy. O dalszym losie rodzeństwa zdecydu-
je sąd. Za rozbój grozi do 12 lat więzienia. R E K L A M A K O N D O L E N C J E
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Władysław Teofil 
BARTOSZEWSKI
WARSZAWA i Powiat Piaseczyński

Miejsce 

nr 10

Strażacka parada przeszła 
przez uzdrowisko
KONSTANCIN-JEZIORNA Tłumy mieszkańców oglądały paradę orkiestr dętych, która wyru-

szyła w niedzielę spod Starej Papierni, a potem przemaszerowała przez Park Zdrojowy. 

Była to część obchodów gminnego Dnia Strażaka

 Uroczyste obchody strażackie-
go święta rozpoczęły się od występu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Mia-
sta Zwolenia oraz Miejskiej Orkie-
stry Moderato z Warki przed Starą 
Papiernią. Później muzycy ruszyli w 
stronę Parku Zdrojowego. Towarzy-

szyły im poczty sztandarowe gmin-
nych jednostek OSP, przedstawicie-
le lokalnego samorządu, zaproszeni 
goście i mieszkańcy. W ślad za nimi 
podążał konwój wozów strażackich. 
Kolorowej paradzie z mażoretkami 
na czele z zaciekawieniem przyglą-
dali się mieszkańcy, którzy licznie 
zebrali się wzdłuż trasy przemarszu. 
 Parada doszła do amfiteatru, 
pod którym rozstawiono miastecz-
ko namiotowe pełne atrakcji zarów-

no dla dzieci, jak i dorosłych. Po 
odprawieniu mszy polowej w in-
tencji wszystkich strażaków i wy-
stępie młodzieży z orkiestry ze 
Zwolenia, goście przenieśli się na 
plac przy amfiteatrze, aby wziąć 
udział w oficjalnej części uroczy-
stości. Zgromadzonych przywi-

tał burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
– Pragniemy podziękować za wa-
sze ofiarne, bezinteresowne dzia-
łania na rzecz bezpieczeństwa in-
nych – zwrócił się do strażaków. 
Po wręczeniu strażakom odzna-
czeń, druhowie z OSP Bielawa 
otrzymali nowy, w pełni wyposa-
żony wóz bojowy. – Niech ten sa-
mochód służy jak najlepiej waszej 
jednostce i wszystkim mieszkańcom 
miasta i gminy Konstancin-Jezior-
na – powiedział burmistrz Jańczuk. 
Następnie pojazd został poświęcony 
przez ks. Stanisława Leszka Jackie-
wicza, dziekana dekanatu konstan-
cińskiego oraz ks. Jana Tonderę, 
proboszcza Parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Kon-
stancinie-Jeziornie.
 Po zakończeniu części oficjal-
nej, orkiestra ze Zwolenia dała po-
kaz musztry paradnej, a święto za-
kończył występ Miejskiej Orkiestry 
Moderato z Warki. 

Tomasz Wojciuk

Chata Toma serwowała 

mieszkańcom grochówkę,

 a Uzdrowisko Konstancin-

Zdrój – pyszny chłodnik

Mieszkanka: zostałam
ugryziona przez psa
LESZNOWOLA Do zdarzenia doszło w sobotę na zamkniętym osiedlu 

przy ul. Słonecznej 105 w Starej Iwicznej. - Teraz boję się wychodzić z 

domu – mówi pani Jolanta. - Gdyby na moim miejscu było dziecko, mo-

gło dojść do tragedii...

 - Te psy są prawdziwą 
zmorą – mówi nasza czy-
telniczka. - A raczej nie psy, 
tylko ich właściciele. Na na-
szym osiedlu jest około 30 
czworonogów. Często bie-
gają bez smyczy i kagańca. 
Już kilka tygodni temu mia-
łam sytuację, że mały pie-
sek ugryzł mnie w stopę. 
Wtedy nic poważnego się 
nie stało. W sobotę więk-
szy pies ugryzł mnie pod le-
wym kolanem. Nie przeciął 
skóry, ale zrobił się ogrom-
ny krwiak. Byłam z tym u le-
karza. Stwierdził, że powin-
nam sprawdzić, czy pies był 
szczepiony. Trudno mi jed-
nak to zrobić, bo nie mogę 
zastać jego właścicieli...
 Pani Jolanta twierdzi, że 
biegające po osiedlu psy 
nie tylko stanowią zagroże-
nie, ale też brudzą. - Pomi-
mo tabliczek postawionych 
przez administrację, wiele osób nie sprząta po swoich czworonogach – do-
daje. - Wystarczy się rozejrzeć – w wielu miejscach leżą kupy.
 Przepisy mówią, że na terenie publicznym właściciel psa ma obowiązek 
trzymać go na smyczy. Jeśli tego nie robi, grozi mu mandat w wysokości 250 
zł. Policja albo straż miejska mogą zalecić także 14-dniową obserwację psa 
przez weterynarza, po której wydawane jest stosowne zaświadczenie. - Przy-
padki pogryzień przez psy można do nas zgłaszać, wówczas wszczynana jest 
stosowna procedura – zapewnia nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
 Właściciele psów muszą liczyć się także z tym, że ofi ary czworonogów wy-
stąpią do sądu i z powództwa cywilnego będą domagać się odszkodowania 
za uszczerbek na zdrowiu oraz zwrotu  kosztów leczenia.
 Tuż przed oddaniem numeru do druku skontaktował się z nami pan Grze-
gorz, który twierdzi, że był świadkiem zdarzenia. - Cała sytuacja wyglądała zu-
pełnie inaczej – mówi. - Pies nie ugryzł tej pani, tylko na nią skoczył. We wto-
rek ta pani otrzymała zdjęcie książeczki szczepień psa.

TW

Mieszkanka Starej Iwicznej twierdzi,

że została ugryziona przez psa w sobotę

R E K L A M A
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Ewa Molenda-Stroińska otrzymała
zaszczytny tytuł sołtysa roku!
PIASECZNO Sołtys Zalesia Górnego, Ewa Molenda-Stroińska, została wybrana przez kapi-

tułę konkursu organizowanego przez Gazetę Sołecką „Sołtysem Roku 2018”

 To była już 17. edycja ogólno-
polskiego konkursu „Sołtys Roku”. 
Tym razem kapituła pod przewod-
nictwem redaktor naczelnej „Gazety 
Sołeckiej” Joanny Iwanickiej nada-
ła równorzędny tytuł „Sołtysa Roku 
2018” siedmiu sołtysom. Wśród 

nich znalazła się także Ewa Molen-
da-Stroińska, sołtys Zalesia Gór-
nego. - Był to w pełni uzasadniony 
wybór – podkreśla Andrzej Szczy-
gielski, zasiadający w radzie sołec-
kiej miejscowości. - Podczas 11 lat 
sołtysowania Ewa Molenda-Stro-
ińska rozwiązała wiele problemów, 
z jakimi borykało się Zalesie. Mie-
liśmy kłopoty z utrzymaniem po-
rządku. Pani sołtys wpadła na po-
mysł, aby zaangażować do sprząta-
nia osoby skazywane przez sąd na 
prace społeczne. Do tej pory osobi-
ście to nadzoruje. Kolejna kwestia 
to realizacja trzech bardzo waż-
nych inwestycji drogowych, których 
nie udałoby się wykonać bez osobi-
stego zaangażowania pani sołtys. 
Mam tu na myśli chodnik od ba-
zarku do Top Marketu wzdłuż dro-
gi powiatowej, chodnik i ścieżkę ro-
werową od poczty do granicy Usta-
nowa oraz chodnik na ulicy Jesio-
nowej wraz z oświetleniem. 
 Ewa Molenda-Stroińska przy-
czyniła się także do budowy świa-
teł na skrzyżowaniu ulic Wieko-
wej Sosny i Pionierów. - Dzięki niej 
zintensyfikowaliśmy również dzia-
łania klubu kultury, co przyczy-
niło się do jeszcze lepszej integra-
cji całej miejscowości – dodaje An-

drzej Szczygielski. Podczas śro-
dowej sesji rady miejskiej osobiste 
gratulacje wyróżnionej sołtys zło-
żyli burmistrz Piaseczna Daniel 
Putkiewiecz oraz przewodniczący 
rady Piotr Obłoza. - Jestem dum-
na z bycia sołtysem Zalesia Górne-
go – mówiła Ewa Molenda-Stroiń-
ska. - Dziękuję za wsparcie całej ra-

dzie sołeckiej. Moim wielkim ma-
rzeniem jest zwiększenie bezpie-
czeństwa na terenie Zalesia Gór-
nego. Ulica Jesionowa nie ma al-
ternatywnego wyjazdu. Proszę o 
uwzględnienie tego w przyszło-
rocznym budżecie. 

Tomasz Wojciuk

 Ewa Molenda-Strońska (z prawej) podczas sesji rady miejskiej 

odebrała gratulacje od burmistrza Daniela Putkiewicza

Ewa Molenda-Stroińska 

odebrała gratulacje podczas 

ostatniej sesji rady miejskiej

R E K L A M A

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zatańczą przy pomniku św. Jana Pawła II
 W najbliższą niedzielę o godz. 14 przy pomniku św. Jana Pawła II w 
Parku Zdrojowym odbędą się tańce, mające upamiętniać wypadającą 18 
maja 99. rocznicę urodzin papieża Polaka. - Na wydarzenie zapraszamy 
przede wszystkim młodzież – mówi Krzysztof Bajkowski, jeden z organi-
zatorów potańcówki.

TW

GÓRA KALWARIA

Rejsy po Wiśle
 Już 2 i 8 czerwca w godz. od 10 do 14 odbędą się rejsy po Wiśle zbudo-
waną tradycyjnymi metodami drewnianą szkutą „Oskar Kolberg”. Rejsy za-
czynać się będą w porcie w Górze Kalwarii (teren piaskarni). Szkuta popły-
nie najpierw w stronę Warszawy, a po 20–25 minutach zawróci i zatrzyma 
się w porcie. Zapisy pod nr. tel. 513 705 657 (w godz. 9–20). Jednostka wy-
posażona jest w kamizelki ratunkowe. Wycieczki są bezpłatne. 

TW
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Można było poczuć się jak senior!
PIASECZNO W ubiegły piątek w urzędzie gminy, w ramach ogólnopolskiej akcji „Zrozu-

mieć starość” dwie przedstawicielki fundacji Zaczyn przebierały wszystkich chętnych 

w kombinezony geriatryczne, które miały zobrazować, z jakimi ograniczeniami muszą 

zmagać się na co dzień starsi ludzie

 - Chodzi o wyrobienie w sobie 
empatii dla osób starszych – prze-
konywała jedna z przedstawicielek 
fundacji. Następnie każdy uczestnik 
warsztatów, ubierając się w specjal-
ny kombinezon, mógł sam poczuć 
się jak 80-latek. Kombinezon ogra-
niczał swobodę ruchów, a specjalne 

obciążniki powodowały trudności w 
szybkim i sprawnym przemieszcza-
niu się. Uzupełnieniem stroju były 
gogle ograniczające ostrość i pole 
widzenia oraz nauszniki, przytępia-
jące zmysł słuchu. Aby nie było zbyt 
łatwo, do wykonania były także kon-
kretne zadania – wejście po scho-
dach, zawiązanie butów, odliczenie 
konkretnej sumy pieniędzy czy wy-
pełnienie blankietu na poczcie. Oka-
zało się, że nawet najprostsze na po-
zór czynności mogą sprawiać senio-
rom sporo kłopotów... - Jako gmina 
zwracamy szczególną uwagę na po-
trzeby osób starszych i staramy się 
je realizować – zapewnia wicebur-
mistrz Hanna Kułakowska-Micha-
lak. - Te warsztaty zorganizowaliśmy 
przede wszystkim dla naszych pra-
cowników, aby lepiej zrozumieli naj-
większe bolączki seniorów.

 Krzysztof Kasprzycki z gminnego 
wydziału spraw społecznych dodaje, 
że podstawową kwestią jest naby-
cie wrażliwości w stosunku do osób 

starszych. - Zajęcia z kombinezonem 
świetnie w tym pomagają – uważa. 

Tomasz Wojciuk

Kombinezon geriatryczny może ważyć nawet 30 kg

Jak się okazało, starsze 

osoby mają naprawdę 

sporo ograniczeń

Jeszcze więcej terenów na
rekreację w centrum miasta
GÓRA KALWARIA Gmina kupiła 5740 m kw. gruntu pomiędzy terenem 

parafi alnym a rzeczką Cedron. Na tym malowniczo położonym obsza-

rze powstaną ścieżki spacerowo-rowerowe i miejsca do odpoczynku

 Dwie działki położone przy murze okalającym teren kościelny nie miały 
drogi dojazdowej. Dlatego ich właściciele zwrócili się do gminy z pytaniem, 
czy nie byłaby zainteresowana nabyciem gruntu na intratnych warunkach. 
Ostatecznie cena została ustalona na kwotę 65 tys. zł. (nieco ponad 11 zł za 
metr kwadratowy). – Oferta była atrakcyjna nie tylko ze względów cenowych. 
Zakupiony przez nas teren w przyszłości pozwoli nam na połączenie ścieżka-
mi spacerowymi i rowerowymi ul. Św. Antoniego ze skarpą przy al. Wyzwole-
nia, przebudowywaną obecnie na park miejski – tłumaczy wiceburmistrz Ma-
teusz Baj. – Dzięki temu powiększymy miejskie tereny rekreacyjne i wykona-
my kolejne odcinki ścieżek spacerowych i rowerowych.
 Gmina niebawem ogłosi nowy konkurs na zagospodarowanie terenu przy 
tzw. źródełku św. Antoniego (umowa z poprzednim wykonawcą została roz-
wiązana). Włodarze zamierzają rozszerzyć zakres nowego opracowania o 
właśnie zakupione działki. Kolejne miejsce rekreacji ma nie tylko sprzyjać od-
poczynkowi, ale również oddawać klimat dawnej Góry Kalwarii.   

TW

PIASECZNO

Rusza Festiwal Maliszewskiego
 W najbliższą sobotę w kościele św. Anny odbędzie się drugi koncert w ra-
mach Festiwalu im. Witolda Maliszewskiego - cyklu koncertów muzyki klasycz-
nej dedykowanych piaseczyńskiemu kompozytorowi z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. W programie: Witold Maliszewski - Sonata na skrzypce i for-
tepian, Juliusz Zarębki - Kwintet fortepianowy. Wykonawcy: Konstanty Andrzej 
Kulka – skrzypce, Grzegorz Skrobiński – fortepian, Andrzej Gębski – skrzypce, 
Grzegorz Chmielewski – altówka, Andrzej Wróbel - wiolonczela. Prowadzenie 
koncertu - Malina Sarnowska. Początek o godzinie 19.30. Wstęp wolny.

Tyl.
R E K L A M A
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691 730 830
601 792 777

SPRZEDAŻ WĘGLA

transport gratis  niskie ceny,

pon.-pt.
7-17
sob.
7-13

Piaseczno, ul. Żeromskiego 30

węgiel
"OPAŁEK" s.c.

PELET

Noc muzeów na kolejce
PIASECZNO Już w najbliższą sobotę na stacji kolejki wąskotorowej odbędzie się II Piase-

czyńska Noc Muzeów. Zaplanowano przejazdy specjalnych pociągów, autobusów oraz 

wiele wydarzeń kulturalnych

 Impreza na stacji wąskotorów-
ki rozpocznie się o godz. 18. Pół go-
dziny później w kierunku Złotokło-
su odjedzie pierwszy z czterech po-
ciągów (będą kursowały co 75 min). 
Zasiądzie w nim Stanisław Hof-

man, który opowie o historii kolej-
ki. Koszt wycieczki: 10 zł. Tego dnia 
pociągi będą zatrzymywać się na żą-
danie także na stacjach Zalesie Dol-
ne, Zalesinek, Gołków, Głosków 
oraz Szczaki-Złotokłos, a mieszkań-
cy będą mogli dojeżdżać nimi także 
do Piaseczna.
 Kolejną atrakcją jest przejazd za-
bytkowym autosanem, który będzie 
poruszał się po śladzie dawnej Kolei 
Wilanowskiej. Godzinna wyciecz-
ka (z przewodnikiem) obejmie Chy-
liczki, Konstancin-Jeziorną i Klary-
sew. Koszt – również 10 zł. Pierw-
szy autobus wyjedzie ze stacji około 
godz. 18. Cały czas na linii Warsza-
wa (Metro Wilanowska) – Piasecz-
no (stacja kolejki) będzie jeździł tak-
że specjalny, bezpłatny autobus linii 
P (zacznie kursować po godz. 19).
 Sporo będzie działo się także 
na terenie samej stacji. Warto obej-
rzeć wystawę zabytkowych samo-

chodów, przygotowaną przez Mu-
zeum Techniki im. Władysława 
Drybsa. Dla osób lubiących milita-
ria nie lada gratką będzie natomiast 
wystawa przygotowana przez Gru-
pę Historyczną „Szare Szeregi”, któ-
ra zaprezentuje m.in. repliki samo-
chodów pancernych i przeprowadzi 
warsztaty dla najmłodszych. Jed-
nak nie będzie to jedyna atrakcja dla 
dzieci, które w godz. 17-18 będą mo-
gły posłuchać opowieści i legend, ale 

także wraz z rodzicami zwiedzić za-
bytkowe hale i zaplecze kolejki (do 
godz. 23). Na miejscu będą odby-
wały się także przejazdy drezyna-
mi. Na rozstawionej od strony ron-
da scenie zagrają m.in. „Afekt”, „To-
gether”, „JAMMerZ” i „Manaus”, a 
także Piaseczyńska Orkiestra Dęta. 
 Na stacji będą działały także 
dwie restauracje i grill, więc nikt nie 
powinien wyjść z imprezy głodny.

Tomasz Wojciuk

Jedną z atrakcji imprezy będzie także wycieczka 

zabytkowym autosanem

Podczas II Piaseczyńskiej 

Nocy Muzeów będzie 

można posłuchać ostrego, 

rockowego grania

Harcerze szukają siedziby
KONSTANCIN-JEZIORNA W Konstancinie zaczyna odradzać się harcer-

stwo. W tej chwili należy do niego ponad 100 dzieci, zrzeszonych w 

czterech drużynach. Gdy powstanie hufi ec, harcerze będą potrzebo-

wali siedziby, w której mogliby się spotykać

 Aby założyć hufi ec harcerski należy spełnić określone warunki. Musi być w 
nim 10 jednostek – gromad zuchowych i drużyn harcerskich. Do tego dochodzi 
określona liczba instruktorów. - Chcemy, aby docelowo przy każdej szkole w Kon-
stancinie-Jeziornie działała gromada zuchów oraz drużyny harcerzy i harcerek – 
deklaruje harcmistrz Robert Bokacki. - Jeszcze w tym miesiącu zamierzamy zało-
żyć także drużynę wędrowną dla młodzieży w wieku powyżej 15 lat – dodaje.
 Od kilku miesięcy harcerstwo na terenie gminy zaczyna się odradzać. 
Ostatni hufi ec został rozwiązany w 2011 roku. Później jedna drużyna har-
cerska działała tylko w szkole przy ul. Wojewódzkiej. Teraz są już cztery dru-
żyny i za chwilę powstanie kolejna. - Dlatego czynimy starania, zmierzają-
ce do pozyskania siedziby – przekonuje harcmistrz. - Rozmawialiśmy o tym 
ostatnio z burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem i jego zastępcą Ryszar-
dem Machałkiem. Burmistrz zadeklarował swoje poparcie, jednak otwar-
cie przyznał, że nie widzi możliwości przydzielenia nam lokalu na własność. 
Dodał, że na terenie gminy jest 26 organizacji pozarządowych i nie może 
nic nikomu obiecywać. 
 Nadzieją dla konstancińskich harcerzy może być willa Gryf, której remont 
powoli dobiega końca. Willa ma zostać przekazana Konstancińskiemu Domo-
wi Kultury. - Oczywiście będziemy rozmawiać z KDK na temat użyczenia ja-
kiegoś pomieszczenia – zapewnia Robert Bokacki. - Mam nadzieję, że skutek 
tych pertraktacji będzie pozytywny. Na razie razem z domem kultury przygo-
towujemy imprezę z okazji dnia dziecka, która odbędzie się 2 czerwca w Par-
ku Zdrojowym. 

Tomasz Wojciuk

Jest szansa, że harcerze będą mieli swoje miejsce spotkań

w remontowanej willi Gryf

R E K L A M A

R E K L A M A
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Działo się w Czersku. 
To był najlepszy turniej od lat!
GÓRA KALWARIA Gigantyczne zainteresowanie towarzyszyło tegorocznemu turniejowi 

rycerskiemu w Czersku, który odbył się w ostatni weekend

 Były momenty, że kolejka po bi-
lety sięgała do bramy wejściowej do 
kościoła. Po podliczeniu wejśció-
wek okazało się, że Czerski zamek 
odwiedziło około 7,5 tys. gości. Na 

dziedzińcu jak zwykle rozstawio-
no kramy rzemiosł dawnych – moż-
na było kupić kompletną, kutą zbro-
ję (ceny zaczynały się od około 400 
zł), średniowieczną suknię (lub ma-
teriał na nią), elementy rycerskie-
go uzbrojenia (zarówno do zabawy, 
jak i stanowiących wyposażenie do-
rosłych rycerzy-rekonstruktorów), 
były też ozdoby, ceramika, wyroby 
ze skóry. Na  miejscu pieczono pod-
płomyki, które cieszyły się ogrom-
ną popularnością, ale było też mnó-
stwo innego jedzenia, o rycerskim 
rodowodzie i nie tylko. 
 - Od kilku lat przyjeżdżamy z ro-
dziną na turniej rycerski do Czer-
ska, bo panuje tu niezobowiązu-
jąca, piknikowa atmosfera – mówi 
Adam Majewski z Warszawy. - Dzie-
ci mogą posłuchać o średniowieczu 
i rycerskich obyczajach, zobaczyć 
walki, wejść na wieżę zamkową, ale 
także zjeść pyszną, wypiekaną na 
miejscu pizzę rycerską. Zawsze cze-
kamy na nią w długiej kolejce...
 W tym roku jeden z synów pana 
Adama asystował kowalowi, poru-
szając miechem. Rzemieślnik pró-
bował namówić go także na wyku-
cie grota włóczni, ale chłopiec nie 
miał siły uderzać w kowadło cięż-

kim młotkiem. - Co się odwlecze, 
to nie uciecze. Spróbujemy za rok 
– śmieje się pan Adam.
 Sporym zainteresowaniem cie-
szyły się walki lekkozbrojnych i cięż-
kozbrojnych rycerzy, którzy walczy-
li jeden na jednego (bezkonkurencyj-
ny okazał się jak zwykle Kniaź Sławo-
mir) oraz w 5-osobowych drużynach 
(triumfowali Templariusze z koman-
dorii Chwaszczany), ale największą 
furorę zrobił pokaz czeskich sokolni-
ków  z grupy „Vamcos”. Sokolnicy kil-
ka lat temu gościli w Czersku. Potem 
jednak zrezygnowano z ich usług, ofi-
cjalnie ze względu na wysokie koszty 
pokazu. Teraz udało się sprowadzić 
ich ponownie, co bez wątpienia było 

z korzyścią dla wszystkich, bo sobot-
nie pokazy w ich wykonaniu były nie-
zwykle widowiskowe. Z kolei w nie-
dzielę, oprócz finałów walk i trady-
cyjnego biegu dam, podczas którego 
można było uśmiać się do łez, odbyły 
się pokazy konne w wykonaniu „Xią-
żęcej Drużyny”. 
 Turniej Rycerski nie jest jedyną 
imprezą odbywającą się na zamku w 
Czersku. Praktycznie w każdy week-
end, aż do października, można ob-
cować tam ze średniowieczem oraz 
renesansem. Szczegółowy program 
wydarzeń dostępny jest na stronie 
www.zamekczersk.pl.

Tomasz Wojciuk

W turnieju wzięło udział około 300 rekonstruktorów 

z Polski, Łotwy, Węgier, Czech i Rosji

W tzw. dołku odbywały się 

walki dzieci. Wielu młodych 

rycerzy wychodziło z potycz-

ki z siniakami i zadrapaniami

Gdzie psychotechnika
i badania kierowców 

w Konstancinie?

P R O M O C J A

Przychodnia Grapa

Al. Wojska Polskiego 6

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650

Gdzie i jak wykonać badania psy-

chotechniczne kierowców oraz osób 

użytkujących samochód służbowy 

na terenie Konstancina? 

dr Marek Rychlik Dyrektor Medyczny 

Przychodni Grapa: Przychodnia Grapa 
świadczy usługi w zakresie diagnostyki 
psychologicznej osób zatrudnionych na 
stanowiskach wymagających szczegól-
nej sprawności psychofi zycznej. 
 Przychodnia posiada wpis do reje-
stru przedsiębiorców uprawnionych 
do prowadzenia pracowni psycholo-
gicznej w Urzędzie Marszałkowskim 
a badania psychologiczne wykonuje 
uprawniony psycholog.
 Nie wszyscy wiedzą, że każdy użyt-
kujący samochód służbowy powinien 
mieć wykonane badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 
a każdy kierowca zawodowy pełną psychotechnikę. 
 Przychodnia świadczy także usługi w zakresie badań o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, T.

Czy w Przychodni Grapa można wykonać pełne badania z zakresu 

medycyny pracy? 

dr MR: Tak, w ramach Poradni Medycyny Pracy w Przychodni konsultu-

ją: lekarz medycyny pracy, lekarz z uprawnieniami do badania kierowców 
zawodowych (podlegających pod ustawę o transporcie drogowym), lekarz 
z uprawnieniami do badania i wydawania zaświadczeń o braku przeciwwska-
zań zdrowotnych do prawa jazdy, laryngolog, neurolog, okulista i psycholog. 
 Zapraszamy przyszłych kierowców, w tym osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności. 

www.przychodniagrapa.pl

Dziękuję za rozmowę. 
Artykuł służy do celów informacyjnych. 

R E K L A M A
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Spotkanie ze
zdeklarowanym czechofilem
GÓRA KALWARIA Do Góry Kalwarii zawitał ostatnio Mariusz Szczygieł 

– znany i ceniony reporter i pisarz. Spotkanie zostało zorganizowane 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach obchodów XVI Ogólno-

polskiego Tygodnia Bibliotek oraz dzięki fi nansowemu wsparciu Insty-

tutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 Ze względu na duże zainteresowa-
nie spotkaniem z Mariuszem Szczy-
głem odbyło się ono w miejscowym Ki-
nie Uciecha, które może pomieścić po-
nad 100 osób. Wejściówki rozeszły się 
bardzo szybko, a gość nie zawiódł chy-
ba nikogo z przybyłych. Spotkanie do-
tyczyło przede wszystkim wielkiej ży-
ciowej pasji reportera – kulturze i zwy-
czajom Czechów. 
 Przemycanie wiedzy o naszych po-
łudniowych sąsiadach odbywało się w 
niezwykle zabawny sposób – za pomo-
cą wielu barwnych anegdot, które co 
chwila wywoływały na sali salwy śmie-
chu. W trakcie tego wieczoru można się 
było, między innymi, dowiedzieć dlacze-
go fl agę państwową można pokazać na 
kobiecym łonie, jak przebiega konkurs 
na Czecha najbardziej podobnego do Jezusa oraz jak wyglądają najpiękniej-
sze krzaki czeskiej marihuany. Na zakończenie Mariusz Szczygieł cierpliwie 
odpowiadał na pytania od publiczności i podpisywał swoje książki.

Grzegorz Tylec/fot. Justyna Kamińska

Piaseczyński Dzień Strażaka
PIASECZNO Gmina Piaseczno wspólnie z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Piasecznie zorganizowały w centrum miasta uro-

czyste obchody Dnia Strażaka

 Po mszy świętej za strażaków 
odprawionej w kościele św. Anny 
miała miejsce część oficjalna. W 
trakcie jej trwania przypomniano, że 
strażacy ochotnicy realizują nie tyl-
ko zadania na rzecz ochrony ludno-
ści, ochrony przeciwpożarowej czy 
ratownictwa, ale także prowadzą na 
szeroką skalę działania profilaktycz-
ne skierowane głównie do młodzie-
ży. Obecnie siedem jednostek OSP 
na terenie gminy liczy 374 druhów (z 
czego 183 mogących wyjeżdżać do 
akcji ratowniczo-gaśniczych, z od-
powiednim przeszkoleniem i bada-
niami lekarskimi). Można się było 
również dowiedzieć, że ponad 30 
proc. wszystkich interwencji w po-
wiecie występuje w gminie Piasecz-
no. Strażacy z OSP wzięli w ubie-
głym roku udział w 622 na 822 akcji.
 Na uroczystości związanej z ob-
chodami nie mogło zabraknąć wy-
różnień oraz podziękowań za służ-
bę druhów dla społeczeństwa. Od-
znakę „Strażak Wzorowy” odebrali 
tego dnia Marcin Nowak i Sebastian 
Drążkiewicz. Przyznano również 
wyróżnienia za wysługę lat i odzna-
ki młodzieżowe. W imieniu władz 
samorządowych głos zabrał Daniel 
Putkiewicz, burmistrz Piaseczna.
- Chciałbym wam złożyć wyrazy 
uznania za waszą gotowość, służ-

bę i poświęcenie na rzecz drugiego 
człowieka – powiedział Daniel Put-
kiewicz. - Jesteście gotowi nieść ra-
tunek innym narażając własne zdro-
wie, życie, ale także pomyślność i 
szczęście swoich własnych rodzin. Za 
to wszystko dziękujemy. Życzę wam 
tyle samo bezpiecznych powrotów, co 
wyjazdów do wszystkich akcji.
 Do podziękowań przyłączył się 
również st. bryg. Leszek Szcześniak, 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Piasecznie.
 - Strażacy zawodowi i ochotni-
cy realizują coraz trudniejsze i wciąż 
bardziej odpowiedzialne zadania 

– podkreślił Leszek Szcześniak. 
- Każde z tych zadań motywuje do 
podejmowania kolejnych wyzwań, do 
jeszcze większego wysiłku i ofiarności.
 Po części oficjalnej rozpoczęła 
się impreza dla mieszkańców o cha-
rakterze edukacyjno-rekreacyjnym. 
Strażacy przygotowali wiele atrak-
cji: pianę gaśniczą, ściankę wspi-
naczkową, prezentację samocho-
dów i sprzętu ratowniczego, symu-
lację ratownictwa ze strefy zadymio-
nej czy też strażacki tor przeszkód 
dla dzieci.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A

Skazane za bestialską próbę zabicia psa
GÓRA KALWARIA Zapadł wyrok w sprawie bestialskiej próby zamordowania psa przez 

61-letnią Janinę H. oraz jej córkę - 23-letnią Ingę H. Kobiety zostały skazane na rok po-

zbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata

 Ta sprawa zbulwersowała całą 
Polskę. 15 sierpnia ubiegłego roku 
przed południem w Moczydłowie 
spacerująca kobieta dostrzegła dwie 
panie, kopiące w foliowy worek. Z 
worka dochodził skowyt psa. Kie-
dy oprawczynie usłyszały krzyk prze-
rażonej kobiety, wrzuciły worek do 
wody, wsiadły do samochodu i szyb-
ko odjechały. Jak się okazało, w wy-
ciągniętym z jeziorka pakunku był… 
duży kamień i zakrwawiony, kilku-
miesięczny szczeniak z łapami skrę-
powanymi taśmą. Pies był pobity i 
opuchnięty. Niedługo potem oby-
dwie kobiety, Janina H. i Inga H., zo-
stały zatrzymane. Wszystko na sku-
tek prowokacji wolontariuszy z Fun-
dacji Animal Rescue Polska, którzy 
zaopiekowali się psiakiem i dali ogło-
szenie o poszukiwaniu właścicieli 
czworonoga. Janina H. i Inga H. po-
łknęły haczyk i zgłosiły się, zdradza-
jąc swoją tożsamość.  
 – Zgłosiły się, bo chciały dokoń-
czyć swój haniebny czyn – mówił pod-
czas sprawy adwokat Michał Rosa, re-
prezentujący fundację, która występo-
wała jako oskarżyciel posiłkowy.
 – Nie możemy mówić o szcze-
gólnym okrucieństwie – odpierał 
pełnomocnik oskarżonych. – Pies 
nie był podpalany czy torturowa-

ny. Możemy najwyżej 
mówić o nieudolnej pró-
bie zabicia psa.
 Kobiety przyznały się 
do zarzucanych im czy-
nów, a sąd przychylił się 
do kary zaproponowa-
nej przez prokuratora. 
Oprócz roku pozbawie-
nie wolności w zawiesze-
niu na trzy lata obie ko-
biety mają pokryć kosz-
ty procesowe oraz za-
płacić nawiązkę na Fun-
dację Animal Rescue 
Polska. Matka zapła-
ci 3 tys. zł, córka tysiąc 
złotych. Ponadto nie 
mogą sprawować opie-
ki nad żadnym zwierzę-
ciem przez najbliższe 
trzy lata. Wyrok ma być 
podany do publicznej wiadomości 
poprzez wzmiankę w gazecie Prze-
gląd Piaseczyński.
 – Działałam pod presją swojej 
mamy – mówiła Inga H., zapytana 
dlaczego chciała zabić psa. – Mama 
podjęła decyzję by psa się pozbyć, a ja 
się zgodziłam. To ona włożyła go do 
worka – mówiła  z płaczem. – O tym 
co zrobimy z psem dowiedziałam się 
w trakcie drogi do Moczydłowa.

 Podkreśliła, że w czasie gdy doszło 
do zdarzenia przechodziła depresję z 
powodu relacji ze swoją matką.
 – Bardzo tego żałuję, teraz już 
bym tego nie zrobiła – mówiła ze 
skruchą Janina H. – Miałam chorą 
matkę, którą zajmowałam się 24 go-
dziny na dobę. Psem trzeba było się 
zajmować, musiałam po nim sprzątać. 
Podjęłam decyzję, by się go pozbyć.
 Kobiety nie potrafiły odpowie-
dzieć na pytanie sądu dlaczego za-
miast komuś oddać czworonoga po-
stanowiły go zabić.
 – W ocenie sądu zachowanie 
oskarżonych było karygodne – orze-
kła sędzia Joanna Trębicka. – Zrodze-
nie się pomysłu na pozbycie się psa w 
taki sposób powinno być karane. 
 Sąd za okoliczność łagodzącą 
uznał, że obie kobiety były niekara-
ne i wyraziły skruchę.
Wyrok nie jest prawomocny.

Adam Braciszewski
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Piaseczno pokonało Laurę
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, MKS II PIASECZNO – LAURA CHYLICE 2:0 W ligowych derbach na pozio-

mie ligi okręgowej wygrała drużyna, która swoją postawą w pełni zasłużyła na zdoby-

cie tego dnia trzech punktów

 Gospodarze zagrali zdyscyplino-
wani taktycznie i z dużym zaanga-
żowaniem. To wystarczyło na słabiej 
dysponowaną Laurę, która w zasa-
dzie przez całe spotkanie nie potra-
fiła stworzyć poważniejszego zagro-
żenia pod bramką rywali.
 W pierwszej połowie na listę 
strzelców wpisał się Konrad Depera-
siński. Piłka po jego strzale zaliczyła 
dwa słupki i ostatecznie wylądowa-
ła w siatce. Po zmianie stron nadal 
więcej do powiedzenia mieli zawod-
nicy Bartosza Kobzy, którzy mieli 
swoje okazje na podwyższenie wy-
niku, ale – albo brakowało precyzji 
- albo dobrze bronił Max Litka. Na 
uwagę zasługuje zwłaszcza ambit-
na postawa Dominika Zielińskiego, 
który dwoił się i troił w ataku, ale nie 
udało mu się strzelić gola. Miał jed-
nak swój udział przy drugiej bramce. 
Po jego strzale do odbitej piłki do-
padł Aleksander Wiśniewski i pew-
nym uderzeniem ustalił wynik za-
wodów.

Grzegorz Tylec

Grand Prix Piaseczna 
wkracza w decydującą fazę!
TENIS STOŁOWY Już w najbliższą sobotę w piaseczyńskim Gminnym 

Ośrodku Sportu i Rekreacji odbędzie się dziewiąty turniej z cyklu 

Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym, który będzie jednocześnie 

ostatnim turniejem eliminacyjnym do czerwcowego TOP-12

 W fi nale imprezy prawo startu wywalczy sobie 12 najlepszych uczestni-
ków z każdej kategorii. Podczas niedawnych, rozegranych w kwietniu, zawo-
dów udział wzięło 146 uczestników w wieku od 7 do 65 lat. Wśród dzieci ko-
lejny (już ósmy z rzędu!) triumf odniosła Julia Balcerzak pokonując w fi nale 
miejscowego zawodnika Kacpra Mołasa. 
 - Cieszy zwłaszcza liczne przybycie dzieci, które tenis stołowy uprawiają 
rekreacyjnie – mówi Maciej Chojnicki, organizator turnieju z UKS Return Pia-
seczno. 
 W ich kategorii wystąpiło tego dnia 27 osób. Wśród dzieci i juniorów po-
siadających licencję Polskiego Związku Tenisa Stołowego najlepsi byli bracia 
Burakowscy – Konrad wygrał w dzieciach, a Mateusz w juniorach. 
 Dużą popularnością wciąż cieszy się turniej gry podwójnej. Tym razem 
zwycięzcami została para Markowski/Dąbrowski – zawodnicy mający za sobą 
wcześniej występy na poziomie drugiej ligi mężczyzn. Wśród pań triumfowa-
ła z kolei Monika Borewicz, czołowa niepełnosprawna zawodniczka w Polsce, 
a w amatorach po raz kolejny najlepszy okazał się Rafał Suszycki. Był on bliski 
również wygrania kategorii Open, w której amatorzy grają z wyczynowcami. 
Swojego pogromcę spotkał dopiero w fi nale, a był nim Jacek Szachnowski. 
 - Podczas sobotniego turnieju, oprócz rywalizacji przy stole, nie zabrak-
nie loterii nagród, w której do wygrania będzie sprzęt sportowy od fi rmy De-
cathlon, vouchery do restauracji „Szara Eminencja” oraz gadżety od czoło-
wych tenisistów stołowych – zapowiada Maciej Chojnicki. - Być może turniej 
odwiedzi Marek Badowski, wicemistrz Polski Seniorów (wszystko zależy od 
tego jaki wynik osiągnie w międzynarodowym turnieju w Chorwacji). Naj-
młodsi mogą rownież liczyć na kawałek pizzy, który doda im energii podczas 
sportowych zmagań. Kategorie: Dzieci, Juniorzy, Dzieci-PRO (posiadające li-
cencję PZTS), Juniorzy-PRO (posiadający licencję PZTS), Amatorzy - start tur-
nieju o godzinie 10, zgłoszenia do godziny 9:30 oraz Kobiety, Open (amato-
rzy plus zawodnicy posiadający licencję PZTS), Gry podwójne – start turnieju 
o godzinie 13, zgłoszenia do godziny 12:30. Turniej współfi nansowany jest ze 
środków gminy Piaseczno.

Grzegorz Tylec

Trzy medale dla trzech braci

ZAPASY Podczas międzynarodowych zawodów o Puchar Warmii i Mazur w 
Olsztynie zapaśnicy UKS „Piątka” Piaseczno zdobyli trzy medale. Antek Tret-
ter wywalczył złoto, a Leszek Tretter i Stanisław Tretter – brąz. W imprezie 
wzięło udział 432 zawodników i zawodniczek.

Tyl.

Do odrobienia 13 punktów

KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH

 W tegorocznym fi nale Mistrzostw Polski rozgrywany jest mecz i re-
wanż, a więc liczy się każdy zdobyty punkt. Pierwsze spotkanie IKS GTM 
Konstancin rozegrał na wyjeździe z zespołem KS PACTUM Scyzory Kiel-
ce, gdzie uległ 73:60 (18:14, 20:19, 19:14, 16:13). W rewanżu nie będzie ła-
two, bowiem trzeba będzie odrobić 13 punktów straty. Mecz odbędzie się 
w najbliższą sobotę o godzinie 19.30 w Konstancinie w w hali GOSiR przy 
ul. Stefana Żeromskiego 15.

Tyl.

Upamiętnią Mateusza Walczaka

SIATKÓWKA

 W najbliższą niedzielę w Hali Centrum Sportu i Edukacji w Mysia-
dle odbędzie się V Memoriał im. Mateusza Walczaka w piłce siatko-
wej. Impreza, której celem jest upamiętnienie młodego, tragicznie 
zmarłego siatkarza (mieszkańca Nowej Iwicznej), potrwa od godzi-
ny 9 do 19. W Memoriale weźmie udział 12 drużyn. 
 - Kibiców dobrej siatkówki serdecznie zapraszamy – zachęca-
ją organizatorzy. - Wstęp jest wolny, a dla głodnych i spragnionych 
przewidujemy napoje oraz poczęstunek, ale co najważniejsze - do-
brą zabawę!

Tyl.

Liga Narodów w Piasecznie

PIŁKA NOŻNA 

 W najbliższy weekend (18-19 maja) na sta-
dionie miejskim w Piasecznie odbędzie się 
Liga Narodów – turniej piłki nożnej dla rocz-
ników 2008 i 2009 organizowany przez MKS 
Piaseczno i Gosir Piaseczno. Od rana do wie-
czora toczyć się będzie równoległa rywaliza-
cja 16 zespołów.

Tyl.

IV liga

Kolejka 24 - 11-12 maja

Perła Złotokłos 0-3 KS Raszyn  
Pilica Białobrzegi 0-1 Oskar Przysucha  
Znicz II Pruszków 1-1 Sparta Jazgarzew  
Orzeł Unin 1-2 Mazur Karczew  
Radomiak II Radom 0-2 Mszczonowianka Mszczonów  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 6-1 MKS Piaseczno  
Wilga Garwolin 4-0 LKS Promna  
Błonianka Błonie 4-2  Energia Kozienice 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  24 64 21 1 2 84-17
2.  Oskar Przysucha 24 51 16 3 5 55-24
3.  Błonianka Błonie 24 50 16 2 6 60-28
4.  Mszczonowianka Mszczonów 
  24 46 14 4 6 57-31
5.  Pilica Białobrzegi 24 45 14 3 7 57-24
6.  MKS Piaseczno 24 43 14 1 9 55-43
7.  Mazur Karczew 24 39 12 3 9 37-38
8.  KS Raszyn 24 32 10 2 12 40-46
9.  Energia Kozienice 24 31 9 4 11 36-42
10.  Znicz II Pruszków 24 30 9 3 12 32-29
11.  Sparta Jazgarzew 24 29 8 5 11 31-49
12.  Wilga Garwolin 24 27 8 3 13 35-49
13.  Radomiak II Radom 24 26 7 5 12 34-51
14.  LKS Promna 24 19 5 4 15 21-50
15.  Orzeł Unin 24 18 5 3 16 31-67
16.  Perła Złotokłos 24 2 0 2 22 6-83

Liga okręgowa

Kolejka 24 - 11-12 maja

AP Żyrardów 7-0 LKS Osuchów  
Piast Piastów 3-0 LKS Chlebnia  
MKS II Piaseczno 2-0 Laura Chylice  
Milan Milanówek 1-0 KS Teresin  
SEMP Ursynów (Warszawa) 4-1 Naprzód Stare Babice  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 2-0 Józefovia Józefów  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-0 Ursus II Warszawa  
Grom Warszawa 20-0 KS Konstancin 
(Konstancin-Jeziorna) 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 24 60 19 3 2 75-30
2.  Józefovia Józefów 24 57 19 0 5 70-32
3.  KS Teresin 24 43 13 4 7 54-39
4.  Ursus II Warszawa 24 40 13 1 10 77-48
5.  Laura Chylice 24 39 12 3 9 63-45
6.  Grom Warszawa 24 38 12 2 10 69-46
7.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  24 37 11 4 9 41-36
8.  Piast Piastów 24 34 10 4 10 46-45
9.  Milan Milanówek 24 33 10 3 11 30-45
10.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  24 32 9 5 10 51-45
11.  LKS Chlebnia 24 31 9 4 11 43-49
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 

  24 30 9 3 12 41-56
13.  MKS II Piaseczno 24 28 8 4 12 36-40
14.  Naprzód Stare Babice 24 23 7 2 15 42-63
15.  LKS Osuchów 24 16 4 4 16 24-69
16.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  24 12 4 0 20 26-100

A klasa

Kolejka 21 - 11-12 maja

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

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 20 51 16 3 1 62-13
2.  GLKS Nadarzyn 21 51 16 3 2 91-29
3.  Orzeł Baniocha 21 49 16 1 4 66-24
4.  Anprel Nowa Wieś 21 33 10 3 8 38-38
5.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  21 32 9 5 7 39-37
6.  UKS Siekierki (Warszawa) 
  20 31 9 4 7 46-34
7.  Grom II Warszawa 21 29 9 2 10 34-51
8.  Walka Kosów 21 26 6 8 7 38-34
9.  Naprzód Brwinów 21 25 7 4 10 33-40
10.  Jedność Żabieniec 20 24 7 3 10 41-47
11.  Świt Warszawa 21 20 5 5 11 19-32
12.  FC Lesznowola 21 18 3 9 9 34-44
13.  Tur Jaktorów 21 15 4 3 14 27-73
14.  FC Płochocin 20 4 1 1 18 12-84

II liga kobiet

Kolejka 17 - 11-12 maja

Victoria Bartoszyce 0-3 Stomil Olsztyn  
Pogoń Zduńska Wola  4-1 GOSiR Piaseczno  
Akademia 2012 Suwałki 0-1 KU-AZS UW Warszawa 
Tygrys Huta Mińska 2-1 Włókniarz Białystok  
Ząbkovia Ząbki 13-0 Wilga Garwolin  
Loczki Wyszków 6-0  MOSiR Sieradz 

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 17 46 15 1 1 84-20
2.  MOSiR Sieradz 18 45 15 0 3 60-17
3.  Loczki Wyszków 17 38 12 2 3 65-32
4.  Stomil Olsztyn 17 34 11 1 5 47-18
5.  KU-AZS UW Warszawa 17 27 8 3 6 28-23
6.  Włókniarz Białystok 17 25 8 1 8 21-28
7.  Pogoń Zduńska Wola 17 22 6 4 7 26-34
8.  Akademia 2012 Suwałki 18 20 6 2 10 33-45
9.  GOSiR Piaseczno 17 14 4 2 11 16-50
10.  Victoria Bartoszyce 17 10 2 4 11 14-52

11.  Tygrys Huta Mińska 17 9 2 3 12 21-41
12.  Wilga Garwolin 17 7 2 1 14 8-63

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 26 - 18-19 maja

Perła Złotokłos - Oskar Przysucha 19 maja, g.17
KS Raszyn - Sparta Jazgarzew 18 maja, g.18
Pilica Białobrzegi - Mazur Karczew  
Znicz II Pruszków - Mszczonowianka Mszczonów  
Orzeł Unin - MKS Piaseczno 19 maja, g.17
Radomiak II Radom - LKS Promna  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Energia Kozienice  

Liga okręgowa

Kolejka 25 - 18-19 maja

Grom Warszawa - AP Żyrardów 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Pogoń II Grodzisk 
Mazowiecki 18 maja, g.11
Ursus II Warszawa - Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Józefovia Józefów - SEMP Ursynów (Warszawa)
Naprzód Stare Babice - Milan Milanówek  
KS Teresin - MKS II Piaseczno 18 maja, g.11
Laura Chylice - Piast Piastów 17 maja, g.18:30
LKS Chlebnia - LKS Osuchów

A klasa

Kolejka 22 - 18-19 maja

Naprzód Brwinów - Okęcie Warszawa  
Orzeł Baniocha - Tur Jaktorów 18 maja, g.17
UKS Siekierki (Warszawa) - Jedność Żabieniec 
18 maja, g.16
Walka Kosów - Świt Warszawa 18 maja, g.16
FC Płochocin - Grom II Warszawa  
FC Lesznowola - Anprel Nowa Wieś 19 maja, g.17
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - GLKS Nadarzyn  
19 maja, g.14

II liga kobiet

Kolejka 18 - 18-19 maja

Stomil Olsztyn - Loczki Wyszków 
MOSiR Sieradz - Ząbkovia Ząbki  
Wilga Garwolin - Tygrys Huta Mińska  
Włókniarz Białystok - Akademia 2012 Suwałki 
KU-AZS UW Warszawa - Pogoń Zduńska Wola  
GOSiR Piaseczno - Victoria Bartoszyce 19 maja, g.15

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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DAM PRACĘ

Przyjmę młodych mężczyzn do pracy przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z prawem jazdy kat. B i umiejętno-
ścią układania kostki brukowej, tel. 698 698 839

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni 
ekspedientki. Dobre warunki pracy, wszystkie niedzie-
le wolne i co druga sobota, tel. 502 159 820

Do zakładu kamieniarskiego polerowników, pilarzy, 
do montażu nagrobków oraz do przyuczenia, Warsza-
wa – Ursynów, tel. 601 95 40 67, 607 149 243

Kierowca kat. C. uprawnienia ADR, tel. 782 70 92 94 
(dzwonić 17:00 – 21:00)

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z własnym 
samochodem i osoby do pracy w lokalu. Stała lub 
dodatkowa, tel. 500 219 754

Publiczne Przedszkole w Piasecznie zatrudni osobę na 
stanowisko sprzątaczki. Tel. kontaktowy 608 601 981

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, 
tel. 602 253 763

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

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

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

Kosmetyczka Nowa Iwiczna, tel. 501 700 497

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 atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

Pracownik myjni samochodów ciężarowych z okolic 
Piaseczna - Nadarzyna ,umowa o pracę. Kontakt 
tel. 502 518 594

Pracownika do prac ogrodowych, tel. 696 039 978

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

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 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

Grafika komputerowego do firmy poligraficznej, 
tel. 601 213 555

Przy niepełnosprawnym lub sprzątanie, tel. 660 065 596

Kasjer na Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 536 193 442

Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 698 831 834

Księgowa/y w niepełnym wymiarze, Konstancin, 
tel. 601 814 071

Specjalista kadry-płace w niepełnym wymiarze, 
znajomość Sage, Konstancin, tel. 601 814 071

Babik Transport – zatrudnimy diagnostę samochodowego 
z uprawnieniami do SKP w Sękocinie lub na Wilanowie w 
Warszawie, tel. 600 065 813

Serwis mazdy mieszczący sie w Piasecznie zatrudni sa-
modzielnego Mechanika. Wiecej informacji pod numerem 
601 323 626 /22 721 14 72 

Zatrudnię kucharkę do pracy w przedszkolu.Oferuje-
my umowę o pracę na pełny etat i atrakcyjne wynagro-
dzenie. Wymagane doświadczenie w pracy w kuchni. 
Telefon 601 778 504

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

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

Kierowcę do baru azjatyckiego w Piasecznie, tel. 504 585 555

Praca dla kierowcy na kraj, kat. C+E, pn.-pt, wynagrodze-
nie 6 000 zł, tel. 505 030 062

Zatrudnię pracowników przy produkcji i pakowaniu 
Henryków Urocze, tel: 502 221 859

Serwis sprzątający zatrudni panie na stałe, na etat 
mężczyznę – wymagane doświadczenie i prawo jazdy, 
tel. 503 032 071

SZUKAM PRACY 

Prace domowe, opieka, tel. 731 129 311

Sprzątanie, tel. 889 161 546

Kierowca kat. C +E – rencista, tel. 603 424 850

KUPIĘ

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

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

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

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

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

Kanapę i 2 fotele antyczne, burgund, dużo rzeźbione, 
tel. 507 982 218

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Krowę z cielakiem, tel. 888 055 231

Kucyka, tel. 515 486 338

Betoniarka 250 l, rusztowania warszawskie, wciągarka 
budowlana, tel. 535 467 856

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

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

Honda W125cm, pcx, tel. 797 084 170

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

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

Opel Vectra, 1.8, gaz, 1996r., tel. 692 397 311

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Kupię części do Warszawy, silnik dolnozaworowy, 
elementy oświetlenia i wnętrza, tel. 505 070 259

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po wy-
padku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obojęt-
nym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. Od-
biór własną lawetą, tel. 515 472 081

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

3-pokojowe, centrum Piaseczna, tel. 600 435 210 

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 SUPER TANIĄ, BUDOWLANĄ DZIAŁKĘ. 
ŁĄCZNY KOSZT OK. 29 000 ZŁ, TEL. 501 610 072

DZIAŁKI W GĄSKACH K./TARCZYNA, TEL. 501 610 072

Dom 100 m kw. Działka 2336 m kw. Puszcza Kozienicka, 
tel. 798 851 194
 
Sprzedam działkę w Woli Gołkowskiej, 3000 m kw., 
tel. 22 756 53 58

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

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

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Pokój dla Ukrainki, tel. 739 626 355

Mieszkanie osobne wejście, tel. 696 699 512

Ursynów, 3 pokojowe, dla spokojnych ludzi, tel. 507 982 218

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

Pokój w Zalesinku, tel. 512 769 034

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

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

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

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Mieszkanie osobne wejście, tel. 696 699 512

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

KUPIĘ DZIAŁKĘ budowlaną w miejscowości Złotokłos, Hen-
ryków-Urocze, wielkość 1000-1600 m2.  tel. 517-354-231 

Trzypokojowe około 50 m kw., parter z balkonem lub piętro 
i winda garaż, Piaseczno, bezpośrednio, tel. 664 775 714

USŁUGI

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

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

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. 601 325 775

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

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. 
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, tel. 502 898 418

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

Złom. Wiosenne porządki? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

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

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

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

DEKARSKIE – remonty dachów, obróbki, rynny, 
papa, malowanie dachów, tel. 739 43 77 87

Remonty, wykończenia, pełny zakres, elewacje, 
ogrodzenia,tel. 601 304 250

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

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Mycie dachów, tel. 503 540 456

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Papa – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

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

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

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 

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

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

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

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

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

Usługi ogrodnicze, koszenie trawy tel. 500 863 697

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

Krycie dachów naprawy konstrukcje drewniane i metalowe 
przeróbki budowlane. Ocieplenia poddaszy, tel. 603 308 185

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Dachy, naprawy, tel. 798 836 860

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

 RÓŻNE 

Nowy Parking w Piasecznie, ul. Warszawska 25. Koszt po-
stoju: pierwsza godzina 5 zł lub abonament, tel. 504 041 879

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422
 

NAUKA 

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia i rozwoju osobowości, 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

Kocięta Maine Coon, tel. 608 838 843

MATRYMONIALNE

Wdowa po 60-tce szuka drugiej połowy na resztę życia, 
tel. 571 396 674

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na kraj, 
tel. 601 91 23 53

Osoby do prac porządkowych w ogrodzie/dozorca, 
tel. 694 434 191

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

Punkt przyjęć do pralni zatrudni na Wilanowie Panią 
potrafiącą szyć. Tel. 789 106 426

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

MELDUNEK, PESEL, UMOWA – OK!, tel. 720 90 80 80 

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

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 

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Zatrudnię montera, tel. 22 754 46 70

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Promowali kulturę Urzecza
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę i niedzielę odbył się kolejny Flis Festiwal Jarmark Kultu-

ry Urzecza. Impreza miała charakter pikniku, podczas którego można było posłuchać 

ludowej muzyki, spróbować lokalnych przysmaków, porozmawiać z rękodzielnikami 

i zrobić oryginalne zakupy
 - Proszę spróbować naszych po-
wideł, nie zgadniecie z czego są zro-
bione – zachęcał Tomasz Ciołkow-
ski, który mieszał drewnianą cho-
chlą gorącą, ciemną maź. Okazało 
się, że powidła zrobione są z... bura-
ków cukrowych, chociaż smakowa-
ły bardzo podobnie do śliwkowych. 
Od kilkunastu lat Andrzej i Tomasz 

Ciołkowscy (ojciec i syn) realizują 
projekty, przypominające kulturę i 
tradycje dawnych osadników – Olę-
drów, zamieszkujących tereny nad-
wiślańskie na Mazowszu. Jak się 
okazało, powidła bazujące na bu-
rakach, mają zawsze jeden z trzech 

zmieniających smak dodatków 
(wszystkie są pyszne): jabłka, śliw-
ki lub dynię. Powidła były na miej-
scu sprzedawane, więc można było 
zaopatrzyć się w słoiczek do domu.
 Festiwal oficjalnie zaczął się po 
południu, kiedy to promem przyby-
ła delegacja z Karczewa, z burmi-
strzem Michałem Rudzkim na czele. 
Na miejscu powitali ich przedstawi-
ciele Konstancina-Jeziorny. - Cieszę 
się, że nasz festiwal łączy dwa brzegi 
Wisły – mówił burmistrz Kazimierz-
Jańczuk. - Mam nadzieję, że w przy-
szłości powstanie więcej inicjatyw 
promujących kulturę Urzecza.

   Przez cały dzień nad Wisłę przy-
bywali kolejni goście,   wiele osób 
przyjeżdżało na rowerach,   rozkłada-
ło się na trawie przed sceną,   słucha-

ło ludowej muzyki,   relaksowało,   pró-
bowało charakterystycznych dla Urze-
cza potraw (barszcz chrzanowo-bura-

czany,   sytocha,   ziemniaki w różnych 
odsłonach,   pierogi z kapustą kiszoną 
i grzybami). Gwiazdą festiwalu był ze-
spół Rokiczanka. Po zakończeniu wy-
stępu rozpoczęły się wspólne tańce 
z publicznością w konwencji zabawy 
weselnej. Sporo atrakcji przygotowa-
no dla dzieci. Teatr Rozrywki Trójkąt 
wystawił spektakl plenerowy „Żegla-
rze siedmiu mórz”,   zaś Maria Dryhub i 
Andrzej Stański uraczyli najmłodszych 
ciekawymi opowieściami wiślanymi. 
   Kulturalnym przerywnikiem była 
wyjątkowa,   plenerowa wystawa foto-
grafii Jacka Marczewskiego „Powidoki 
wiślane szypra Kałuży”. Fotoreporter, 
  współpracujący m.in. z Gazetą Wybor-
czą,   od sześciu lat pływa po Wiśle wła-
snoręcznie zbudowaną repliką drewnia-
nej łodzi typu bat,   uwieczniając tajem-
nicze,   nieco bajkowe oblicze najwięk-
szej polskiej rzeki.

Tomasz Wojciuk

Hitem festiwalu były powidła z buraków cukrowych

Na festiwal przypłynęło 

w tym roku 14 łodzi, w tym 

największa tradycyjna

 jednostka pływająca po 

Wiśle - Dar Mazowsza

Zachęcali do głosowania
w eurowyborach
PIASECZNO W ostatnią sobotę na rynku miejskim odbył się Piknik Euro-

pejski, podczas którego Pro Piaseczyński Ruch Obywatelski promował 

wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej

 Na miejscu zorganizowano, między innymi, konkursy dla dzieci, w których 
najmłodsi poznawali muzykę i tańce państw należących do UE. Informowano 
też o przemianach możliwych dzięki przyznanym Piasecznu dotacjom, rozdano 
wiele materiałów i gadżetów unijnych oraz zachęcano do wzięcia udziału w wy-
borach do europarlamentu – nie agitując jednak za żadnym z komitetów wybor-
czych. Imprezie towarzyszyła wystawa plenerowa „15 lat powiat piaseczyński in 
UE – co ta Unia narobiła”, którą wciąż można oglądać na Placu Piłsudskiego.

Tyl.

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Zatańczą przy pomniku św. Jana Pawła II
 Dziś (piątek, 17 maja) na Stadionie Miejskim w Górze Kalwarii od-
będzie się XXIV Ogólnopolski Turniej Piłkarski Dzieci do Lat 13 im. Ka-
zimierza Górskiego o Puchar Burmistrza. Do rywalizacji zgłosiły się 23 
drużyny, reprezentujące szkoły z powiatów kozienickiego, grójeckie-
go, otwockiego i oczywiście piaseczyńskiego. Impreza rozpocznie się o 
godz. 9, fi nały zaplanowano na godz. 13.45. 

TW

Festiwal odpoczynku w parku
PIASECZNO W ostatnią niedzielę w Parku Miejskim im. Książąt Mazowieckich 

przy ul. Chyliczkowskiej odbyła się „Krótka przerwa, festiwal odpoczynku”

 Na miejscu czekało na 
mieszkańców wiele różnorod-
nych atrakcji. Jedną z nich była 
gra rodzinna „Tajemnice Parku 
Książąt Mazowieckich”. Oprócz 
tego cały park podzielony był 
na strefy z różnymi formami ak-
tywności: „Czytelni”, „Ryneczka 
Umiejętności”, Strefy leżakowej, 
Strefy gier rodzinnych i anima-
cji oraz Strefy „Ciało i umysł”. W 
trakcie wydarzenia zaprezento-
wane zostały również, uhonoro-
wane Nagrodą Specjalną, prace 
konkursowe młodzieży, przygo-
towane na konkurs „Piaseczyński Questing”. Jak się okazało, piękna wiosenna 
pogoda w połączeniu ze zrewitalizowanym parkiem pokazały, że miejsce ma 
duży potencjał by w przyszłości skutecznie przyciągać duże grupy mieszkań-
ców do spędzenia wolnego czasu.

Tyl.
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