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Egzamin na kartę rowerową

Rozbój na dworcu PKP

Dzielnicowy zatrzymał sprawcę kradzieży

Ukradziono stalowe szyny za ponad 10 tys. zł

Odpowie za posiadanie amunicji

Porozmawiają o bezpieczeństwie

Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy

 Do koszmarnego zdarzenia doszło w sobotę rano w Szpruchu na kra-
jowej 79. Fiat seicento prowadzony przez 24-letniego mieszkańca Dębli-
na z niewiadomych przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu i zderzył się 
czołowo z jadącą z naprzeciwka ciężarową scanią. Fiat natychmiast sta-
nął w płomieniach, a kierowca zginął na miejscu. Przyczyny wypadku 
bada policja pod nadzorem prokuratury.

 W środę 12 czerwca na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii od-
będzie się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów szkół podstawo-
wych z terenu powiatu piaseczyńskiego. Egzamin na kartę składa się z dwóch czę-
ści: teoretycznej i praktycznej. Pierwszą, ze znajomości przepisów ruchu drogowe-
go, organizują szkoły. Druga polega na przejechaniu rowerem po wyznaczonym 
torze manewrowym. Ten etap egzaminu odbywał się będzie pod okiem policjan-
tów z piaseczyńskiej drogówki. Do Góry Kalwarii dzieci powinny przyjechać z wła-
snymi rowerami. Zgłoszenia dzieci, które przystąpią do egzaminu praktycznego, 
przyjmowane są w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie do 5 czerwca. 

 W jednej z drogerii na terenie miasta doszło do próby kradzieży sporej 
ilości markowych perfum. Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy za-
trzymali przyłapanego na próbie przestępstwa 29-latka. Od razu rozpoznali 
w nim napastnika, który kilka dni temu dokonał rozboju na dworcu PKP. Pod-
szedł wówczas do czekającego na pociąg mężczyzny i zażądał telefonu ko-
mórkowego. Kiedy spotkał się z odmową, zaatakował go. 29-latek trafi ł już 
do celi, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania. Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

 Podczas patrolu pełniący służbę funkcjonariusz zauważył, jak ze sklepu 
spożywczego wybiega mężczyzna, a za nim grupka ludzi. Policjant ruszył 
za uciekającym w pościg. Najpierw gonił go radiowozem, potem pieszo. W 
końcu uciekający 29-latek został zatrzymany. Jak się okazało, wyrwał stoją-
cej w kolejce kobiecie portfel, w którym były dokumenty i ponad 1700 zł. 
Złodziej  usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

 Do nietypowego zdarzenia doszło w rejonie ulicy Dworcowej w Gabry-
elinie, gdzie od lutego były składowane zdemontowane szyny kolejowe. 
Okazało się, że w niewyjaśniony do tej pory sposób szyny zniknęły. Policja 
szuka osób, które mają informacje dotyczące sprawców kradzieży.

 Policjanci zatrzymali 68-latka, który miał w mieszkaniu elementy bro-
ni i 26 sztuk amunicji, na którą nie miał zezwolenia. Mężczyzna stanie 
przed sądem. Sprawa jest rozwojowa.

 Już w najbliższy poniedziałek 3 czerwca w szkole w Nowej Iwicznej po-
licjanci spotkają się z mieszkańcami Lesznowoli, którzy zgłoszą im swoje 
skargi i uwagi dotyczące kwestii bezpieczeństwa zarówno w ruchu drogo-
wym, jak i życiu codziennym. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.30. 

 W niedzielę koło południa w Łazach świadkowie zauważyli jadące 
slalomem audi. Po chwili samochód zatrzymał się na betonowym słup-
ku. Jeden z mężczyzn, którzy widzieli całe zdarzenie, podszedł do uszko-
dzonego auta, wyciągnął ze stacyjki kluczyki i wezwał policję. Po przy-
byciu na miejsce funkcjonariusze natychmiast zorientowali się, że sie-
dzący za kierownicą 22-letni Ukrainiec jest pijany – mężczyzna miał w 
organizmie prawie 3 promile alkoholu. Kierowca audi stanie przed są-
dem. Oprócz utraty prawa jazdy grozi mu do 2 lat więzienia.
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AKTUALNOŚCI

Powiat piaseczyński Koalicją stoi!
POWIAT W powiecie piaseczyńskim w wyborach do europarlamentu wygrał Koalicyjny 

Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, który zyskał poparcie 

44,88 proc. głosujących. Na PiS oddano 34,93 proc. głosów. Wiosna Roberta Biedronia 

uzyskała 9,03 proc. Frekwencja w powiecie piaseczyńskim wyniosła 55,78 proc.

 Nasz okręg w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego to Warsza-
wa oraz powiaty: grodziski, legio-
nowski, nowodworski, otwocki, pia-
seczyński, pruszkowski, warszawski 
zachodni i wołomiński.
 Mandat europarlamentarzysty 
z naszego okręgu z największą licz-
bą głosów otrzymał Włodzimierz 
Cimoszewicz (Koalicja). Za nim 
uplasował się Jacek Saryusz-Wol-
ski (PiS) oraz Danuta Hübner z 
Koalicji. Szybko okazało się rów-
nież, że europarlamentarzystą zo-
stanie lider listy Wiosna – Robert 
Biedroń. Piąty mandat wywalczył 
Ryszard Czarnecki (PiS), a szó-
sty Andrzej Halicki (Koalicja) wy-
przedzając o 1686 głosów Kamilę 
Gasiuk-Pihowicz (Koalicja), która 
mandatu już nie uzyskała. 

W Piasecznie, Konstancinie-Jezior-

nie i Lesznowoli triumfuje Koalicja

 Bastionem Platformy Obywa-
telskiej i jej koalicjantów jest Pia-
seczno. Tutaj Koalicyjny Komitet 
Wyborczy zdobył aż 49,86 proc. 
głosów. Komitet Wyborczy Pra-
wo i Sprawiedliwość 29,81 proc, a 
Wiosna 9,71. Na Koalicjantów naj-
chętniej głosowano także w Lesz-

nowoli (48,35 proc.) - PiS zdo-
był 29,50 proc., a Wiosna 10,59 
proc. W Konstancinie-Jeziornie 
również dominowali Koalicjan-
ci (44,45 proc.), przed PiS (36,84 
proc.) i Wiosną (8,02 proc.) Naj-
wyższa frekwencja była w Lesz-
nowoli (61,19 proc), w Konstanci-
nie-Jeziornie (58,81 proc.) i w Pia-
secznie (58,67 proc.)

PiS wygrywa w Górze Kalwarii, 

Prażmowie i Tarczynie

 Im dalej od Warszawy, tym więk-
sze poparcie dla PiS. Po raz kolejny 
potwierdza się to w naszym powie-

cie. W Górze Kalwarii PiS otrzymał 
poparcie 44,97 proc. głosujących, 
wyprzedając Koalicjantów (34,59 
proc.) i Wiosnę (7,39 proc.) W Praż-
mowie PiS poparło 44,13 biorą-
cych udział w wyborach, Koalicjan-
tów 35,48 proc., a Wiosnę 8,23 proc. 
Największym poparciem PiS cieszy 
się w Tarczynie. Tam uzyskał 54,84 
proc. głosów, Koalicjanci 28,17 proc. 
a Wiosna 6,47 proc.
 W Prażmowie frekwencja wy-
niosła 48,36 proc., w Górze Kalwarii 
46,24 proc., a w Tarczynie - 47,68 proc.

Kamil Staniszek

R E K L A M A K O N D O L E N C J E

Dziś opuszczone budynki, jutro przestrzeń publiczna
PIASECZNO W opustoszałym budynku komunalnym zlokalizowanym między ulicami Warszawską i Zgoda 

dwa tygodnie temu wybuchł pożar. Walające się butelki po alkoholu i zdewastowane wnętrze świadczą o 

tym, że nie brakuje tam nieformalnych lokatorów. Jaka będzie przyszłość tej nieruchomości?

 Pożar wybuchł w pią-
tek, 17 maja przed godzi-
ną 23. Na miejsce przyje-
chało 5 zastępów straży 
pożarnej (3 JRG i 2 OSP) 
oraz podnośnik. Strażacy 
sprawdzili czy w budyn-
ku nie przebywają osoby, 
a następnie przystąpili do 
akcji gaśniczej. Łącznie 
wzięło w niej udział 20 ra-
towników. Pożar udało się 
opanować na tyle szybko, 
że użycie podnośnika oka-
zało się zbyteczne.
    – Prądy gaśnicze wpro-
wadziliśmy przez klatkę 
schodową – mówi st. kpt. 
Łukasz Darmofalski z Po-
wiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Piasecz-
nie. – W pomieszczeniu na 
poddaszu płonęło łóżko i 
meble. Ogień przeniósł się 
na drewnianą konstrukcję 
dachową. Jako przypusz-
czalną przyczynę poża-

ru dowódca akcji wskazał 
podpalenie.
 Na miejscu pożaru byli 
też nasi reporterzy. Nie za-
puszczali się w zadymioną 
część budynku, gdzie wciąż 
pracowali strażacy, ale bez 
przeszkód weszli do pozo-
stałych pomieszczeń, od 
strony ulicy Warszawskiej. 
Zdewastowane meble i bu-
telki po alkoholu wskazy-
wały na to, że opuszczo-
ny budynek komunalny 
zmienił się w pijacką meli-
nę. Dziś co prawda wejście 
i część okien zostało za-
bezpieczonych przez pra-
cowników gminy, ale ła-
two przewidzieć, że wkrót-
ce mogą one zostać sforso-
wane i kto wie, czy w naj-
bliższych tygodniach stra-
żacy nie będą mieli kolej-
nych okazji do interwen-
cji. Zagrożenie pożarem 
budzi szczególny niepokój 

ze względu na lokalizację 
pustostanu. Ogień łatwo 
może się przenieść na są-
siadujące budynki.
 Jaka przyszłość czeka 
ruderę zlokalizowaną w 
centrum miasta?
 – Zagospodarowanie
tego terenu wymaga uzgod-
nień z konserwatorem – 
mówi burmistrz Daniel Put-
kiewicz. – Nie myślimy o 

sprzedaży, ale o zagospo-
darowaniu tego miejsca 
w taki sposób, by służyło 
mieszkańcom. Być może 
uda się to zrealizować z 
wykorzystaniem kapita-
łu prywatnego. Szukamy 
praktycznych przykładów 
i możliwości. Myślę, że do 
wakacji wykrystalizuje się 
jakiś pomysł.

AB
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Zdemontowano chodnik 
prowadzący na Górki Szymona
PIASECZNO – To skandal, że rozkopano chodnik wzdłuż alei Brzóz aku-

rat przed weekendem – oburzali się kilka dni temu mieszkańcy, podą-

żający w kierunku Górek Szymona w Zalesiu Dolnym. W tym miejscu 

ma powstać wkrótce szeroki ciąg pieszo rowerowy, połączony ze ścież-

ką prowadzącą od alei Kasztanów

 Chodzi o zdemontowany odcinek chodnika od ul. Osikowej do Jeziorki. 
Wcześniej gmina wykonała ścieżkę rowerową wzdłuż alei Brzóz, od alei Kasz-
tanów do ulicy Modrzewiowej. Finalnie ma ona zostać przedłużona do zale-
wu AMO. Na odcinku od Modrzewiowej do Osikowej na razie nic się nie dzie-
je, ponieważ trwa rozbudowa znajdującego się tam Zespołu Szkół nr 2 im. 
Emilii Plater i ciężkie samochody oraz samochody uczniów i nauczycieli mo-
głyby uszkodzić ciąg. Kilka dni temu ruszyły natomiast prace na ostatnim od-
cinku. Wykonawca zaczął od zdemontowania starego chodnika, po czym... 
prace ustały, co rozsierdziło mieszkańców. - Wykonawca ma czas na wykona-
nie tego zadania do 15 lipca – mówi Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminne-
go wydziału infrastruktury i transportu drogowego. - Gdy zaczną się wakacje, 
prace ruszą także na odcinku znajdującym się naprzeciwko szkoły.

TW

Zamiast chodnika pojawi się ciąg pieszo-rowerowy

P R O M O C J A

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu „Bajka”
Piękne stroje, wysoki poziom muzyczny i taneczny, niesamowite zacięcie aktorskie – to wszystko zaprezento-
wały 6-latki z przedszkola „Bajka” podczas występu przygotowanego specjalnie dla rodziców. Dorośli docenili 
małych artystów, nie kryjąc swego wzruszenia
 Najstarsza grupa 
przedszkolna wystawi-
ła tym razem widowisko 
słowno-muzyczne „Brzyd-
kie Kaczątko”. Nie ma co 
ukrywać, że dzieci po raz 
kolejny zaskoczyły, wzbi-
jając się na wyżyny swo-
ich scenicznych możliwo-
ści. Było zabawnie, wzru-
szająco, momentami ckli-
wie, ale przede wszyst-

kim pięknie. - Zrobili-
śmy wszystko, co w na-
szej mocy, aby przedsta-
wienie zapadło rodzicom 
w pamięć – mówi Krysty-
na Otręba-Kurasiewicz, 
właścicielka przedszkola. 
- Sami szyjemy młodym 
artystom kostiumy, opra-
cowujemy choreografię, 
dobieramy muzykę. Od 
lat szczycimy się tym, że 

z dziećmi pracują najlepsi 
specjaliści w swojej dzie-
dzinie. Daje to potem ta-
kie właśnie efekty.
 Podczas widowi-
ska dzieci zaprezentowa-
ły m.in. „Blues dla Taty” 
oraz połączyły elemen-
ty baletu i hip hopu, co 

wzbudziło aplauz widow-
ni. Nie zabrakło też roc-
k’n’rolla, składanki gru-
py Queen oraz utworu 
„Hej Mama”. Po wystę-
pie przedszkolaki złożyły 
swoim rodzicom życzenia. 

TW

ul. Księcia Janusza I Starego 5 

05-500 Piaseczno

tel. 22 715 52 07

11 Listopada 21

05-500 Zalesie Dolne

tel. 22 736 00 66

Publiczne Przedszkole

Muzyczne „Bajka”

LESZNOWOLA

Piknik rodzinny w Łoziskach
 W sobotę 1 czerwca na placu zabaw przy ul. Złotych Łanów w Łoziskach 
odbędzie się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych miesz-
kańców będzie czekało wiele atrakcji, w tym malowanie buziek, dmuchańce 
oraz wata cukrowa. Impreza rozpocznie się o godz. 14.

TW

GÓRA KALWARIA

Iluzjonista na Dzień Dziecka
 W sobotę 1 czerwca na terenie obok basenu odbędzie się impreza z okazji 
Dnia Dziecka. Od godziny 13 na mieszkańców będzie czekało mnóstwo atrak-
cji. Zaplanowano m.in. koncerty młodych wokalistów ze Studia Piosenki, show 
iluzjonisty Macieja Kozłowskiego (o godz. 13.25), a także pokazy tańca, sztuk 
walki i pokazy kuglarskie. Impreza zakończy się około godz. 18. Wstęp wolny.

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

Trenuj swoją pamięć 
 W poniedziałek 10 czerwca w KDK przy ul. Mostowej 15 odbędą się zajęcia z 
treningu pamięci. Spotkanie rozpocznie wykład objaśniający, jak korzystać z pro-
gramów Akademii Umysłu Seniora EDU. Część warsztatową poprowadzi trener-
ka pamięci. W warsztatach zostaną wykorzystane laptopy i specjalne programy do 
pracy nad doskonaleniem pamięci. KDK zapewnia niezbędny sprzęt. Zgłoszenia 
pod tel. 501 385 472, liczba miejsc ograniczona. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

TW

R E K L A M A
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Dzień dziecka pełen atrakcji
W nadchodzący weekend nie zabraknie atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Dziec-

ka. Trzymajmy kciuki za pogodę, bo zarówno w sobotę, jak i niedzielę nie powinniśmy 

narzekać na nudę

 Lokalne samorządy stanęły na wy-
sokości zadania i tradycyjnie z okazji 
Dnia Dziecka przygotowały przebogaty 
program, adresowany do dzieci w róż-
nym wieku. Ich ofertę uzupełniają mię-
dzy innymi: Planeta Zalesie, Auchan, 
oraz Dom Volvo przy ul. Puławskiej.

W niedzielę Piaseczno zmieni się 

w Miasto Dzieci

 W niedzielę 2 czerwca w Pia-
secznie odbędzie się impreza Mia-
sto Dzieci. Na Placu Piłsudskiego w 
godz. 12-19 będzie działał park roz-
rywki z dmuchanym placem zabaw 
i trampolinami. W Zakątku Kultu-
ry dla najmłodszych przygotowa-

no przedstawienia teatralne. O go-
dzinie 12.30 rozpocznie się spek-
takl „Mała Królewna” przygotowa-
ny przez Teatr Kufer, a o godzinie 14 
spektakl „Beata co bajki wyplata”. 
Na godzinę 15.30 Ten Teatr zapra-
sza na „Skrzypaczki”,  a o 17 Teatr 
Fuzja wystawi „Elmer słoń w krat-
kę”. W trakcie imprezy nie zabraknie 
spotkań z animatorami teatru oraz 
warsztatów dla dzieci.
 Atrakcje czekają nas także na 
skwerze Kisiela, gdzie w godzinach 
12-17 odbędzie się Cud Miód – Piknik 
Pszczeli. Zostaną również przygoto-
wane warsztaty plastyczne, konkursy 
z nagrodami oraz atrakcyjne stoiska. 

Stoisko Wydziału Gospodarki Odpa-
dami UMiG Piaseczno zaprasza na 
warsztaty kreatywnego wykorzystania 
odpadów oraz zabawę z nagrodami.

Konstanciński Park 

Zdrojowy zaprasza

 Na wszystkich, którzy zdecydują 
się odwiedzić Park Zdrojowy będą 
czekać dmuchane zabawki, rodzin-
ne warsztaty oraz występy artystów 
goszczących na scenie amfiteatru. 
Podczas pikniku o godz. 13 będzie 
można zobaczyć, występ „Świat we-
dług Czochera”, w wykonaniu Piotra 
Boruty, aktora, mima, clowna i brzu-
chomówcy, który przyjedzie ze swo-
im kudłatym, zabawnym przyjacie-
lem Czocherem. O godzinie 14 od-
będzie się koncert „Budyń Julka Tu-
wima”, a o godz. 15 pokaz taneczny 
grupy Tan for fun SP w Opaczy. 
 Park Zdrojowy odwiedzą również 
Pingwiny z Madagaskaru oraz pa-
pierowy teatr Kamishibai. W progra-
mie znajduje się także strefa zabaw po-
dwórkowych, zawody sprawnościowe, 
warsztaty handmade i strefa przyjaciół 
zwierząt. Warto odwiedzić także obo-
zowisko harcerskie, w którym Druho-
wie z ZHP Uroczysko Konstancin za-
proszą gości do wehikułu czasu oraz 
na happening „Pokolenie wolności”. 
Będą także aktywności dla dzieci w 
wieku 6-10 oraz kawiarenka skautowa 
z harcerskimi pysznościami.

W Lesznowoli pikniki 

sołeckie i bajkowa niedziela

 W sobotę o godzinie 14 na pla-
cu Zabaw w Łoziskach przy ul. Zło-
tych Łanów rozpocznie się piknik 
rodzinny z animacjami dla dzieci, 
malowaniem buziek, watą cukrową 
i innymi atrakcjami. W Nowej Woli 
Dzień Dziecka będziemy święto-
wać w niedzielę przy siedzibie OSP 
Nowa Wola od godziny 15. Wśród 
atrakcji przewidziano m.in. anima-
cje dla dzieci, cyrk Szok, łódkę, plą-
sy w strażackiej pianie, malowanie 
buziek i dmuchańce. Tego samego 
dnia odbędzie się Dzień Dziecka w 
sołectwie Podolszyn. Na boisku nie 
zabraknie dmuchańców, fotobudki 
i pokazów straży pożarnej. Przewi-
dziano także ognisko. 

 Gminny Ośrodek Kultury w 
Lesznowoli  zaprasza wszystkie 
dzieci na darmową Niedzielę Baj-
kową. O godzinie 16 w filii GOK 
Lesznowola w Mysiadle będzie 
można zobaczyć spektakl „O ry-
baku i złotej rybce” w wykonaniu 
Teatrzyku TUP TUP.

W Tarczynie dla dzieci, 

mam i tatusiów

 W gminie Tarczyn w nadchodzą-
cy weekend odbędą się trzy imprezy. 
W sobotę o godz. 14.30 przedszko-
le zaprasza na piknik rodzinny z ani-
macjami, bańkami mydlanymi, tań-
cami z instruktorem, loterią fanto-
wą i wieloma innymi atrakcjami. 
Piknik odbędzie się także w strzel-
nicy myśliwskiej w Suchodole. Roz-
pocznie się już o godz. 9, a w progra-
mie imprezy przewidziano m.in. po-
kazy psów myśliwskich, pokazy so-
kolnicze, strzelnicę laserową, trenin-
gi strzeleckie.
 W niedzielę od godz. 16 w Sali Wi-
dowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Tarczynie wystąpi Mały Chór 
Miasta Tarczyna, Zespół Młodzieżo-
wy i Soliści. W drugiej części imprezy 
przewiedziano spektakl poetycko-mu-
zyczny Grupy Teatralnej „Płomienie”. 
Imprezie towarzyszyć będzie wystawa 
prac plastycznych Karoliny Kieś.         

Góra Kalwaria pamięta 

o Dniu Dziecka

 Na Gminny Dzień Dziecka za-
prasza także Góra Kalwaria. Od 
godziny 13 na terenie OSiR (obok 
basenu) rozpoczynamy zabawę 
wraz ze Studiem Piosenki. O godz. 
13.25 odbędzie się pokaz iluzjoni-
sty Macieja Kozłowskiego,  który 
zachwyci nie tylko najmłodszych. 
O godz. 15 wystąpi zespół ludowy 
„Kalwarki”, a po nim zakręcą nam 
w głowie kuglarskie triki w wyko-

naniu Pawła Coolek Kuleszy. Po-
nadto w programie przewidziano 
występy taneczne, koncert piosenek 
dla dzieci oraz pokaz klubu kara-
te Kyokushinkaikan „KIME”.  Mi-
łośników sztuki teatralnej zapra-
szamy na godz. 14.40 na spektakl 
„Rajska wyspa”. Wszystkich, któ-
rzy lubią sportową rywalizację za-
chęcamy zaś do wzięcia udziału w 
turniejach piłkarskich. Tradycyjnie 
nie zabraknie dmuchańców, odbę-
dą się również pokazy WOPR, wo-
zów strażackich oraz policji.

Zakupy, słodkości, 

Volvo i świat filmów

 Ofertę samorządów uzupełni 
piaseczyńskie Centrum Handlowe 
Auchan, które 1 czerwca zamieni się 
w cukierkową krainę. Na najmłod-
szych  w godz. 12-18 czekają warsz-
taty tworzenia bukietów z lizaków.  
Maluchy będą miały do dyspozycji 
lizaki o różnych smakach, materia-
ły dekoracyjne, w tym sizal czy bibu-
łę oraz sztuczne kwiaty. 
 Na Dzień Dziecka zaprasza tak-
że Dom Volvo przy ul. Puławskiej 
558/560. W godz. 9-17 przygotowano 
dla najmłodszych zabawy z animato-
rami oraz konkursy. Do dyspozycji bę-
dzie także symulator jazdy Volvo. Im-
prezie będzie towarzyszyć grill oraz 
specjalna oferta na zakup samochodu. 
 Z okazji Dnia Dziecka przygo-
towano także dodatkowe atrakcje w 
Planecie Zalesie w Zalesiu Górnym. 
Oprócz bogatego parku tematycz-
nego, w którym zgromadzono po-
nad 300 eksponatów ze świata fil-
mów, najmłodsi spotkają ogromne 
„maskotki”, z którymi będzie można 
poskakać na trampolinie. Do dyspo-
zycji gości Planety Zalesie jest także 
poduszka, na którą można skakać z 
wysokości, minigolf oraz plac zabaw.

R E K L A M A
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KONKURS
Wygraj lekcję

 jazdy konnej
pierwsze 3 osoby, które 

w poniedziałek (3 czerwca) 

o godzinie 13:00 dodzwonią się 

do redakcji Kuriera Południowego 

i podadzą hasło 

„STAJNIA ALAND”
 wygrają godzinną indywidualną 

naukę jazdy konnej dla dziecka

numer telefonu: 22 737 23 48

 Jeśli brakuje nam środków, by zrealizować wakacyjne plany, warto za-
poznać się z ofertą banków. Formy pożyczki mogą być różne. Zwykle bank 
udostępnia nam określony limit kredytowy do wykorzystania w ramach ra-
chunku bankowego. Z reguły debet bywa przyznawany stałym klientom na 
podstawie historii salda i jest spłacany z pieniędzy, które wpływają na konto.
 Warto zapoznać się z ofertą wakacyjnych kredytów przygotowanych przez 
banki. Na przykład piaseczyński Bank Spółdzielczy proponuje wakacyjny kre-
dyt gotówkowy nawet do 150 tys. złotych,  z okresem spłaty do 120 miesięcy.
 Funkcjonalnym instrumentem jest karta kredytowa. Umożliwia zacią-
gnięcie bezodsetkowego kredytu na określony czas, a jego wysokość oraz 
oprocentowanie zależą od rodzaju karty, którą się posługujemy.  Korzystając 
z karty kredytowej warto pamiętać, że nie opłaca się korzystać z bankoma-
tów, gdy jesteśmy za granicą. Na każdej transakcji tracimy z powodu kosz-
tów przewalutowania środków.
 Gdy wybieramy się na wakacje za granicę warto wcześniej przygotować 
odpowiednią walutę, by nie płacić kartą i nie korzystać z oferty droższych 
kantorów na lotniskach lub w hotelach. Najlepszymi kursami w Piasecznie 
szczyci się kantor przy ul. Jana Pawła II/9/2. Daje możliwość negocjowania 
kursów, skorzystania z karty rabatowej dającej kurs korzystniejszy o 2 gro-
sze, a także oferuje zamawianie walut rzadkich oraz dostępność walut na 
wakacje dla osób planujących zagraniczne wojaże.

Zdobądź pieniądze 
na wakacje!
Po całym roku ciężkiej pracy wszyscy zasługujmy na odpoczynek i 

atrakcyjny urlop. Co zrobić, kiedy brak funduszy nie pozwala nam 

zrealizować naszych marzeń?

R E K L A M A



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
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Co dalej z muzeum wycinanki?
KONSTANCIN-JEZIORNA Większość radnych popiera utworzenie w dawnym Domu Ludo-

wym w Mirkowie Muzeum Wycinanki Polskiej pod warunkiem, że budynek będzie słu-

żył także mieszkańcom

 O możliwości utworzenia mu-
zeum w budynku przy ul. Anny Wa-
lentynowicz 18 w Mirkowie rozma-
wiano zarówno podczas spotkania 
połączonych komisji Budżetu, Inwe-
stycji i Spraw Majątkowych oraz Bez-
pieczeństwa, Kultury i Sportu, które 
odbyło się kilkanaście dni temu, jak 
i na wtorkowej sesji rady miejskiej. 
Sam temat nie jest jednak nowy. 
- Rada miejska już w styczniu zde-
cydowała o zrealizowaniu tej inwe-
stycji – przypomina radny Krzysztof 
Bajkowski.

Zaczęło się od wycinanek

 Sam pomysł zakiełkował tak na-
prawdę 8 lat temu, kiedy to w 2011 
roku Antoni Śledziewski, znany ko-
lekcjoner, filolog, kulturoznawca i 
badacz folkloru postanowił przeka-
zać swoją kolekcję wycinanek Kon-

stancinowi-Jeziornie - miastu, któ-
re jest miejscem powstania tradycyj-
nej polskiej wycinanki. Konstanciń-
ski Dom Kultury otrzymał ogrom-
ną, bezcenną kolekcję, na którą skła-
dało się ponad 2500 eksponatów, 
pochodzących z lat 1949-2006. - Je-
stem pewien, że ta kolekcja trafia w 
dobre ręce – mówił wówczas Antoni 
Śledziewski. - Jestem ogromnie rad, 
że moja ciężka praca nie pójdzie na 
marne.
 W 2017 roku Konstanciński 
Dom Kultury pozyskał ponad 2,5 
mln zł unijnego dofinansowania na 
budowę innowacyjnego Muzeum 
Wycinanki Polskiej, które ma po-

wstać w dawnym Domu Ludowym 
w Mirkowie w pobliżu kolebki wy-
cinanki, czyli dawnej fabryki pa-
pieru. Budynek został zbudowany 
w 1908 roku według projektu Stefa-
na Szyllera. Nawiązuje do architek-
tury średniowiecznej. Od 1910 roku 
funkcjonowało w nim pierwsze w 
Konstancinie-Jeziornie kino „Mir-
ków”. Potem był tam dom kultury.

Wszystko rozbija się o pieniądze

 Kiedy pojawiła się informacja o 
dofinansowaniu, wydawało się, że 
budynek w Mirkowie uda się zmo-
dernizować i dostosować do potrzeb 
muzeum za około 3,6 mln zł. Tak 
wynikało z początkowego kosztory-
su. - Wówczas gmina musiałaby do-
łożyć do inwestycji niewiele ponad 
1,1 mln zł – przypomina burmistrz 
Kazimierz Jańczuk. Teraz jednak 
wszystko wskazuje na to, że inwe-
stycja będzie znacznie droższa i wy-
niesie przynajmniej 6,5 mln zł (gmi-

na musiałaby dołożyć do niej około 
4 mln zł). Mimo to podczas wtor-
kowej sesji radni skierowali do bur-
mistrza wniosek o podjęcie pilnych 
działań mających na celu rozstrzy-
gnięcie przetargu na przebudowę i 
adaptację pomieszczeń w budyn-
ku przy ul. Anny Walentynowicz 18. 
Andrzej Cieślawski przypomniał, że 
do  15 lipca trzeba zmienić Wielolet-
nią Prognozę Finansową gwarantu-
jącą środki na ten cel w przyszłym 
roku oraz zawrzeć umowę o prze-
kazaniu przez gminę funduszy, sta-
nowiących wkład własny. Radni w 
większości poparli wniosek jednak 
podkreślili, że budynek musi służyć 
także wszystkim mieszkańcom Mir-
kowa. - To powinien być obiekt wie-
lofunkcyjny – zaznaczył radny Arka-
diusz Zewar. Podobne zdanie na ten 
temat mają również burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk oraz dyrektor KDK 
Edyta Markiewicz - Brzozowska.

Tomasz Wojciuk

Dawny Dom Ludowy w Mirkowie powstał w 1908 roku

Mimo wysokich kosztów

radnym zależy na 

zrealizowaniu tej inwestycji

Coraz bliżej wiaduktu 
na Karczunkowskiej
LESZNOWOLA/URSYNÓW Powoli dobiega końca budowa wiaduktu drogowego w ulicy Karczunkowskiej przy stacji 

PKP Jeziorki. Jak wszystko dobrze pójdzie, obiekt zostanie oddany do użytku w trzecim kwartale tego roku

 - Jeżdżę tamtędy niemal co-
dziennie, więc na bieżąco obserwu-
ję postępy w budowie – mówi Paweł 
Kaczmarzyk z Kamionki w gminie 
Piaseczno. - Ten wiadukt jest bar-
dzo potrzebny, dzięki niemu skró-
ci się czas dojazdu do Warszawy nie 
tylko mieszkańcom Lesznowoli czy 
Nowej Woli, ale także Bobrowca i 
innych miejscowości położonych na 
południu powiatu piaseczyńskiego.
 Sama konstrukcja jest imponu-
jących rozmiarów. Ostatnie prace 
przy wiadukcie mają być realizo-
wane w czerwcu i lipcu. - Będą to 
głównie prace porządkowe – pod-
kreśla Karol Jakubowski z biura 
prasowego PKP PLK. - Trzeba wy-
konać też brakujące drogi dojazdo-
we do wiaduktu.
 Następnym krokiem będą od-
biory, które potrwają minimum kil-
ka tygodni, jednak w praktyce pew-
nie nieco dłużej. Na razie nikt nie 
podejmuje się oceniać, kiedy wia-
dukt zostanie oddany do użytku. 
Jeśli jednak nie będzie wielu po-
prawek może to nastąpić w trzecim 
kwartale tego roku.

TW

Wiadukt w ulicy Karczunkowskiej robi imponujące wrażenie. 

Wiele osób nie spodziewało się, że będzie on aż tak duży

Coś Cię zbulwersowało? Stoisz w korku? Byłeś świadkiem wypadku? 

Chcesz nas zainteresować tematem? 

Kurier Południowy 

Twoja gazeta

Zadzwoń 692 488 258

GÓRA KALWARIA

II Integracyjny Turniej Zapaśniczy
 W niedziele 2 czerwca w hali OSiR-u przy ul. por. Białka 7 odbędzie się turniej 
zapaśniczy dla dzieci i młodzieży z sześciu klubów w stylu wolnym oraz klasycz-
nym. Na turniej przyjadą zawodnicy z Polski i zagranicy, a gościem honorowym 
będzie Andrzej Supron, były mistrz świata i wicemistrz olimpijski. Turniej popro-
wadzi dziennikarz sportowy Tomasz Brzeziński. Początek o godz. 9. Wstęp wolny.

TW
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Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

Magdalenka –  rocznica 
rozstrzelania więźniów Pawiaka
Dzień 28 maja zapisał się w historii gminy Lesznowola, a zwłaszcza Magdalenki, czarny-
mi literami. Tego dnia, podczas II wojny światowej w 1942 roku na magdaleńskich wzgó-
rzach Niemcy rozstrzelali 224 osoby. W ubiegły wtorek w Magdalence obchodzono 77 
rocznicę tych tragicznych wydarzeń
 28 maja 1942 roku w Magda-
lence rozstrzelano więźniów Pawia-
ka i więźniarki z Ravensbrück.  Byli 
to przede wszystkim działacze orga-
nizacji konspiracyjnych oraz przed-
stawiciele polskiej inteligencji z róż-
nych środowisk i grup społecznych. 

Od wielu już lat członkowie Ro-
dzin Pomordowanych, Samorząd 
Gminy Lesznowola, przedstawicie-
le Muzeum Więzienia Pawiak, służ-
by mundurowe, kombatanci, mło-
dzież szkolna i mieszkańcy gminy 
spotykają się przed usytuowanym w 

miejscu kaźni pomnikiem, by oddać 
hołd pomordowanym.  Mimo ulew-
nego deszczu,  uroczystość – podob-
nie jak w poprzednich latach -  mia-
ła wyjątkową oprawę i wzruszający 
charakter.  Jak co roku zebrani od-
słuchali Apelu Poległych i uczestni-
czyli w  Mszy św. polowej. O opra-
wę artystyczną zadbała Orkiestra Re-
prezentacyjna Wojska Polskiego oraz 
uczniowie i zuchy ze szkoły w Ła-
zach i Nowej Iwicznej. Wójt Gminy 
Lesznowola w swoim przemówieniu 
podkreśliła, że pamięć o poległych 
w Magdalence jest wciąż żywa a jej 
pielęgnowanie jest wartością, któ-
rą należy przekazywać młodszemu 
pokoleniu. W imieniu Komendanta 
Głównego Policji głos zabrał st. sierż. 
Aleksander Praduch. Dzieci i mło-
dzież - wychowankowie lesznowol-
skich szkół byli licznie reprezentowa-
ne podczas uroczystości.  Jak pod-
kreślali sami uczniowie – możliwość  
spotkania uczestników II wojny świa-
towej oraz rodzin pomordowanych 
więźniów i udział w uroczystości, to 
dla nich ogromne wyróżnienie. 
 Na obchody w Magdalence przyjeż-
dżają kombatanci z całej Polski, kolejna 
uroczystość za rok o tej samej porze. 

UG Lesznowola

Fot. Anna Niezabitowska

Co, gdzie, kiedy? 
Nadchodzący weekend w gminie Lesznowola zapowiada się niezwykle 
ciekawie. Przedstawiamy wydarzenia organizowane bądź współorga-
nizowane przez lesznowolski samorząd i zapraszamy do skorzystania z 
proponowanych atrakcji.
• Piknik Rodzinny „Dzień Dziecka”  - sobota 1 czerwca godz. 14.00,
 plac zabaw w Łoziskach przy ul. Złotych Łanów. 
• Piknik u Sąsiadów “Dzień Dziecka” – sobota 1 czerwca godz. 13.00, 
 parking przy  ul. Gminnej 43 w Lesznowoli. 
• Festiwal Wolontariuszy WOLPREZA – sobota 1 czerwca godz. 15.00,
 parking przy ul. Zgody /Sierakowskiego w Piasecznie.  
• Lesznowola Kickboxing Fight II – sobota 1 czerwca godz. 19.00, 
 segment sportowy Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.  
• Dzień Dziecka w Sołectwie Nowa Wola – niedziela 2 czerwca 
 godz. 15.00, teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Krasickiego
 215 w  Nowej  Woli.
• Bajkowa Niedziela, przedstawienie Teatrzyku Tup Tup  „O rybaku 

 i złotej rybce” – niedziela 2 czerwca godz. 16.00, Filia GOK w Mysiadle
 przy ul. Topolowej 2. 

Promocja Gminy

R E K L A M A
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Ścigali się aż miło
GÓRA KALWARIA Aż 819 kolarzy wystartowało w niedzielę w Górze Kal-

warii w jedenastej już edycji Lotto Poland Bike Marathonu. Najdłuższy, 

królewski dystans 56 km najszybciej pokonali: w kategorii mężczyzn Ka-

mil Kuszmider z Płońska, a kobiet – Justyna Zawistowska z Wołomina

 Zmodyfi kowana trasa szóstego etapu tegorocznego Lotto Poland Bike Mara-
thonu prowadziła przez Lasy Chojnowskie i wały nad Wisłą. To teren jak na Mazow-
sze dość pagórkowaty, gdzie zjazdy przeplatają się z podjazdami. Zawodnicy dopi-
sali, bowiem na starcie w Górze Kalwarii stawiło się ponad 800 osób. 
 Na dystansie Max (56 km) zwyciężył Kamil Kuszmider (KK Catena Wy-
szków), fi niszując przed Mateuszem Rejchem (Serwis Bajka) i Łukaszem Gó-
ralewskim (KK Catena Wyszków). Wśród kobiet wygrała Justyna Zawistowska 
(Świat Rowerów Team), wyprzedzając Izabelę Kamińską (IM Logistic Rafbike 
Cycling Team) i Adriannę Osińską (Geodetic Dobry Kurs Team).
 Dystans Mini (34 km) najszybciej pokonał Rafał Cichocki (CMRS Auto Czę-
ści), przed Emilem Krupą (Peugeot Niedziółka Bike Team) i Mariuszem Szcze-
pańskim (Niewiadów Boro). W rywalizacji kobiet triumfowała Katarzyna Pra-
szczałek (UKK Huragan Wołomin), przed Aleksandrą Lach (Rafako Orbea MTB 
Team) i Julitą Tomaszewską (Timbud Team). 
 Najmłodsi ścigali się na trasie Fan (9 km). Wśród chłopców zwyciężył Bartosz 
Węgrzynowski (Bike Salon Team), przed Jakubem Gregorowiczem (Kamyk Ra-
dzymin MTB Team) i Tomaszem Zielińskim (UKK Huragan Wołomin). W gronie 
dziewcząt wygrała Aleksandra Krzemińska (UKK Huragan Wołomin), przed Kata-
rzyną Jedynak (LKK LUKS Sławno) i Zuzanną Gruszewską (Mława). W Mini Crossie 
na terenie Miasteczka Poland Bike jeździły też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.
 W punktacji Omnium Poland Bike 2019 prowadzą Łukasz Góralewski (KK 
Catena Wyszków) i Katarzyna Skura (Jakoobcycles BKK Team). Najbliższe za-
wody kolarskie w ramach cyklu odbędą się już w najbliższą niedzielę, 2 czerw-
ca w Wąchocku.

TW

Impreza połączyła pokolenia. Najmłodsi uczestnicy mieli 

dwa lata, najstarsi – ponad 60

Oddano hołd rozstrzelanym bohaterom
LESZNOWOLA We wtorek w Miejscu Straceń przy ul. Jarzębinowej w Magdalence odbyły 

się obchody 77. rocznicy rozstrzelania 223 więźniów warszawskiego Pawiaka, którzy w 

większości należeli do organizacji konspiracyjnych

 Na miejsce kaźni przybyli przed-
stawiciele lokalnych samorządów, 
kombatanci, byli więźniowie Pa-
wiaka, harcerze, strażacy, żołnie-
rze oraz młodzież z miejscowych 
szkół. Utarło się, że co roku uro-
czystość przygotowuje inna szko-
ła. Tym razem była to podstawów-
ka w Nowej Iwicznej. Mimo że pa-
dał deszcz, nikt się tym nie przej-

mował, pragnąc upamiętnić tra-
gedię, do której doszło na terenie 
Magdalenki dokładnie 77 lat temu.
 Egzekucje więźniów Pawia-
ka rozpoczęły się 28 maja 1942 r. 
około godz. 3 nad ranem. 201 męż-
czyzn i 22 kobiety zostało przy-
wiezionych na miejsce gestapow-
skimi budami. Kilka dni wcześniej 
Niemcy wytypowali odpowied-
nie ich zdaniem miejsce, infor-
mując służby leśne, że zamykają 
cały obszar ze względu na ćwicze-
nia wojskowe. Do lasu nie mogła 
też wchodzić miejscowa ludność. 
Dzień przed egzekucją w Mag-
dalence zjawił się oddział Wehr-
machtu. Nieopodal duktu leśnego 
biegnącego w kierunku Lesznowoli 
żołnierze wykopali trzy duże doły. 
 Wyrwani ze snu więźniowie od 

początku zdawali sobie sprawę, że 
dzieje się coś niedobrego, bowiem 
nie pozwolono im się ubrać, zabrać 
rzeczy osobistych i jedzenia. Gdy 
byli wiezieni do Magdalenki, roz-
szalała się burza. Później okolicz-
ni mieszkańcy słyszeli strzały, któ-
re ucichły dopiero około godz. 14. 
Skazańców mordowano strzelając 
im w pierś lub w tył głowy. Prze-
prowadzone po wojnie ekshuma-
cje wykazały, że część rannych za-
kopano żywcem. Na miejscu kaź-
ni posadzono las brzozowy. Jed-
nak zrobiono to na tyle niechlujnie, 
że zbrodnia szybko wyszła na jaw. 
 - Od wielu już lat spotykamy się 
tu, by składać hołd ofiarom dru-

giej wojny światowej – mówiła pod-
czas uroczystości Maria Jolan-
ta Batycka-Wąsik, wójt Lesznowo-
li. - Historia naszego narodu jest 
dramatyczna, pełna męczeństwa, 
ale i heroizmu. Oby taka tragedia 
nigdy się nie powtórzyła. Dzięku-
ję wszystkim za obecność. Wspo-
mnienia i pamięć są naszą siłą. 
 Następnie odbył się apel pole-
głych, po którym pod tablicą pa-
miątkową złożono wieńce i zapalo-
no znicze. Później odbyła się jeszcze 
uroczysta msza święta w intencji po-
ległych. Obchody zwieńczyły wystę-
py artystyczne.

Tomasz Wojciuk

Co roku w miejscu kaźni są składane kwiaty i zapalane znicze

Wśród zamordowanych były 

także 22 kobiety. Część 

z nich w chwili śmierci miało 

na oczach przepaski

Mieszkańcy chcą dróg!
PIASECZNO Na ostatniej sesji rady miejskiej zjawili się mieszkańcy Henrykowa-Urocza, re-

prezentowani przez sołtys Annę Kostyrkę. Zdesperowani ludzie zażądali wykonania 

nakładek asfaltowych na ulicach Iwa i części Wschodniej

 Była radna, a obecnie sołtys 
Henrykowa-Urocza Anna Kostyr-
ka nie przebierała w słowach. - 1 
kwietnia burmistrz Daniel Putkie-
wicz zapewnił nas, że w budże-
cie gminy Piaseczno na 2019 rok 
są zarezerwowane środki na re-
mont ulic Iwa i Wschodniej – mó-

wiła. - W maju miała zostać wyko-
nana koncepcja, a w czerwcu i lipcu 
– realizacja. Tymczasem 18 kwiet-
nia w Złotokłosie wiceburmistrz 
Robert Widz oznajmił, że żadna z 
tych dróg nie zostanie zrobiona, a 
środki będą przesunięte na inne za-
danie. Jakie? Tego nie powiedział. 
Dlaczego mieszkańcy są oszukiwa-
ni przez władze i kto rządzi w urzę-
dzie – burmistrz czy jego zastępca? 
- dopytywała była radna. 
 Następnie Anna Kostyrka przed-
stawiła historię obydwu ulic. Część 
Wschodniej wyasfaltowano już 
wcześniej. Pozostał odcinek o dłu-
gości 570 m. - Zimą i jesienią brnie-
my w błocie, a latem wdychamy 
kurz – skarżyli się mieszkańcy. - Nie 
oczekujemy cudów-wianków, chce-
my tylko zwykłej nakładki o szero-
kości 3-3,5 m. 
 Ulica Iwa przez długi czas miała 
nieuregulowany stan prawny. 

 - Teraz, kiedy zostało to już zro-
bione, dowiedzieliśmy się że droga 
nie powstanie przed wybudowaniem 
kanalizacji – mówiła Anna Kostyr-
ka. - Tylko kiedy to nastąpi? Za 10 
lat? Iwa nie jest drogą wewnętrzną, 
to kręgosłup południowego Henry-
kowa. Czy mieszkańcy wciąż mu-
szą chodzić tam w kaloszach? To 
żenujące, żeby tak traktować ludzi. 
Większość mieszkańców głosowało 
na pana, panie burmistrzu. A teraz 
pan o nich zapomina. W 2023 roku 
też przyjdzie pan prosić nas o gło-
sy? Domagamy się realizacji tego, 
co jest zapisane w budżecie. A opo-
wieści o planowanej kanalizacji to 
tanie kłamstwa, na które nie ma na-
szej zgody!
 Po wysłuchaniu argumentów 
sołtys Kostyrki i mieszkańców, do 

sprawy odniósł się burmistrz Da-
niel Putkiewicz. - Utwardzanie uli-
cy Iwa pod presją mieszkańców, a 
potem zabieranie z drogi tłucznia 
było marnowaniem publicznych pie-
niędzy – stwierdził. - Nie obiecywa-
łem nigdy, że zrobię wszystkie dro-
gi tylko, że będę je robił zgodnie z 
harmonogramem. Na ulicy Iwa ma 
być kanalizacja, więc nie będziemy 
lali tam teraz asfaltu. Poinformowa-
łem panią sołtys na jakim etapie jest 
koncepcja. Państwo słyszycie to, co 
chcielibyście usłyszeć. Pieniądze za-
rezerwowane na obydwie drogi nie 
trafią na inny cel. Ale musimy wy-
dawać je sensownie w myśl zasady: 
najpierw własność, potem kanaliza-
cja, a na końcu asfalt.

Tomasz Wojciuk

Dwa odcinki ulicy Wschodniej zostały wcześniej wyasfaltowane. 

Pozostał fragment o długości około 570 m

– Nigdy nie powiedziałem, 

że te drogi nie zostaną 

wybudowane. To zwyczajne 

kłamstwo – grzmiał

 podczas sesji wiceburmistrz 

Robert Widz
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Rekordowa Piątka
PIASECZNO Aż 511 biegaczy stanęło na starcie siódmej edycji Piase-

czyńskiej Piątki – imprezy biegowej organizowanej przez Stowarzy-

szenie Kondycja

 Swoich sił na stadionie miejskim, jak co roku, mogli spróbować zarówno 
amatorzy, jak i profesjonaliści. Kondycja, wspólnie z gminą Piaseczno, od sied-
miu lat zapraszają do udziału w imprezie całe rodziny z dziećmi, a każdy może 
tu znaleźć dystans dostosowany do swoich aktualnych możliwości i ambicji. 
Jako pierwsi pobiegli Krasnale – na 200 metrów, tuż po nich nieco starsi – na 
400 metrów i wreszcie całe rodziny – na 1000 metrów. 
 Bieg główny na dystansie pięciu kilometrów poprzedziła tradycyjna roz-
grzewka poprowadzona przez Oliwię Paradowską do muzyki serwowanej 
przez DJ Neutrino. Wśród uczestników zawodów nie zabrakło przedstawicieli 
władz samorządowych, reprezentowanych przez burmistrza Daniela Putkie-
wicza i przewodniczącego rady miejskiej Piotra Obłozę. Nowością były napi-
sy na drodze przygotowane przez organizatorów, które nie tylko informowa-
ły biegnących o każdym kolejnym przebytym kilometrze, ale również... sku-
tecznie mobilizowały do dalszego wysiłku. Wobec ciepłej wiosennej pogo-
dy nie zabrakło również strażaków, którzy ustawili na trasie tradycyjną kur-
tynę wodną. O tym, że na piątkę pobiegli tego dnia zarówno sportowcy, jak i 
amatorzy najlepiej świadczą wyniki. Zwycięzca Krzysztof Wasiewicz pokonał 
ten dystans w czasie ponad 15 minut, a ostatni z biegaczy potrzebowali na to 
ponad 40 minut. Dla wielu to nie wynik był jednak tego dnia najważniejszy, a 
możliwość aktywnego spędzenia czasu w miłej atmosferze.
 Po biegu każdy otrzymał medal, wodę i mógł się posilić zupą, a w pakiecie 
startowym – także koszulkę (tym razem zieloną) z logo Piaseczyńskiej Piąt-
ki. Najlepsi w swoich kategoriach stanęli również na podium i mogli usłyszeć 
nieśmiertelne „We are the champions” zespołu Queen.

Grzegorz Tylec

Belgia i Francja najlepsze 
w Minilidze Narodów
PIASECZNO Dwa dni grania, dziewięćdziesiąt meczów (każdy trwał po 30 minut) na czte-

rech, a momentami nawet na pięciu boiskach, niemal trzystu zawodników w dwudzie-

stu dwóch drużynach z dwóch roczników. Wszystko to w ramach Miniligi Narodów 

– turnieju zorganizowanego wspólnie przez MKS Piaseczno i Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Piasecznie

 Po sukcesie ubiegłorocznych 
Minimistrzostw Świata, tym ra-
zem – również przy ogromnym 
udziale środków z Budżetu Oby-
watelskiego – w dniach 18-19 maja 
piaseczyński stadion gościł Minili-
gę Narodów. Każdy biorący udział 
w imprezie klub został – drogą lo-
sowania – przydzielony do państwa 
europejskiego, grającego w nowych 
rozgrywkach – Lidze Narodów. Za-
wodnicy otrzymali stroje „swoich” 
reprezentacji i toczyli zacięte boje 
o miano najlepszej ekipy Miniligi 
Narodów. 
 - Warto podkreślić, że poziom 
zmagań był niezwykle wysoki i wy-
równany, a mecze częściej kończyły 
się jedno- czy dwubramkowym zwy-
cięstwem, niż dwucyfrowymi pogro-
mami – mówi Jarosław Ludwiniak, 
trener roczników 2008 i 2010 MKS 
Piaseczno. - W pierwszej fazie tur-
nieju w jednej z grup wszystkie dru-
żyny zakończyły rozgrywki z taką 
samą liczbą punktów i remisowym 
stosunkiem bramek, a o kolejności w 
tabeli zadecydowała dopiero liczba 
strzelonych goli.
 Początkowo istniały uzasadnio-
ne obawy czy turniej w ogóle dojdzie 
do skutku, gdyż w sobotni poranek 
burza i padający deszcz nie nastra-
jały optymistycznie. Na szczęście 
około godziny 11 słońce zagości-
ło wreszcie nad piaseczyńskim nie-
bem, umożliwiając ostatecznie prze-
prowadzenie zmagań.
 W roczniku 2008 turniej wygra-
ła Belgia (Sokołów Podlaski), któ-
ra w fazie grupowej zremisowa-
ła zaledwie jeden mecz, a pozosta-
łe wygrała. Drugie miejsce zaję-
ły Włochy, a trzecie – Francja, czy-
li MKS Piaseczno. Drużyna gospo-
darzy pokazała, że zawsze nale-
ży grać do końca i po przegranych 
dwóch pierwszych meczach w fazie 
grupowej zdołała wygrać trzy kolej-

ne, w tym starcie z Holandią (4:3), 
które decydowało o podium. Kró-
lem strzelców w roczniku 2008 zo-
stał Mikołaj Izdebski z AP Soko-
łów Podlaski, zdobywca 18 bramek. 
Najlepszym bramkarzem został 
Mikołaj Papaj z Delty Warszawa, 
zaś najlepszym zawodnikiem wy-
brano Gabriela Gutorskiego z Kró-
lewskich Płock. 
 W roczniku 2009 turniej wy-
grała bezkonkurencyjna drużyna 
Francji (Delta Warszawa), która w 
fazie grupowej wygrała wszystkie 
mecze, zdobywając komplet punk-
tów. Drugie miejsce zajęła Portu-
galia, a trzecie Polska (czyli MKS 
Piaseczno), a o kolejności i tu de-
cydował stosunek bramek. Królem 
strzelców i najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Krystian Za-
wisza z Delty Warszawa, a najlep-
szym bramkarzem - Jeremi Ciach z 
Widoku Skierniewice. Organizato-
rzy turnieju przyznali również dwie 
nagrody fair play: pierwsza trafi-
ła w ręce Kornelii Patentas z Kró-
lewskich Płock, druga natomiast w 
ręce najmłodszego uczestnika tur-
nieju, Filipa Ostapiuka (rocznik 
2011) z MKS-u Piaseczno.

 W turnieju wzięły udział za-
równo okoliczne drużyny, jak Perła 
Złotokłos, FC Lesznowola i Nowa 
Iwiczna, zespoły z Warszawy, a tak-
że drużyny z bardziej odległych 
miejscowości: Płocka, Skierniewic 
czy Sokołowa Podlaskiego. Wszy-
scy młodzi zawodnicy na pamiąt-
kę otrzymali medale z logo Piasecz-
na oraz herbem MKS-u Piaseczno, 
które wręczane były przez burmi-
strza Daniela Putkiewicza, Zdzisła-
wa Łazarczyka, prezesa Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej oraz 
Ewelinę Wójcik, przewodniczącą 
Komisji Sportu w gminie Piaseczno.
 - MKS Piaseczno pragnie również 
podziękować przyjaciołom klubu, bez 
których nie byłoby możliwe zrealizo-
wanie tak ambitnego przedsięwzięcia 
– podsumowuje Jarosław Ludwiniak. 
- Są nimi: gmina Piaseczno, Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pia-
secznie, Sphinx z panem Sylwestrem 
Cackiem oraz Blue Media Sopot. Na 
koniec zachęcamy gorąco mieszkań-
ców Piaseczna do głosowania na po-
dobny turniej, który zostanie zgło-
szony do projektu Budżetu Obywatel-
skiego na przyszły rok. 

PIASECZNO

Piaseczno przemysłowe
 W najbliższą niedzielę w ramach cyklu spacerów miejskich przybliżają-
cych historię Piaseczna Stanisław Hofman – przewodnik, miłośnik i popu-
laryzator historii Piaseczna zabierze mieszkańców na spacer ulicą Puławską 
ukazując Piaseczno przemysłowe. Zbiórka o godzinie 10 - ul. Puławska 29 
(parking sklepu Netto). 

Tyl.LESZNOWOLA

Podróż poza czasem
 W środę 5 czerwca w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle przy ul. Topolo-
wej 2 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Podróżnika Po Horyzont. Tym 
razem o wyprawie do Bhutanu opowie Felicja Bilska. Początek o godzinie 
18.30. Wstęp wolny.

Tyl.

Trzy cele policji
PIASECZNO Po rozmowach z władzami gminy, a w szczególności z wiceburmistrz Piaseczna Hanną Kułakowską-

Michalak komendant powiatowy mł. insp. Robert Pach, postawił przed swoimi podwładnymi trzy główne cele, 

których realizacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i sprawi, że miasto będzie bardziej przyjazne

 Cel numer jeden to położenie kre-
su nielegalnemu driftowaniu, któ-
re odbywa się na dużych parkingach 
przy szkołach, centrach handlowych, 
ale także na terenie miasta. O spra-
wie pisaliśmy kilka tygodni temu. Od 
tego czasu popisy drifterów rzeczy-
wiście ustały. Kolejny priorytet  to 
wyeliminowanie spożywania alko-
holu w niedozwolonych miejscach, 
a więc na placach zabaw, w publicz-
nych parkach, ogrodach, skwerach 
czy innych tego typu miejscach.  
 - Ten problem nasila się szcze-
gólnie w okresie letnim, będziemy 
z nim walczyć – deklaruje nadinsp. 
Jarosław Sawicki, rzecznik Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
Trzeci priorytet to regularne kontro-
le miejsc z automatami o niskich wy-
granych. Kontrole takie już się od-
bywają, a uczestniczą w nich rów-

nież pracownicy Urzędu Skarbowe-
go. Do tej pory funkcjonariusze za-
rekwirowali 9 nielegalnych maszyn 

do gier, jednak zapowiadają, że to 
dopiero początek.

TW

Policjanci będą walczyć z piciem alkoholu 

w miejscach do tego nieprzeznaczonych

R E K L A M A

Grzegorz Tylec
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POWIAT Najwyższy poziom wody odnotowano na Wiśle we wtorek 

rano. Dzień wcześniej starosta piaseczyński zdecydował o wprowadze-

niu Stanu Pogotowia Przeciwpowodziowego. W środę sytuacja unor-

mowała się i alarm został odwołany

 Stan pogotowia wprowadzono w 
poniedziałek po południu ze wzglę-
du na wysoki poziom wody w Wiśle. 
Stacja w Gusinie, która znajduje się 
około 5 km od Góry Kalwarii odno-
towała, że został przekroczony stan 
ostrzegawczy, który wynosi 370 cm. 
Wiadomość natychmiast przekazano 
do Góry Kalwarii, Konstancina-Je-
ziorny i Piaseczna, gdzie stwierdzo-
no także wysoki stan wody w Jezior-
ce. - Od poniedziałku obradował ze-
spół zarządzania kryzysowego – in-
formuje Agnieszka Pindelska, naczel-
nik biura bezpieczeństwa, zarządza-
nia kryzysowego i spraw obronnych 
w starostwie powiatowym. - Wnioski 

natychmiast były przekazywane za-
interesowanym gminom. 
 Stale, właściwie już od niedzie-
li, patrolowano brzegi Wisły i Jezior-
ki. Monitorowali je zarówno przed-
stawiciele zespołu zarządzania kry-
zysowego i Wód Polskich, jak i stra-
żacy. W okolicy można było spotkać 
również straż miejską, która prosiła 
mieszkańców, aby nie podchodzili 
do wałów i innych urządzeń hydro-
technicznych. Stan alarmowy Wi-
sły, ustalony na 420 cm, nie został 
przekroczony. - We wtorek o godz. 
10 rano w Gusinie odnotowano 411 
cm – mówi Agnieszka Pindelska. 
- To była kulminacja. Potem woda 

zaczęła opadać. Pogotowie prze-
ciwpowodziowe zostało odwołane w 
środę po południu.
 We wtorek nad powiatem pia-
seczyńskim przeszły też gwałtow-
ne ulewy, które skutkowały podto-
pieniami. - Odnotowaliśmy w sumie 
21 interwencji na terenie gmin Pia-

seczno i Konstancin-Jeziorna – in-
formuje st. kpt. Łukasz Darmofal-
ski, rzecznik Państwowej Straży Po-
żarnej w Piasecznie. - Strażacy wy-
pompowywali wodę z piwnic i gara-
ży m.in. w Bielawie, Chylicach, Kon-
stancinie oraz Józefosławiu.

Fot. Piaseczyńskie WOPR

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

Wolpreza Dobrej Woli
 W sobotę na parkingu przy urzę-
dzie gminy (ul. Sierakowskiego/Zgo-
da) odbędzie się Wolpreza Dobrej 
Woli. Jest to doroczny festiwal muzycz-
ny, organizowany z myślą o wszystkich 
wolontariuszach. Tym razem gwiaz-
dą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, 
który wystąpi razem z zespołem Ak-
cent. Jego koncert rozpocznie się o 
godz. 18. Wcześniej cztery osoby zo-
staną uhonorowane Aniołami Dobrej 
Woli. Oprócz tego na scenie pojawią 
się m.in. Specjaliści, Kolorofonia, Bez 
Granic oraz skrzypaczka Oliwia Spy-
chel. Impreza rozpocznie się o godz. 
15 i potrwa do 22. Organizatorzy infor-
mują, że po zapełnieniu się parkingu, 
kolejne osoby nie będą wpuszczane. 
Warto więc przyjść wcześniej. Podczas 
festiwalu odbędzie się zbiórka pienię-
dzy na Farmę Dobrej Woli.

TW
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Dzień Dziecka 
w Parku Zdrojowym
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę 2 czerwca w samo południe w Par-

ku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie rozpocznie się gminny Dzień 

Dziecka. Konstanciński Dom Kultury zaprasza do wspólnej zabawy. 

Atrakcji na pewno nie zabraknie

 Dmuchane zabawki, rodzinne warsztaty oraz występy artystów, goszczą-
cych na scenie amfi teatru – to wszystko będzie czekało na gości w najbliższą 
niedzielę w Parku Zdrojowym. Podczas pikniku poznamy „Świat według Czo-
chera”. Zaprezentuje go Piotr Boruta - wyjątkowy aktor, mim, clown i brzu-
chomówca, który przyjedzie ze swoim kudłatym, zabawnym przyjacielem 
Czocherem. Artysta i jego lalka podbili serca publiczności, występując w po-
pularnym telewizyjnym show „Mam talent”. Park Zdrojowy odwiedzą też Pin-
gwiny z Madagaskaru oraz papierowy teatr Kamishibai. Ponadto w progra-
mie: strefa zabaw podwórkowych, zawody sprawnościowe, warsztaty hande-
made i strefa przyjaciół zwierząt. Będzie też coś dla miłośników harcerstwa. 
Druhowie z ZHP Uroczysko Konstancin zapraszają do wehikułu czasu oraz na 
happening „Pokolenie wolności”. Kto zgłodnieje będzie mógł posilić się w 
skautowej kawiarence z harcerskimi pysznościami. Impreza rozpocznie się o 
godz. 12 i potrwa do 17.

TW

GÓRA KALWARIA

Zmiany w Piaseczyńskiej Radzie Seniorów
 Kilka dni temu członkowie Piaseczyńskiej Rady Seniorów wybrali nową 
przewodniczącą. Jednogłośnie została nią dotychczasowa sekretarz Lucy-
na Domańska – Włodarczyk, która w radzie seniorów reprezentuję fundację 
„Żyją Aktywnie po 50-ce”. 

TW

PIASECZNO

Zawody w siatkówce
 W sobotę i niedzielę w szko-
le w Józefosławiu przy ul. Ka-
meralnej 11 zostanie rozegrany 
turniej fi nałowy Mistrzostw Ma-
zowsza w Mini Siatkówce Kin-
der+, których organizatorem 
jest Akademia Siatkówki To-
masza Wójtowicza. W akcji bę-
dzie można zobaczyć wycho-
wanków Akademii, trenujących 
na co dzień na terenie Piasecz-
na i okolic. Początek zawodów 
o godz. 9. 

TW

Robią drogę, ale bez parkingu
PRAŻMÓW Przedsiębiorcy prowadzący sklepy usytuowane przy ul. Franciszka Ryxa w 

Prażmowie martwią się, że w związku z przebudową drogi 722 zostaną pozbawieni 

miejsc parkingowych i stracą klientów. - Nie zostawimy tych osób na pastwę losu – za-

pewnia wicewójt Prażmowa Sławomir Szymaniak

 Katarzyna Skalska-Kordasz, 
prowadząca sklep spożywczy „U 
Kasi”, nie kryje swego oburzenia. 
- Wcześniej mieliśmy przed sklepa-
mi kilkanaście miejsc parkingowych 
po obydwu stronach drogi i wszyst-
ko było jak trzeba. Potem jednak ru-
szyła przebudowa i zaczęły się nasze 

problemy - opowiada. - Dramatycz-
nie spadły nam obroty, bo pod sklep 
trudno podjechać. Ale okazuje się, 
że najgorsze dopiero przed nami...
 Na początku tygodnia pani Ka-
tarzyna oraz jej koleżanki prowadzą-
ce pobliskie sklepy dowiedziały się, 
że przed punktami nie zaplanowa-
no miejsc parkingowych. - Problem 
mają w sumie najemcy trzech skle-
pów, w których pracuje około 10 osób 
– mówi Agnieszka Żurawska, prowa-
dząca butik z odzieżą. - Bez parkin-
gu wkrótce wszyscy stracimy pracę, 
bo nikt do nas nie zajedzie. Zamiast 
dawnego parkingu przy sklepach ma 
znaleźć się po przebudowie chodnik, 
ścieżka rowerowa i pas zieleni. Dla 
jasności, ciąg rowerowy zaczyna się 
w miejscowości Zawodne i kończy za 
kościołem. To krótki odcinek, który 
prowadzi donikąd. Wielu mieszkań-
ców zastanawia się, jaki w ogóle sens 
ma jego budowa...

Wszystko przez stare mapy?

 Kobiety prowadzące sklepy tłu-
maczą, że do tej pory nie zdawa-
ły sobie sprawy, że zostaną pozba-
wione miejsc parkingowych. - Od-
kryłyśmy to dopiero w poniedzia-
łek – mówi Katarzyna Jastrzębska 
ze sklepu ABC. - Gmina dysponu-
je starymi mapami – dodaje Kata-
rzyna Skalska-Kordasz. - Okazało 
się, że wykonujący inwestycję Stra-
bag ma inne plany, na których miej-
sca parkingowe nie zostały ujęte. 
Nie wiem czy to pomyłka, czy ce-
lowe działanie gminy... Dostałyśmy 
informację, że może uda się wygo-
spodarować przy naszych sklepach 
jedno miejsce parkingowe. To nicze-

go nie zmieni. Myślę, że będę mu-
siała zamknąć sklep.

Urząd wyciągnie pomocną dłoń

 Udało się nam skontaktować z 
wicewójtem Prażmowa Sławomirem 
Szymaniakiem, który zna sytuację. 
- W tym miejscu rzeczywiście nie 
zaplanowano miejsc parkingowych 
– przyznaje. - 15 miejsc jest zapla-
nowanych natomiast kilkadziesiąt 
metrów dalej. Wójt Jan Dąbek roz-
mawiał już w tej sprawie z kierow-
nikiem budowy. Będziemy się starali 
rozwiązać ten problem. Chcemy po-
móc tym paniom, nie zostawimy ich 
na pastwę losu. 

Tomasz Wojciuk

Panie prowadzące sklepy przy ul. Franciszka Ryxa boją się, 

że przez brak parkingu wkrótce stracą źródło dochodu

Wójt Jan Dąbek rozmawiał 

o problemie z wykonawcą 

drogi. Urząd deklaruje, 

że postara się pomóc 

mieszkankom
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Symboliczne spotkanie mistrza i ucznia
PIASECZNO W ostatnią sobotę, w kościele w Józefosławiu odbył się kolejny koncert w ra-

mach Festiwalu im. Witolda Maliszewskiego

 Festiwal jest cyklem 
koncertów muzyki klasycz-
nej dedykowanych piase-
czyńskiemu kompozyto-
rowi z okresu dwudziesto-
lecia międzywojennego. 
Tym razem piaseczyńskiej 
publiczności zaprezento-
wał się kwartet Camerata 
w składzie: Włodzimierz 
Promiński – I skrzypce, 
Andrzej Kordykiewicz – II 
skrzypce, Piotr Reichert 
– altówka i Roman Hoff-
mann – wiolonczela. Pro-
gram koncertu nawiązy-
wał do pedagogicznej dzia-

łalności Witolda Maliszew-
skiego, którego jednym z 
najwybitniejszych uczniów 
był Witold Lutosławski. W 
trakcie występu wykonano 
dzieła obu kompozytorów.
 A już najbliższą nie-
dzielę odbędzie się ostat-
ni koncert w ramach te-
gorocznej edycji impre-
zy. Usłyszymy polską mu-
zykę chóralną w wykona-
niu Chóru Akademickie-
go Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie pod dyrek-
cją Michała Dąbrowskie-

go. Koncert w Kościele 
pw. NMP Wspomożenia 
Wiernych (ul. Modrzewio-
wa 2) w Zalesiu Dolnym 

poprowadzi Malina Sar-
nowska. Początek o godzi-
nie 19.15. Wstęp wolny.  

Tyl.

Piotr Boruta zaprezentuje „Świat według Czochera”
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Walczyli w Piaseczno Open
PIASECZNO Już po raz siódmy do Piaseczna zjechali młodzi adepci kickbo-

xingu. Dla wielu z blisko 250 zawodników z 12 klubów z całej Polski „Pia-

seczno Open” było często pierwszą przygodą z zawodami sportowymi

 Rywalizacja w hali GOSiR-u toczona była w czterech kategoriach wieko-
wych i trzech formułach. Najmłodsi, początkujący (w wieku od pięciu do sied-
miu lat) zawodnicy rywalizowali w formie zabawy w turnieju na pałki pianko-
we (Soft contact). 
 - Walka na pałki piankowe nie jest urazowa, ale uczy pewnego reżimu za-
wodniczego – wyjaśnia Marcin Pałuba z X-Fight Piaseczno, organizator im-
prezy. - To takie pierwsze kroczki w rywalizacji.
 Trochę starsi i bardziej doświadczeni (dzieci - od siedmiu do dziewięciu lat, 
kadeci młodsi - od 10 do 13 lat i kadeci starsi – od 13 do 16 lat)  krzyżowali z 
kolei rękawice w formułach Pointfi ghting i Light contact. I choć zawody prze-
biegały generalnie w bardzo przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze, to nie bra-
kowało emocji – uśmiechu po zwycięstwach i łez po porażkach. 
 - Na pierwsze treningi zapraszamy na przełomie przedszkola i pierwszej 
klasy – mówi Marcin Pałuba z X-Fight Piaseczno, organizator imprezy. - Gdy 
dzieci mają te pięć czy sześć lat, to już mamy dla nich pewną propozycję. Za-
czynamy głównie od treningu ogólnorozwojowego z elementami różnych 
sportów walki. Chodzi nam na początku o to, żeby dzieciaki się dobrze bawi-
ły, a przy okazji uczyły większej sprawności.
 Warto podkreślić, że w zawodach świetnie spisali się nasi reprezentanci, 
którzy dla Piaseczna zdobyli łącznie 25 medali (13 złotych, pięć srebrnych i 
siedem brązowych). Ponadto najlepszymi zawodnikami Piaseczno Open wy-
brani zostali Jan Bocheński, Martyna Wieteska i Daria Niciporuk. Na czym po-
lega tajemnica sportowych sukcesów piaseczyńskich kickboxerów?
 - Przede wszystkim, od ponad 30 lat, jesteśmy konsekwentni w działaniu 
– podkreśla Marcin Pałuba. - Zostają z nami jako trenerzy ludzie, którzy tu za-
czynali się uczyć i osiągali sukcesy międzynarodowe – jak Robert Matyja czy 
Mariusz Niziołek.
 Kolejny turniej Piaseczno Open, któremu patronuje Kurier Południowy, 
odbędzie się najprawdopodobniej w kwietniu przyszłego roku.

Grzegorz Tylec

Takich turniejów nie ma!
LESZNOWOLA Wspaniała rodzinna atmosfera pełna sportowej rywalizacji zagościła podczas 

piątego Memoriału im. Mateusza Walczaka w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle

 Głównym celem wydarze-
nia było uczczenie pamięci Mate-
usza Walczaka – mieszkańca gmi-
ny Lesznowola, który w 2008 roku 
zginął tragicznie na peronie w No-
wej Iwicznej. Jego wielką miło-
ścią była siatkówka, ale niestety 
nie dane mu było w pełni rozwi-
nąć świetnie zapowiadającego się 
(występował w KS Metro Warsza-
wa) talentu. Pomimo krótkiego ży-
cia Mateusz dał się jednak poznać 
jako bardzo dobry kolega i czło-
wiek, a od pięciu lat jego rodzina i 
przyjaciele (przy wsparciu gminy i 
prywatnych sponsorów) organizują 
zawody, z których na pewno mógł-
by być dumny.
 Tym co wyróżnia ten tur-
niej od innych, podobnych wyda-
rzeń sportowych, jest jego niezwy-
kła atmosfera. Rodzina Mateusza 
własnoręcznie przygotowuje po-
siłek dla zawodników i kibiców, a 
oprócz samej gry w siatkówkę jest 
również okazja do wielu wspo-
mnień – zarówno tych wesołych, 
jak i wzruszających. Anna Wal-
czak, mama Mateusza, nie kry-
je łez, gdy dawni koledzy jej syna 
wspominają jak dobrym był czło-
wiekiem. 
 - Mateusz był człowiekiem nie-
zwykle pozytywnym, dlatego zale-
ży nam by ta impreza nie była smut-
na, tylko radosna – podkreśla Anna 
Walczak. - Przyjeżdżają tu strasznie 
fajni zawodnicy, bardzo mili i sym-
patyczni. Pani wójt, niezmiennie 
od pięciu lat, użycza nam za darmo 
hali i zawsze można liczyć na osobi-

ste zaangażowanie dyrektora Rafała 
Skorka, który oficjalnie otwiera i za-
myka imprezę.
 Nikogo, pomimo niezbyt for-
tunnego dla siatkarzy terminu, nie 
trzeba też specjalnie namawiać do 
udziału w memoriale. Organiza-
torzy mają tak dużo zgłoszeń od 
chętnych drużyn, że trzeba tworzyć 
specjalną listę rezerwową. Mimo 
wszystko, jeden z zespołów w ostat-
niej chwili nie przyjechał, wobec 
czego ostatecznie rywalizowało ze 
sobą 11 ekip.
 - To już mój drugi udział w tym 
memoriale - mówi Karol Wróblew-
ski, siatkarz Budowlanych Warsza-
wa. - A jak mi się tu podoba? Po-
wiem szczerze: nie ma takich turnie-

jów! Organizacja i poziom są super. 
Z jednej strony świetnie się tutaj ba-
wimy, choć wiadomo – każdy chce 
wygrać. Gramy jednak bez spiny.
 Walka do samego końca była nie-
zwykle zacięta. Ostatecznie zwycię-
żyła drużyna Jimi Zambrów, drugie 
miejsce zajął Mateusz Team, a ostat-
nie - WSOSP Lotnisko Dęblin. Naj-
lepszym libero imprezy został z ko-
lei Maciej Mendak, najlepszym roz-
grywającym - Kamil Bodzon, naj-
lepszym atakującym – Paweł Szcze-
paniak, a MVP turnieju - Paweł Su-
tyniec. Patronem medialnym wyda-
rzenia był Kurier Południowy, a ko-
lejny memoriał już za rok.

Grzegorz Tylec

LESZNOWOLA

Sen o Saharze
 Już dziś w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 6 
odbędzie się wernisaż wystawy fotoobrazów zatytułowanej „Maroko - Sen 
o Saharze”. Początek o godzinie 19.

Tyl.

Charytatywny Piknik Motocyklowy
W następną niedzielę na Skwerze Kisiela w Piasecznie odbędzie się Charytatywny Piknik Motocyklowy 

na rzecz Kuby z Domów Dzieci w Pęcherach

 Organizatorzy zadbali, aby to 
wydarzenie odróżniało się od innych 
letnich propozycji rozrywkowych. 
 Początek pikniku ogłosi war-
kot metalowych rumaków. Ulica-
mi Piaseczna  przejedzie korowód  
motocykli, prowadzony przez sa-
mochody sportowe. 
 Podczas imprezy wystąpią  Je-
melo, Together i Kolorofonia.  Od-
będą się ciekawe pokazy tańca, 
zumby oraz ćwiczeń na trampoli-
nach. Na dzieci czekają konkursy, 
smakołyki i atrakcje.
 Organizator - Stowarzyszenie 
„Gradiam” - zachęca do wrzucania 
datków do puszek. Pieniądze zosta-
ną przekazane na wyjazd kolonijny 
dla Kuby, chłopca z Domów Dziec-

ka w Pęcherach. Gmina Piaseczno  
objęła  imprezę swoim honorowym 
patronatem. 
 Patronami medialnymi akcji są 

również www.piasecznoNEWS.pl, 
Kurier Południowy, itvpiaseczno.pl i 
Marcin Gutkowski M.G.Foto Studio.



IV liga

Kolejka 27 - 25-26 maja

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

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  27 69 22 3 2 91-22
2.  Oskar Przysucha 27 57 18 3 6 62-26
3.  Błonianka Błonie 27 57 18 3 6 72-31
4.  Mszczonowianka Mszczonów
  27 51 15 6 6 63-36
5.  Pilica Białobrzegi 27 48 15 3 9 62-30
6.  MKS Piaseczno 27 47 15 2 10 67-52
7.  Mazur Karczew 27 42 13 3 11 41-47
8.  KS Raszyn 27 41 13 2 12 48-47
9.  Znicz II Pruszków 27 35 10 5 12 40-36
10.  Radomiak II Radom 27 35 10 5 12 43-56
11.  Energia Kozienice 27 32 9 5 13 39-48
12.  Wilga Garwolin 27 31 9 4 14 41-53
13.  Sparta Jazgarzew 27 29 8 5 14 34-56
14.  LKS Promna 27 23 6 5 16 27-56
15.  Orzeł Unin 27 19 5 4 18 35-77
16.  Perła Złotokłos 27 2 0 2 25 7-99

Liga okręgowa

Kolejka 27 - 25-26 maja

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 0-6 AP Żyrardów
Grom Warszawa 3-1 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
KS Konstancin 3-4 SEMP Ursynów (Warszawa) 
Ursus II Warszawa 2-1 Milan Milanówek  
Józefovia Józefów 7-0 MKS II Piaseczno  
Naprzód Stare Babice 4-1 Piast Piastów  
KS Teresin 6-0 LKS Osuchów  
Laura Chylice 1-0 LKS Chlebnia

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  AP Żyrardów 27 67 21 4 2 92-35
2.  Józefovia Józefów 27 66 22 0 5 84-33
3.  KS Teresin 27 52 16 4 7 66-42
4.  Ursus II Warszawa 27 49 16 1 10 86-52
5.  Laura Chylice 27 48 15 3 9 69-46
6.  Grom Warszawa 27 42 13 3 11 76-57
7.  Przyszłość Włochy 27 40 12 4 11 47-45
8.  Milan Milanówek 27 36 11 3 13 34-49
9.  LKS Chlebnia 27 35 10 5 12 53-53
10.  SEMP Ursynów 27 35 10 5 12 57-56
11.  Piast Piastów 27 34 10 4 13 50-55
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 

  27 34 10 4 13 46-65
13.  MKS II Piaseczno 27 29 8 5 14 38-51
14.  Naprzód Stare Babice 27 27 8 3 16 48-68
15.  LKS Osuchów 27 16 4 4 19 24-84
16.  KS Konstancin 27 12 4 0 23 31-110

A klasa

Kolejka 23 - 25-26 maja

Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 4-1 Naprzód Brwinów  
GLKS Nadarzyn 3-0 FC Lesznowola  
Anprel Nowa Wieś 11-1 FC Płochocin  
Grom II Warszawa 2-1 Walka Kosów  
Świt Warszawa 1-1 UKS Siekierki (Warszawa)  
Jedność Żabieniec 0-3 Orzeł Baniocha  
Tur Jaktorów 3-3 Okęcie Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  GLKS Nadarzyn 23 57 18 3 2 98-32
2.  Okęcie Warszawa 23 56 17 5 1 71-16
3.  Orzeł Baniocha 23 55 18 1 4 75-25
4.  Anprel Nowa Wieś 23 36 11 3 9 49-41
5.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  23 35 10 5 8 46-42
6.  Grom II Warszawa 23 35 11 2 10 41-52
7.  UKS Siekierki 23 33 9 6 8 49-39
8.  Jedność Żabieniec 23 30 9 3 11 50-54
9.  Walka Kosów 23 29 7 8 8 42-36
10.  Naprzód Brwinów 23 25 7 4 12 34-50
11.  FC Lesznowola 23 21 4 9 10 36-47
12.  Świt Warszawa 23 21 5 6 12 20-36
13.  Tur Jaktorów 23 16 4 4 15 31-82
14.  FC Płochocin 23 4 1 1 21 15-105

II liga kobiet

Kolejka 19 - 25-26 maja

GOSiR Piaseczno 0-4 Stomil Olsztyn  
Victoria Bartoszyce 2-2 KU-AZS UW Warszawa  
Pogoń Zduńska Wola 2-0 Włókniarz Białystok  
Akademia 2012 Suwałki 1-2 Wilga Garwolin  
Tygrys Huta Mińska 0-14 MOSiR Sieradz  
Ząbkovia Ząbki 6-1 Loczki Wyszków

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  MOSiR Sieradz 20 51 17 0 3 78-18
2.  Ząbkovia Ząbki 19 49 16 1 2 91-25
3.  Stomil Olsztyn 19 40 13 1 5 53-19
4.  Loczki Wyszków 19 38 12 2 5 67-40
5.  Włókniarz Białystok 19 28 9 1 9 24-32
6.  KU-AZS UW Warszawa 18 28 8 4 6 30-25
7.  Pogoń Zduńska Wola 18 25 7 4 7 28-34
8.  Akademia 2012 Suwałki 20 20 6 2 12 36-50
9.  GOSiR Piaseczno 19 15 4 3 12 18-56
10.  Wilga Garwolin 19 13 4 1 14 12-65
11.  Victoria Bartoszyce 19 12 2 6 11 18-56
12.  Tygrys Huta Mińska 19 9 2 3 14 22-57

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 28 - 1-2 czerwca

Perła Złotokłos - Sparta Jazgarzew 2 czerwca, g.17
Oskar Przysucha - Mazur Karczew  
KS Raszyn - Mszczonowianka Mszczonów  
Pilica Białobrzegi - MKS Piaseczno 31 maja, g.17:30
Znicz II Pruszków - LKS Promna
Orzeł Unin - Energia Kozienice  
Radomiak II Radom - Błonianka Błonie  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wilga Garwolin 

Liga okręgowa

Kolejka 28 - 1-2 czerwca

AP Żyrardów - Laura Chylice 1 czerwca, g.18
LKS Chlebnia - KS Teresin  
LKS Osuchów - Naprzód Stare Babice  
Piast Piastów - Józefovia Józefów  
MKS II Piaseczno - Ursus II Warszawa 1 czerwca, g.16
Milan Milanówek - KS Konstancin 1 czerwca, g.15
SEMP Ursynów - Grom Warszawa  Przyszłość 
Włochy - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki

A klasa

Kolejka 24 - 1-2 czerwca

Naprzód Brwinów - Tur Jaktorów  
Okęcie Warszawa - Jedność Żabieniec 1 czerwca, g.11
Orzeł Baniocha - Świt Warszawa 1 czerwca, g.18
UKS Siekierki (Warszawa) - Grom II Warszawa  
Walka Kosów - Anprel Nowa Wieś 2 czerwca, g.15
FC Płochocin - GLKS Nadarzyn  
FC Lesznowola - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
2 czerwca, g.17

II liga kobiet

Kolejka 20 - 1-2 czerwca

Stomil Olsztyn - Ząbkovia Ząbki  
Loczki Wyszków - Tygrys Huta Mińska 
Wilga Garwolin - Pogoń Zduńska Wola
Włókniarz Białystok - Victoria Bartoszyce 
KU-AZS UW Warszawa - GOSiR Piaseczno 
2 czerwca, g.14

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

Wyniki naszych zespołów ligowych
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Carlito bohaterem Baniochy
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – ORZEŁ BANIOCHA 0:3 Kibice w Żabieńcu obejrzeli w nie-

dzielę dobry mecz. Oba zespoły nie kalkulowały i postawiły na szybką, zdecydowaną 

grę. Wygrali goście, którzy mieli więcej jakości w swoich poczynaniach ofensywnych

 W 32. minucie na uderzenie 
z dystansu zdecydował się Ma-
riusz Rosa. Piłka odbiła się od po-
przeczki i trafiła pod nogi Micha-
ła „Carlito” Krzysztoszka, któ-
ry – jak się okazało – zdecydowa-
nie miał swój dzień. Celna dobitka 
i było 0:1.
 Po zmianie stron to jednak 
gospodarze pokazali się z do-
brej strony, ryzykując bardziej 
odważną grę w ofensywie i stwa-
rzając przynajmniej dwie świetne 
okazje do wyrównania. W pew-
nym momencie doszło do niebez-
piecznej sytuacji. Bramkarz Orła 
Paweł Gładecki zderzył się moc-
no z Kacprem Włodarczykiem, po 
czym zawodnik Jedności upadł na 
murawę i stracił na moment przy-
tomność. Gdy ją odzyskał chciał 
wprawdzie kontynuować grę, ale 
zdrowie (wobec potencjalnego 
urazu głowy) było ważniejsze i 
ostatecznie zszedł z boiska.
 Końcówka meczu ponownie 
należała do gości, którzy zdo-
łali wyprowadzić dwie szyb-
k ie kontry. Szczególnie pierw-
sza z nich mogła się podobać. 
Świetne dośrodkowanie z pra-
wej strony Marcina Fąfary ide-
alnie skontrował Carlito, któ-
ry mocną główką nie dał szans 
Belce na skuteczną interwencję. 
Była wówczas 85. minuta, ale 
ten sam zawodnik nie zamie-
rzał bynamniej kończyć swo-
ich strzeleck ich popisów. Cztery 
minuty później urwał się obroń-
com i płask im strzałem ustali ł 
wynik meczu na 0:3.

Grzegorz Tylec

Cezary Kur, zawodnik Orła Baniocha

 Uważam, że mecz wygraliśmy zasłużenie. Mimo tego, że chło-

paki z Żabieńca jak zwykle pokazali serce i ogromny charakter, 

w tym meczu udało się nam przejąć kontrolę na boisku i zdobyć 

trzy bramki.

Dariusz Zabiżewski, zawodnik Jedności Żabieniec

 Baniocha to fajny zespół, ale nie jest tak, że nie mieliśmy szans. 

Z gry mieli więcej i udało im się strzelić gola. Od 65-70 minu-

ty musieliśmy trochę się odsłonić i zaatakować. Mieliśmy szan-

sę zremisować, tylko jak się samemu nie strzela, to strzela prze-

ciwnik. Zasłużone zwycięstwo Orła, natomiast różnica goli za duża. Myślę, że 

mimo porażki 0:3 nie mamy się czego wstydzić.

Grand Prix 
Piaseczna wkracza 
w decydującą fazę!
TENIS STOŁOWY W maju rozegrany został dziewiąty turniej XXI edycji Grand 

Prix Piaseczna w tenisie stołowym. W zawodach udział wzięło ponad 150 

uczestników, którzy rywalizowali przy stołach o jak najwyższe lokaty

 Tym razem najbardziej liczną kategorią okazała się kategoria dzieci (35 
uczestników), w której udział mogą wziąć wszyscy urodzeni w roku 2006 i 
młodsi. Duża w tym zasługa grup z Jedlińska i Wiązowny, które pokonały kil-
kadziesiąt kilometrów, aby sprawdzić swój poziom sportowy. Po raz dziewią-
ty z rzędu najlepsza w tej kategorii okazała się Julia Balcerzak, pokonując w fi -
nale Pawła Jankowskiego. W juniorach fi nał był wewnętrzną sprawą zawodni-
ków GKTS Wiązowna, którzy licznie odwiedzili piaseczyńską imprezę. Ostatecz-
nie złoto trafi ło do Adama Pląska, a srebrny medal do Pawła Leszczyńskiego. 
Na najniższym podium stanął z kolei lider klasyfi kacji generalnej Kamil Pyszek 
z Piaseczna. Wśród wyczynowców (Dzieci-Pro) najlepszym młodym zawodni-
kiem okazał się Adam Smoter, a w juniorach-pro triumfował Borys Massalski. 
 Ciekawie zakończyła się kategoria amator, w której w fi nale wystąpiły 
dwie panie. Małgorzata Sawecka, będąca w przeszłości zawodniczką pierw-
szoligowej Spójni Warszawa, pokonała w fi nale Annę Trzaskowską. Wśród pań 
to właśnie Anna Trzaskowska wywalczyła złoty medal, a srebro trafi ło na szy-
ję Małgorzaty Zdunek. Kategoria gier podwójnych przyniosła drugi triumf 
pary Klepko/Olczak, którzy pokonali parę Gwiazdowski/Kucharski, dla któ-
rych było to pierwsze podium w karierze. 
- Kategoria Open, w której udział biorą zarówno profesjonaliści, jak i amato-
rzy, stała na bardzo wysokim poziomie – mówi Maciej Chojnicki, organizator 
imprezy z UKS Return Piaseczno. 
Swój kolejny tytuł zdobył Jacek Szachnowski, pokonując w fi nale pierwszoli-
gowca Kamila Sitka. Brąz trafi ł tym razem do wychowanka, a obecnie trenera 
UKS Return, Macieja Kotarskiego. 
 A już w najbliższą sobotę odbędzie się turniej TOP-12. Udział w nim wziąć 
mogą zawodnicy znajdujący się na czołowych dwunastu pozycjach klasyfi -
kacji generalnej. Tego dnia rozdane zostaną także pamiątkowe koszulki dla 
uczestników, którzy od września wystąpili we wszystkich dziewięciu turnie-
jach. Początek zawodów o godzinie 9.

Grzegorz Tylec

Zobacz najlepszych 
polskich biegaczy

Zagrają o puchar starosty

LEKKOATLETYKA Już dziś na Stadionie Miejskim w Piasecznie (ul. 1 Maja 

16) odbędzie się druga edycja jednego z najlepszych mityngów lekko-

atletycznych w Polsce. Ponownie na piaseczyńskim tartanie będzie 

można ujrzeć czołowych zawodników Polskiej lekkoatletyki. Będą 

emocje, będzie walka o wyniki, a przede wszystkim dobra zabawa

 Impreza przeznaczona jest zarówno dla zawodników, którzy chcą powal-
czyć o nowe rekordy życiowe, jak i dla kibiców, którzy chcą przeżyć na własnej 
skórze sportowe emocje. Swoje miejsce znajdą również biegacze ,,amatorzy” 
- w programie przewidziany jest bowiem start na 5000 metrów Masters. Od 
godziny 10 do 14 potrwa Gminna Olimpiada Młodzieży Szkolnej kl. I-IV Szkół 
Podstawowych w wieloboju lekkoatletycznym gminy Piaseczno, mityng lek-
koatletyczny zacznie się ok. godziny 16.20, a ofi cjalne otwarcie Memoriału za-
planowano na 17.30. Przewidziane konkurencje: Kobiety: 100 m, 200 m, 400 
m, 600 m, 800 m, skok w dal, 5000 m Masters, Mężczyźni: 100 m, 200 m, 800 
m, 1000 m , 1500 m, 5000 m, skok w dal, 5000 m Masters. 
- Serdecznie zapraszamy kibiców – zachęca Wiesław Paradowski, organizator 
imprezy ze Stowarzyszenia Kondycja. - Będzie można zobaczyć najlepszych 
polskich biegaczy na 800 metrów, z Joanną Jóźwik i Mateuszem Borkowskim 
na czele. Imprezie patronuje Kurier Południowy.

Tyl.

TENIS STOŁOWY Już dziś (piątek 31 maja) o godzinie 9 w Hali Wi-

dowiskowo-Sportowej GOSiR rozpoczną się integracyjne zawody 

tenisa stołowego
 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Piaseczyńskiego ma charakter 
typowo amatorski i przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie, uczniów wszystkich typów szkół oraz  mieszkańców Powiatu Piaseczyn-
skiego. Wyklucza się udział zawodników posiadających licencję PZTS.

Tyl.



PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

przyjmie

OSOBY DO 

ROZDAWANIA GAZET

praca w piątki 

Zgłoszenia telefoniczne 

pod numerem 22 756 79 39

Już za tydzień kolejny 
dodatek Kariera!

SZKASZ PRACOWNIKA?

Nadaj ogłoszenie
22 756 79 39
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DAM PRACĘ

Szukam dziewczynę do kawiarni w Konstancinie, 
Tel. 22 754 68 21, 601 24 49 19

Zatrudnię mężczyzn na stałe i do prac dodatkowych, sprzą-
tanie, w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrud-
ni od zaraz osoby z umiejętnościami remontowo-wy-
kończeniowymi. Kontakt tel. 509 692 851 codziennie 
do godz 14.00 

Przyjmę do pracy w delikatesach w Nowej Iwicznej, 
mile widziane doświadczenie, tel. 501 105 411

Zatrudnię Panią na kuchnie do pomocy w cateringu, 
Piaseczno, tel. 575 118 516

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

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami, tel. 602 253 763

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

Zatrudnię pomoc kuchenną. Doświadczenie 
mile widziane.Złotokłos, tel. 516 709 732

Panią do sprzątania klatek schodowych na Ursynowie 
okolice ul.Poleczki, tel. 505 969 569 

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

Zatrudnię ekspedientkę oraz osobę do wykładania 
towaru do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041

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

Zatrudnię mechanika lub pomocnika mechanika,
Gołków, tel. 791 143 517

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z obsługą 
wózka widłowego, Chyliczki, tel. 600 284 250

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

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

Praca na cały i pół etatu – w sklepie z odzieżą używaną 
w Piasecznie, tel. 513 044 702, 608 453 006

Do prac budowlano – wykończeniowych, tel 507 191 295

Panów do sprzątania, Piaseczno i okolice, tel. 608 673 131

Pomocnika stolarza, wymagane prawo jazdy kat. B,  
Gabryelin,  tel. 694 949 949

Hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

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

Zatrudnię pomoc kuchni i kucharza.
Praca w Konstancinie. Tel. 600 250 437

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, 
tel. 660 950 975

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów z możliwością zamieszkania. 
Tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Fryzjerce lub stażystce, Studio Fryzur, Falenty, 
tel. 505 942 419

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

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

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

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

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

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

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

Poszukuję samodzielnego brukarza, tel. 509 069 235
 
Kasjer na Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 536 193 442

Agenta ochrony Konstancin tel. 506 158 658

Pracownika fizycznego do obsługi obiektu biurowo-ma-
gazynowego. Tel. 728 518 788

Zatrudnię kucharza Panią lub Pana do małego bistro 
w Górze Kalwarii. Tel. 571 422 482

BABIK SKP praca na myjni automatycznej. Nie wymagane 
doświadczenie ale zaangażowanie oraz umiejętność ob-
sługi klienta Wilanów. Tel. 662 021 324

Energiczna, pracowita  do prowadzenia spraw  biurowych, 
zakupy,  marketing. Piaseczno.  robert@corotech.pl 

Zatrudnię kucharkę do pracy w Przedszkolu Zaczaro-
wana Pozytywka. Praca na pełny etat, umowa o pracę. 
Tel. 601 778 504

Golden Sp. z o.o. - firma zajmująca się produkcją owoców 
suszonych i mrożonych, zatrudni specjalistę ds. kontro-
li jakości. Osoba odpowiedzialna będzie za obsługę ad-
ministracyjną sprzedaży oraz prowadzenie dokumenta-
cji związanej z certyfikatami IFS, BRC, Ekologia. Praca w 
Czaplinku k. Góry Kalwarii.  Zainteresowane osoby prosi-
my o przesłanie CV na adres: info@goldendrying.pl, bądź 
kontakt telefoniczny pod nr tel. 662 108 852

Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 698 831 834

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

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

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

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

Firma ogrdnicza zatrudni ogrodników. Zarobki od 15 
do 22 zł na godzinę, w zależności od doświadczenia, 
tel. 500 268 463

Ekspedientkę/-ta Carrefour Express, cały etat i dorywczo, 
Piaseczno, Jazgarzew, Gabryelin, tel. 508 288 773

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Głoskowie, tel. 500 125 790

Sprzątanie powierzchni biurowej 3-4 godz. dziennie, 
Piaseczno, tel. 22 715 91 00

Firma w Piasecznie zatrudni pracownika 
do montażu urządzeń mechanicznych i optycznych.
Zgłoszenia: praca@frey.pl, tel. 22 397 86 09

SZUKAM PRACY 

Opieka, tel. 575 768 357

KUPIĘ

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

Kupię miejsce na cmentarzu komunalnym 
w Piasecznie, tel. 609 804 639

Kupie klocki Lego, tel. 532 974 612

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

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

SPRZEDAM

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

Opony letnie 15 cali (185/65), markowe, cały komplet 
(4 sztuki), używane, tel. 668 172 777

Bramę używaną, z furtką, 4 m, 750 zł, tel. 662 818 104

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Betoniarka 250 l, wciągarka budowlana, smarownica noż-
na, opryskiwacz sadowniczy mały, tel. 535 467 856

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Sprzedam Peugeot’a 307 hatchback, 2004 r., 2.0 HDI, 
do napraw blacharsko lakierniczych. 2200 zł. 
tel. 509 482 826

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

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

Civic 98r., benzyna+gaz, 130 000km, tel. 535 796 247

Mini Moris w dobrym stanie, tel. 573 348 648 

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub 
po wypadku. Nie na chodzie. Skorodowane. 
W stanie obojętnym. Krajowe, sprowadzone, angliki. 
Płatne gotówką. Odbiór własną lawetą, tel. 515 472 081

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

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

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

Super okazja! Działki, lasy, jeziora, warunki zabudow, 
16ar, 30ar Huta,gm.Rogowo k/Rypina, tel. 601 540 436

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z ob-
sługą wózka widłowego, Chyliczki, tel. 600 284 250

Działka budowlana 2000 m kw., Kamionka, gm. Prażmów, 
tel. 509 67 44 88

Działka budowlana 1100 m kw, z drogą dojazdową - w ce-
nie, okolice Krzaków Czaplinkowskich, tel. 509 67 44 88

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 6500 zł/mkw., 
w całości lub podzielę tel. 667 797 094

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

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

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

Sprzedam segment w zabudowie szeregowej w Natolinie, 
87m kw. tel. 606 214 540

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów tel. 603 862 559

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

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

Działka budowlana 1737m kw, w Siedliskach, 
tel. 516 787 739

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję garażu do wynajęcia. Piaseczno, Zalesie, 
Gołków i okolica. Tel. 501 376 119

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokale 55 m kw i 90 m kw., Chyliczki, tel. 600 284 250

Kwatery pracownicze, parking, dojazd od ul. Puławskiej. 
Tanio, tel. 604 274 417

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

Pokój w domu jednorodzinnym, Konstancin, tel. 503 690 260

Samodzielny dom 70 m kw.,  po generalnym remoncie, 
Jazgarzew, blisko kościoła, tel. 509 201 517

Pawilon nr 5, „Pod Kopułą”, Piaseczno, ul. Szkolna 13c, 
25 m kw., tel. 604 55 15 01

Pokój, 350,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Dom rodzinny przyjmie lokatorów, tel. 512 393 819

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

Pokój dla Ukrainki, tel. 739 626 355

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

Pokój w Zalesinku, tel. 512 769 034

Mieszkanie, okolice Tarczyn-Piaseczno, tel. 516 27 00 85

Do podnajęcia stanowisko do manicure i pedicure, 
Józefosław tel. 505 329 562

Pomieszczenie o pow ok 7 m kw,sprawdzi się jako styliza-
cja rzęs, masaż, piercing,drobna kosmetyka. w tym samym 
budynku znajduję się stylizacja paznokci i fryzjerstwo. 
Józefosław, tel. 505 329 562

Pokój umeblowany Gołków 530 095 682

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

Magazyny do wynajęcia w Antoninowie. Ochrona 
całodobowa. tel. 604 470 270, 604 470 370

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

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

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

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Dachy, papa, tel. 601 310 413

Remonty, tel. 601 310 413

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

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

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

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

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

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

KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Mycie dachów, tel. 503 540 456

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Dachy, naprawy, tel. 798 836 860

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

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

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

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

Czyszczenie powierzchni szklanych wodą 
demineralizowaną, 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

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

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

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

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

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

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

Schody, tel. 696 269 184

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Dachy – pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

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 

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Schody, tel. 696 269 184

Remonty, malowanie, tel. 690 300 854

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

Izolacje, ocieplenia metodą natryskową, pianą PUR, 
tel. 516 240 440

 RÓŻNE 

Łubianka truskawek za grosz!? Tel. 509 768 139, 
Prace Duże

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

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

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

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

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, 
słupki, tel. 502 898 418

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Klimatyzacja, montaż, serwis, przeglądy, tel. 733 011 800

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

Sprzątaczkę do biura w centrum Piaseczna. 
Popołudniowe godziny pracy. Tel. 695 622 878

Kierowca kat. B, dyspozycyjny, tel. 787 740 105

Maniciurzystkę i fryzjerkę w Konstancinie, od zaraz, 
tel. 606 817 356

Pracownika fizycznego, praca przy paletach drewnia-
nych, Lesznowola, tel. 722 224 567

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

Wspólnota Mieszkaniowa „Miś” w Piasecznie zleci 
wykonanie remontu tarasów o pow. ok. 380 m. kw.,
tel. 22 716 11 11

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

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

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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