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Kierowca zginął w karambolu

Weekend 
pełen atrakcji

GÓRA KALWARIA W śro-

dę doszło do kolejne-

go wypadku na dro-

dze krajowej 79 w Sol-

cu. W karambolu wzię-

ły udział cztery samo-

chody osobowe i dwie 

ciężarówki. 75-letnie-

go kierowcy hondy nie 

udało się uratować

POWIAT W sobotę i niedzielę w wielu miejscach 

naszego powiatu odbędą się imprezy plenerowe. 

Najwięcej jednak będzie działo się w Konstanci-

nie-Jeziornie i Górze Kalwarii.



KRONIKA POLICYJNA
GÓRA KALWARIA
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22-latek utopił się na polu golfowym

Brutalne pobicie w centrum miasta

Nastolatek z narkotykami

Odnaleziono mercedesa

Kradzione nie tuczy

 We wtorek po południu na terenie, na którym ma powstać w przy-
szłości pole golfowe w Brześcach, doszło do wypadku z udziałem mło-
dego mężczyzny. Około godz. 15 czterech kolegów postanowiło zażyć 
kąpieli w sztucznym zbiorniku. Gdy jeden z nich zniknął pod wodą, po-
zostali ruszyli mu na pomoc, jednocześnie wzywając służby ratownicze. 
Wkrótce na miejsce dotarły trzy zastępy straży pożarnej, WOPR, LPR i po-
licja. Nurkowie szybko wydobyli 22-latka z wody. Mimo że natychmiast 
podjęto próbę reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Więcej na te-
mat przyczyn utonięcia będzie można powiedzieć po przeprowadzeniu 
sekcji zwłok.

PIASECZNO

Zapomniana rzeźba w galerii Lescer
 W sobotę 15 czerwca o godzinie 16 odbędzie się wernisaż wystawy 
rzeźby w ośrodku sztuki Lescer przy ul. Pionierów 11/13 w Zalesiu Gór-
nym. Ekspozycja, podczas której będzie można zobaczyć prace 8 arty-
stów, zawiera wątki skupione wokół pamięci i zapomnienia, które spo-
tykają obiekty sztuki oraz ich twórców. 

TW

GÓRA KALWARIA

Piknik rodzinny w Brześcach
 W niedzielę 16 czerwca w folwarku w Brześcach odbędzie się ekolo-
giczny piknik rodzinny. Na gości będzie czekało mnóstwo atrakcji, w tym 
pokaz tresury psów, kącik młodych malarzy, atrakcje sportowe. Impreza 
rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do 18.

TW

LESZNOWOLA

Utrudnienia związane z rozbudową szkoły
 W związku z dostawą wielkogabarytowych elementów dachu, któ-
re zostaną wykorzystane do rozbudowy szkoły w Nowej Iwicznej,  w po-
niedziałek 17 czerwca od godziny 6 rano do końca dnia zostanie za-
mknięty parking szkolny na rogu ul. Szkolnej i Krasickiego. Dodatkowo, 
w związku z wprowadzaniem transportów typu oversize, mogą wystą-
pić czasowe utrudnienia na ulicy Krasickiego w sąsiedztwie szkoły.

TW

 W ubiegły piątek przed północą w rejonie ulicy Puławskiej został na-
padnięty wracający do domu, młody mężczyzna, który oberwał kilka 
razy pięścią w twarz. Napastnik złamał mu nos oraz wybił zęby. Niedługo 
potem policjantom udało się zatrzymać sprawcę pobicia, którym okazał 
się 32-letni mężczyzna. Trafi ł on do aresztu i usłyszał zarzuty. O jego dal-
szym losie zdecyduje sąd. 

 We wtorek przy ulicy Polnej policjanci zatrzymali 16-latka, który miał 
przy sobie kilka „działek” marihuany. Chłopak trafi ł na komendę, a po-
tem został przekazany rodzicom. Nie jest to jednak koniec jego kłopo-
tów, bo stanie przed sądem rodzinnym. Jest to kolejne zatrzymanie nie-
letniego z narkotykami na terenie powiatu piaseczyńskiego (kilka tygo-
dni temu do podobnego zatrzymania doszło w Parku Zdrojowym). Po-
licja prosi rodziców i opiekunów, aby zwłaszcza w okresie wakacyjnym, 
zwracali pilniejszą uwagę na to, co robią i z kim spędzają czas ich dzieci. 

 W czwartek nad ranem w Łazach został skradziony mercedes sprin-
ter. Auto zostało odnalezione kilka godzin później na terenie Janek (gm. 
Raszyn). Nie wiadomo czy był to tylko głupi żart, czy może dostawczak 
posłużył do popełnienia przestępstwa. Wszystkie tropy w tej sprawie 
bada policja. 

 W jednym z marketów 42-letni mężczyzna próbował ukraść stację 
lutowniczą, zestaw wierteł, wyciskarkę, imadło, wyrzynarkę i dwie piły 
wgłębinowe o łącznej wartości około 2000 zł. Zapakował to wszystko 
do wózka, ominął kasy i – jak gdyby nigdy nic – skierował się do wyjścia 
ze sklepu. Po chwili został zatrzymany przez pracownika ochrony i prze-
kazany w ręce policji. 42-latek trafi ł do aresztu i usłyszał zarzuty kradzie-
ży w warunkach recydywy, gdyż, jak się okazało, podejrzany ma już do-
syć bogatą przeszłość kryminalną. Teraz o jego dalszym losie zadecydu-
je sąd, który może go skazać nawet na 5 lat więzienia. 

Odpowie za kradzież roweru
 Kilka dni temu w Górze Kalwarii zatrzymano 26-latka, który ukradł ro-
wer. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Policja sprawdza 
czy ma na koncie więcej podobnych przestępstw. 

Kobieta znęcała się nad partnerem
 Do nietypowego zdarzenia doszło przed kilkoma dniami w Leszno-
woli, gdzie 36-letnia kobieta znęcała się fi zycznie i psychicznie nad swo-
im partnerem. Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy zatrzymali 
agresorkę. 36-latka trafi ła do aresztu. Jeśli usłyszy zarzuty, może grozić 
jej nawet do 5 lat więzienia. 
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Większa strefa 
płatnego parkowania? 
PIASECZNO - Na parkingach znajdujących się wzdłuż ulicy Powstańców Warszawy samochody stoją miesią-

cami. Nie ma się gdzie zatrzymać, aby skorzystać ze sklepu czy kwiaciarni – mówi Jadwiga Derywińska. 

- Może warto objąć również ten rejon miasta strefą płatnego parkowania – proponuje mieszkanka

 Strefa płatnego parkowania 
na terenie Piaseczna przyjęła się, 
poprawiając dostępność wolnych 
miejsc parkingowych najpierw w 
centrum miasta, a potem w rejo-
nie ulicy Szkolnej. Dlatego trwa-
ją przymiarki, aby dalej ją roz-
szerzać. W kwietniu pisaliśmy o 
wniosku przedsiębiorców, złożo-
nym na ręce burmistrza, w któ-
rym postulują oni o większą ro-

tację pojazdów na odcinku ul i-
cy Puławsk iej od Kusocińsk ie-
go do r ynku. Radni z komisji 
prawa i bezpieczeństwa popro-
si l i ,  aby przeanal izować moż-
l iwość objęcia płatnym parko-
waniem tak że części ul. War-
szawsk iej i  Młynarsk iej tak , 
aby nowa strefa zamknęła się 
w kwadrat. Oczy wiście na po-
większenie strefy o dodatko-
we ul ice musi zgodzić się rada 
miejska, jednak z naszych in-
for mac j i  w y n i ka ,  że  w y raz i 
ona zgodę.  Jeś l i  to  nast ąpi , 
pow iększona st refa  zaczn ie 
dz ia łać  prawdopodobn ie  od 
jes ien i  (t r zeba ust aw ić  parko-
mat y i  w ykonać odpow iedn ie 
ozna kowan ie).  -  Następny w 
kole jce  do objęc ia  s t refą  po-
w i n ien być re jon u l .  Powstań-
ców Warszaw y – uważa Jadwi-
ga Dery wińska. - Tam panuje 
po prostu park ingow y armage-
don. Ustawiono zakazy parko-
wania na chodnikach, a le i tak 
n ik t ich nie respektuje, a same 
znaki zostały już trzy razy wy-
cięte. Napisałam w imieniu swo-
im i innych mieszkańców pismo 
do burmistrza. Mam nadzieję, że 
to coś da i władze gminy przy-
chylą się do naszej prośby.
 Radny Adam Marciniak prze-
konuje, że rada miejska będzie 
analizowała wszystkie postula-
ty mieszkańców dotyczące roz-
szerzenia strefy. - Z Powstańców 
Warszawy na razie żadne sygnały 
do nas nie docierały – dodaje. - 
Ale jeśli wpłynie stosowny wnio-
sek, to oczywiście się nad nim po-
chylimy.

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy skarżą się, że w rejonie ulicy Powstańców Warszawy 

brakuje wolnych miejsc parkingowych

W pierwszej kolejności 

strefa płatnego parkowania 

powiększy się o odcinek 

Puławskiej, od 

Kusocińskiego do rynku

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E
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 W „dzielnicy filmowej” Planety 
Zalesie zgromadzono 60 pojazdów, 
30 robotów, kilkunastu wojowni-
ków, 20 motocykli, kilkanaście dino-
zaurów. Łącznie ponad 300 ekspo-
natów, co stanowi największą tego 
typu kolekcję w skali całej Europy. 
Filmowe postaci podsycają wyob-
raźnię dzieci i budzą przyjemne po-
czucie nostalgii u ich rodziców. 
 Nic dziwnego, że do Zalesia 
Górnego ściągają rodziny z całej 
Polski pokonując setki kilometrów. 
Planeta Zalesie to także wciąż jed-
no z najpopularniejszych miejsc do 
spędzania weekendów dla piase-
czyńskich rodzin. Raz zakupiony bi-
let do parku tematycznego „dziel-
nicy filmowej” obowiązuje cały 
dzień. Nie dopłaca się za dodatkowe 
atrakcje. Wchodząc do parku tema-
tycznego dostaje się opaski – moż-
na więc wyjść, wrócić do domu na 
obiad, bądź skorzystać na miejscu z 
pysznej i taniej kuchni serwowanej 
przez „Restaurację Leśną”. 
 Czas w „dzielnicy filmowej” moż-
na spędzić aktywnie, korzystając np. 
z zadaszonego parku trampolin czy 
placu zabaw lub po prostu odpo-
cząć – przechadzając się i podzi-
wiając bogatą ekspozycję filmową 
lub skorzystać z leżaków. Jest miej-

sce na ognisko z rusztem na grilla.  
Planeta Zalesie oferuje także nie-
zwykle atrakcyjne warunki przyrod-
nicze, kontakt z naturą i akwen, na 
którym dostępny jest sprzęt wodny. 
 W upalne dni skorzystanie z ro-
werków wodnych w otulinie Choj-
nowskiego Parku Krajobrazowe-

go jest niezwykle przyjemnym i od-
prężającym doznaniem. Nie musi-
my przemierzać dziesiątek czy setek 
kilometrów by spędzić udany week-
end z rodziną. Planeta Zalesie to 
nasz piaseczyński skarb, który war-
to wciąż odkrywać na nowo. 

Planeta Zalesie 

PIASECZNO Popularność Planety Zalesie w Zalesiu Górnym rośnie z każdym tygodniem. 

Nic dziwnego, atrakcji wciąż przybywa a sprzyjająca aura sprawia, że ośrodek staje się 

ulubionym miejscem do spędzania czasu dla całych rodzin

P R O M O C J A

R E K L A M A

Stworzyli totem Piaseczna
PIASECZNO W ostatnią sobotę w lesie przy Ośrodku Szkolno-Wycho-

wawczym przy ul. Szpitalnej 12 odbył się plener rzeźbiarski, podczas 

którego można było obserwować tworzenie totemu Piaseczna
 Plener poprowadziła Katarzyna Kowal, absolwentka ASP w Warszawie 
(Pracownia Rzeźby prof. Adama Myjaka).
 - Dostałam zaproszenie od miejscowego Centrum Kultury żeby zrobić coś 
wyjątkowego dla Piaseczna – mówi artystka. - Totem jest czymś ludowym, ko-
rzennym. Powstał więc motyw nawiązujący do herbu gminy, czyli baranka. W 
efekcie wyszła głowa trochę byka – trochę baranka, takiego dzikiego zwierzę-
cia, które ma chronić i bronić Piaseczno oraz okolice.
 W inicjatywę włączyła się czynnie młodzież z pobliskiego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego, dla której odbyły się wcześniej warsztaty.
 - Mamy u nas takich artystów jak Józef Wilkoń czy Adam Myjak, więc po-
myśleliśmy żeby zacząć coś robić z rzeźbą – zdradza Bogumiła Rososzczuk, 
kierownik Przystanku Kultura. - W przyszłości planujemy tworzyć coraz wię-
cej rzeźb w mieście. To miejsce jest cudowne i mamy nadzieję, że narodzi się 
tutaj taki nowy park rzeźby.
 Niestety, padający w sobotę deszcz odstraszył nieco dzieci, które – wspólnie 
z organizatorami pleneru – miały fi nalnie pomalować totem. Malowanie przesu-
nięto więc na czwartkowe popołudnie i – jeśli nic nie stanęło na przeszkodzie or-
ganizatorom – już dziś powinniśmy podziwiać dzieło w pełnej krasie.

Grzegorz Tylec
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Budowa trasy S7 może 
opóźnić się nawet o rok!
LESZNOWOLA/PIASECZNO Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje 

przetarg na wyłonienie wykonawcy, który zbuduje odcinek A tzw. Puławskiej bis, od 

Okęcia do węzła „Lesznowola”. Procedura, którą zakończy podpisanie umowy, w naj-

lepszym razie potrwa około 6 miesięcy

 O konieczności budowy Puławskiej 
bis mówiło się już w latach 80. ubiegłe-
go wieku. Prace nad drogą łączącą wę-
zeł Lotnisko z Grójcem i przechodzą-
cą przez gminy Lesznowola, Piasecz-
no i Tarczyn na dobre ruszyły jednak 
dopiero kilka lat temu. Trasa S7 zosta-
ła podzielona na trzy odcinki – A, B i C. 
Dla odcinka C łączącego węzeł Tarczyn 
Północ z początkiem obwodnicy Grój-
ca, jesienią ubiegłego roku został wyda-
ny ZRID. Zaraz potem rozpoczęła się 
budowa. Gorsza sytuacja jest na odcin-
kach A i B. Tu, zgodnie z wcześniej przy-
jętym harmonogramem, prace miały 
rozpocząć się wiosną i potrwać około 2 
lat. Terminu tego trudno będzie jednak 
dotrzymać, bo w międzyczasie pojawiły 
się komplikacje. 

GDDKiA zrywa umowę 

z wykonawcą

 W połowie maja, gdy ZRID-y dla 
odcinków A i B nie były jeszcze wyda-
ne, Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad odstąpiła od umo-
wy z firmą Rubau Polska, która mia-
ła zaprojektować i wybudować odci-
nek A. GDDKiA twierdziło, że wyko-
nawca  nie wywiązywał się w pełni z 
obowiązku realizacji tego, do czego 
się zobowiązał. Chodziło o opóźnie-

nia dotyczące prac projektowych. Ko-
lejny zarzut dotyczył tego, że wyko-
nawca nie złożył kompletnego wnio-
sku o wydanie decyzji ZRID w wy-
maganym terminie 10 miesięcy od 
podpisania umowy. Generalna dyrek-
cja podaje, że miał aż 115 dni opóź-
nienia. GDDKiA zadeklarowało, że 
chce jak najszybciej wyłonić firmę, 

która wybuduje odcinek A. Kilka ty-
godni temu nie było jeszcze wiadomo, 
w jakiej formie. Teraz okazało się, że 
jednak będzie to przetarg. - Przygo-
towujemy dokumenty umożliwiają-
ce ogłoszenie procedury przetargowej 
– potwierdza Małgorzata Tarnowska, 
rzeczniczka warszawskiego oddziału 
GDDKiA. Zapytaliśmy, ile może po-
trwać wyłonienie nowego wykonaw-
cy. Okazuje się, że w najlepszym razie 
około 6 miesięcy (szacowany czas), a 
w najgorszym – jeśli pojawi się wiele 
zapytań zainteresowanych firm, a po-
tem któraś z nich złoży odwołanie – 
nawet rok. To oznacza, że właśnie o 
tyle może opóźnić się budowa trasy. 

Wkrótce powinny być ZRID-y

 Cały czas trwają procedury, zmie-
rzające do wydania decyzji ZRID dla 
odcinków A i B. Dla odcinka A kil-
ka dni temu Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska wydała po-
stanowienie potwierdzające zgod-
ność oceny środowiskowej z decy-
zją środowiskową (tzw. druga ocena 
środowiskowa). 19 maja zakończył 
się natomiast udział w procedurze 
społeczeństwa (do tego czasu moż-
na było składać swoje uwagi). Teraz 
wojewoda weryfikuje dokumentację, 
a wkrótce powinien wydać ZRID, 
który oznacza tyle, że grunty pod 
drogą przechodzą na własność skar-
bu państwa i można zaczynać budo-
wę. Problem w tym, że na razie nie 
ma jej kto prowadzić... 
 Procedura zmierzająca do uzyska-
nia ZRID-u dla odcinka B jest mniej 
zaawansowana (nie ma postanowie-
nia RDOŚ), jednak tu firma która wy-
grała przetarg jest gotowa natychmiast 
po jego wydaniu wejść na plac budo-
wy. Na dziś dzień wygląda to tak, że 
najszybciej powinien zostać wybudo-
wany odcinek C, w drugiej kolejności 
B, a na końcu – A. Jak jednak będzie w 
praktyce? Przekonamy się wkrótce. 

Tomasz Wojciuk

Prace przy S7 na terenie gminy Tarczyn
Wykonawca odcinka A będzie 

wyłaniany w drodze przetargu, 

który może potrwać nawet rok

PIASECZNO

W sobotę Festiwal Latawców
 Czwarta edycja Festiwalu Latawców odbędzie się 15 czerwca w godz. 
11-15 na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym. W programie m.in. warsz-
taty latawcowe, warsztaty bębniarskie z zespołem Stuki Puki oraz turniej 
gier planszowych. Na miejscu będzie można kupić książki, a także lody i 
inne przekąski.

TW

LESZNOWOLA

Dzień dawcy szpiku
 W środę 19 czerwca w godz. 8-12 na terenie Szkoły Podstawowej w 
Nowej Iwicznej odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku, zorganizowany przez 
Fundację DKMS. Działa ona w Polsce od 2008 roku, wspierając osoby 
chore na nowotwory krwi. W ciągu 10 lat zarejestrowała ponad 1 436 
000 potencjalnych dawców. Spotkanie w Nowej Iwicznej organizowane 
jest z myślą o kolejnych osobach, chcących dołączyć do tego grona.

TW

R E K L A M A
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Sukcesy naszych modelarzy
LESZNOWOLA W ostatni weekend na akwenie w Nowej Woli odbyły się zawody pucharo-

we zdalnie sterowanych ślizgów elektrycznych. Wśród 54 zawodników z 9 państw byli 

także Polacy, którzy pokazali się z bardzo dobrej strony

 Międzynarodowy charakter im-
prezy gwarantował najwyższy po-
ziom sportowy. Sędzią głównym 
IV Pucharu Lesznowoli Tenshock 
2019 był Walter Geens z Belgii, któ-
ry współpracował z grupą polskich 
sędziów - Karoliną Ziętek, Grzego-
rzem Jermołajem i Maciejem Ko-
złowskim. - Tak naprawdę zawody 
zaczęły się już w piątek o godz. 14 

– mówi Maciej Kozłowski. - Od tego 
czasu emocje już tylko rosły. 

Mamy się czym pochwalić

 Wyścigi zdalnie stertowanych śli-
zgów elektrycznych odbywały się wg 
przepisów federacji modelarskiej 
Naviga. Wśród zawodników byli tak-
że modelarze z miejscowej szkółki 
modelarstwa sportowego RConLine. 

W klasie mini Mono (grupa junior) 
pierwsze miejsce zajął reprezentant 
Rosji Kirill Romanov,  nasi juniorzy 
rozwijający się pod okiem instruk-
tora Michała Kozłowskiego, aktual-
nego Mistrza Świata w tej klasie, za-
jęli drugie (Łukasz Janaszek) i trze-
cie miejsce (Piotr Pławiak). Sam Mi-
chał Kozłowski startował w najwyż-
szej klasie wyścigowej tego pucha-
ru - Mono-2 (modele w czasie wyści-

gu często przekraczają prędkość 100 
km/h) i uplasował się na drugiej po-
zycji, zaraz za reprezentantem Ukra-
iny Andijem Jakovienko. 
 Swoje pierwsze szlify sportowe w 
klasie młodzików zdobyli Franciszek 
Świarczyński (klub ModelTeam Pol-
ska) i Maksymilian Bryk (RConLine), 

zajmując kolejno pierwsze i drugie 
miejsce. W czasie ceremonii wręcza-
nia nagród otrzymali oni owacje od 
zawodników wszystkich reprezentacji 
oraz cenne nagrody w postaci mode-
li klasy START przekazany przez pol-
skiego modelarza Marka Śmietanki, 
będącego prekursorem tej klasy. 

Przetarcie przed mistrzostwami świata

 Przez wielu zawodników impre-
za została potraktowana w kategorii 
próby generalnej przed Mistrzostwa-
mi Świata, które odbędą się w sierp-
niu we Włoszech. Michał Kozłowski 

(RConLine Tenshock Polska) i Ra-
fał Janaszek junior (RConLine) zo-
stali powołani do Kadry i Reprezen-
tacji Polski w klasach mini Mono, 
Mono-1, Mono-2 oraz Hydro-1 
(Michał) oraz mini Mono (Rafał).
 - Impreza przebiegała w bardzo 
dobrej atmosferze – ocenia Maciej 
Kozłowski. - Rozegrano ponad 100 
wyścigów w poszczególnych klasach i 
dwa wyścigi narodowe (sztafety). Ko-
lejny plus jest taki, że w zawodach wy-
startowało wielu juniorów, co dobrze 
wróży na przyszłość 

Tomasz Wojciuk

Zawody były przetarciem 

przed Mistrzostwami Świata, 

które odbędą się w sierpniu 

we Włoszech

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A

Niektóre łódki pływały z prędkością ponad 100 km/h!
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50 lat razem
KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegły piątek w ratuszu uhonorowano 13 

par małżeńskich, które przeżyły ze sobą przynajmniej 50 lat. Były gra-

tulacje, życzenia, medale, a zarówno jubilaci jak i ich rodziny nie kry-

li swego wzruszenia

 Zaproszonych do ratusza gości powitała Eleonora Woźniak, kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego. Odczytała nazwiska jubilatów, wśród których było tak-
że małżeństwo z 62-letnim stażem. - 50 lat wspólnego życia zawsze obfi tuje 
w chwile radości i szczęścia, ale także jest naznaczone walką o pokój rodzinne-
go ogniska – zauważyła kierownik USC. - Życzę państwu zdrowia, szczęścia, po-
myślności w życiu rodzinnym i kolejnych wspólnie spędzonych lat – dodała.
 Życzenia jubilatom przekazali także przewodnicząca rady miejskiej Agata 
Wilczek i burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Cieszę się, że mogliśmy się tu dzisiaj 
spotkać – mówił burmistrz Jańczuk. - Życzę państwu po trzykroć zdrowia, 100 
lat, wypchanego portfela i wielu pogodnych dni – dodał. 
 Następnie jubilaci, w nagrodę za wytrwałość w miłości, otrzymali meda-
le, które w imieniu prezydenta RP wręczył im Kazimierz Jańczuk, a także listy 
gratulacyjne, kwiaty i kosze delikatesowe. Uroczystość zwieńczyły życzenia od 
najbliższych, a także pyszny tort i lampka szampana. 

TW

Złote Gody świętowali:

1. Irena i Witold Biernaccy
2. Irena i Bronisław Frankowscy (w lipcu br. 
obchodzić będą 62. rocznicę ślubu)
3. Krystyna i Krzysztof Chimkowscy
4. Teresa i Tadeusz Kowalczuk
5. Marianna i Bogdan Kozłowscy
6. Bożenna i Janusz Łopuscy

7. Elżbieta i Ryszard Pluteccy
8. Bronisława i Eugeniusz Potępa
9. Teresa i Sławomir Rechnio
10. Hanna i Zdzisław Roguscy
11. Teresa i Leszek Sękowscy
12. Daria i Zbigniew Treter
13. Marianna i Józef Wencławiak

Burmistrz Kazimierz Jańczuk udekorował małżonków 

medalami przyznawanymi przez prezydenta RP

Radni przyjrzeli się dopływom Jeziorki
KONSTANCIN-JEZIORNA Radny Krzysztof Bajkowski zaprosił kolegów z rady na wizję lokalną 

kanału Jeziorki. Powodem były ulewne deszcze, które przetoczyły się przez powiat kil-

kanaście dni temu

 Wizytowano zwłaszcza kanały, 
rowy i przepusty wpadające do Je-
ziorki, w tym w rejonie ulicy Koło-
brzeskiej, Głowackiego (róg ul. Ko-
ściuszki), Pułaskiego. - Rozwiązania 
przeciwpowodziowe są niewystar-
czające – konkluduje radny Bajkow-
ski. - Pamiętając rok 2010, w którym 
doszło do licznych podtopień, trze-
ba zrobić wszystko, aby się to nie po-
wtórzyło. 
 Jakie są największe bolączki ka-
nałów i cieków odprowadzających 
wodę? To przede wszystkim zara-
stająca rowy trawa, śmieci blokują-
ce przepusty oraz zbyt mała na nie-
których fragmentach przepustowość 
kanałów. - Zainteresowałem tema-
tem kolegów z  Komisji Ładu Prze-
strzennego i Spraw Komunalnych 
– mówi Krzysztof Bajkowski. - Spo-
tkaliśmy się w terenie, dochodząc do 
naprawdę ciekawych wniosków. 
 Po rozmowach z mieszkańcami 
radni stwierdzili, że jedną z najpil-
niejszych potrzeb jest konieczność 
wymiany kraty na wylocie kanału 
pod ul. Kołobrzeską. Dzięki temu 
przestaną się tam zbierać tamują-
ce przepływ wody zanieczyszczenia. 
- Widzimy również potrzebę prze-
prowadzenia inspekcji kanału na 
odcinku podziemnym wzdłuż uli-
cy Kołobrzeskiej i Przyrzecze – do-
daje radny. - Należy również zająć 
się przystosowaniem tzw. „drugiego 

odejścia” w ul. Kościuszki.
 Aby można było przeprowadzić 
niezbędne prace, zgodę na to mu-
szą wyrazić Wody Polskie. Trzeba 

też zabezpieczyć niezbędne środki. 
- W mojej ocenie nie będą to jednak 
duże kwoty – uspokaja radny.

Tomasz Wojciuk

Niektóre dopływy zarosły trawą 

i wymagają pilnego czyszczenia

PIASECZNO

Piknik ekologiczny w Józefosławiu
 W najbliższą niedzielę w przy ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu odbę-
dzie się piknik ekologiczny „Jestem eko”. W programie m.in. występy ar-
tystyczne, pokaz jogi, koncerty, animacje dla dzieci oraz bieg uliczny. Bę-
dzie można także kupić ekologiczne produkty, zjeść zdrowy posiłek i wy-
mienić zużyte baterie na rośliny. Początek o godz. 12.

TW

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA  Leszek Naziemiec to słynny pływak z Siemianowic Śląskich, który w ubiegłym roku po-

stanowił etapami przepłynąć wpław Wisłę. Prawdopodobnie w sobotę po południu wyjdzie na brzeg przy 

ośrodku Brzanka w Górze Kalwarii
 Siemianowiczanin był jednym z 
14 śmiałków, którzy dokonali histo-
rycznego wyczynu na Antarktydzie, 
przepływając kilometr w lodowa-
tych wodach Oceanu Południowe-
go. Wcześniej w samych kąpielów-
kach przepłynął w sztafecie Bałtyk, z 
Polski do Szwecji. Teraz pływak, któ-
ry opowiada się m.in. za wprowadze-
niem pływania do szkół, chce prze-

płynąć wzdłuż Wisłę. Projekt rozpo-
czął w ubiegłym roku. Płynie etapa-
mi z przerwami, które mają od kilku 
do kilkunastu dni. Do pokonania ma 
ponad 1000 km. 
 Leszek Naziemiec ma być specjal-
nym gościem drugiego zlotu kampe-
rów, który będzie obywał się na te-
renie przeznaczonego do dzierża-
wy ośrodka w najbliższą sobotę i nie-

dzielę. - Przyjedzie jakieś 30-40 załóg 
– mówi Mariusz Cholewski, organiza-
tor imprezy. - Będzie można oglądać 
domy na kółkach i rozmawiać z wła-
ścicielami. Na miejsce przypłynie łódź 
drewniana „Zygmunt”, którą będzie 
można popływać po Wiśle (30-minu-
towy rejs ma kosztować 15 zł), zapla-
nowaliśmy także koncert rapowy. 

TW

R E K L A M A

Leszek Naziemiec w sobotę
wyjdzie z Wisły
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PIASECZNO Prywatna Szkoła Podstawowa „World School” od pięciu lat zapewnia swo-

im uczniom doskonałe warunki do kształcenia na najwyższym poziomie. Wysoko 

wykwalifikowana kadra nauczycielska gwarantuje placówce dynamiczny rozwój  

i dalekosiężne plany

 Popularność „World School” 
wciąż rośnie, ale szkoła jednocze-
śnie nie przestaje być kameralną 
placówką oświatową, zapewniają-
cą komfortowe i efektywne warun-
ki nauczania. Aktualnie uczęszcza 
do niej około 100 uczniów w dzie-
więciu klasach, które maksymalnie 
mogą liczyć 16 osób. Dzięki małej li-
czebności klas nauczyciele mają do-
skonały kontakt z uczniami i możli-
wość indywidualnego podejścia do 
każdego z wychowanków. 
 - Jest to niezwykle istotne, aby 
móc dostrzec potencjał, ukryte zdol-
ności jak również dostosować meto-
dy pracy do potrzeb i możliwości 
uczniów – zwraca uwagę wicedyrek-
tor placówki  Dorota Szczęsna. 
 – W takich warunkach przepro-
wadzenie lekcji, różnych doświadczeń 
i eksperymentów jest przyjemnością 

– dodaje wicedyrektor Jarosław Gar-
bowski. – Jeśli uczeń czegoś doświad-
czy, to nie tylko to zapamięta, ale i 
zrozumie, a to jest dla nas niezwykle 
cenne. Świadoma edukacja rozwija i 
procentuje w przyszłości.
Dla uczniów nauka w „World Scho-
ol” nie jest obowiązkiem, ale czy-
stą przyjemnością. Nie są przełado-
wywani pracami domowymi, a re-
alizowany program jest dużo bogat-
szy niż w publicznych placówkach. 
Zgodnie ze swoją anglojęzyczną na-
zwą szkoła bardzo dużą uwagę przy-
kłada do nauki języka angielskiego.  
- Nasi uczniowie nie potrzebują do-
datkowych pozaszkolnych lekcji an-
gielskiego – mówi Dorota Szczę-
sna. - W ciągu tygodnia ucznio-
wie mają aż 8 godzin tego języka 
– oprócz podstawowych, dwujęzycz-
ność, speaking, english club, teatr 

oraz zajęcia muzyczne po angielsku. 
Nauka, choć intensywna, jest bardzo 
urozmaicona – nauka języka bawi  
i ciekawi, wciąga uczniów do konwer-
sacji i pokazuje praktyczne zastoso-
wanie zdobytej już wiedzy. Podob-
nie jest z innymi zajęciami dodatko-
wymi – ich mnogość i zróżnicowa-
nie sprawiają, że uczniowie nie mu-
szą tracić po lekcjach czasu na dojaz-
dy, by móc rozwijać swoje pasje i zain-
teresowania. 
 Edukacji sprzyjają znakomi-
te warunki lokalowe placówki, któ-
ra od podstaw została zaprojekto-
wana i wybudowana na potrzeby 
szkoły. Piękne, bogato wyposażo-
ne sale lekcyjne, nowoczesne mate-
riały dydaktyczne, sala gimnastycz-
na, plac zabaw i boisko tworzą przy-
jazną przestrzeń sprzyjającą eduka-
cji i przyjemnemu spędzania czasu.  
- Bo szkoła musi dawać radość,  
a nauka sprawiać przyjemność – 
podkreśla wicedyrektor  Dorota 
Szczęsna. - Uczeń kochający swoją 
szkołę robi większe postępy, dlatego 
tak bardzo dbamy o dobrą atmos-
ferę i komfort nauki w naszej pla-

cówce. Poza tym sukcesywnie pod-
nosimy poziom nauczania. Wpro-
wadziliśmy egzaminy dla kandyda-
tów, którzy chcieliby przejść z in-
nych szkół. Poziom naszej szko-
ły jest na tyle wysoki, że rekruta-
cję przechodzi ok. 25 procent osób. 
 W „World School” uczniowie 
mają zapewnione smaczne i zdrowe 
posiłki przygotowywane na miejscu 
w doskonale wyposażonej kuchni. 
Czasu lekcji i przerw nie odmierza-
ją stresujące dzwonki, dzięki czemu 
edukacja przebiega w sposób bar-
dziej swobodny i naturalny. Szcze-
gólnie w młodszych klasach przerwy 
są dostosowywane do potrzeb wy-
chowanków, co pozawala w maksy-

malny sposób wykorzystać ich uwagę  
i możliwości. Placówka nieustannie 
się rozwija, uważnie wsłuchując się 
w potrzeby uczniów i w oczekiwania 
ich rodziców. 
 - Szkoła to przede wszystkim lu-
dzie: uczniowie, ich rodzice i na-
uczyciele – mówi dyrektor „World 
School” Marcin Otręba. – Mamy 
wspaniałe grono pedagogiczne, 
uczniów z których jesteśmy dumni  
i rodziców, którzy angażują się w ży-
cie naszej szkoły. To zapewnia nam 
sukces, motywuje do dalszego roz-
woju i daje dużo pozytywnej energii 
do pracy nad udoskonaleniem na-
szej oferty edukacyjnej. 

Adam Braciszewski
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Rzeźbienie w lodzie, Górski Bieg Zająca 
i liczne koncerty na Dniach Góry Kalwarii
GÓRA KALWARIA Już w najbliższy weekend odbędzie się doroczne święto Góry Kalwarii. Zaplanowano licz-

ne wydarzenia sportowe, artystyczne oraz sporo rozrywki. Będzie też dyskoteka pod chmurką i strefa ga-

stro, w której będzie można spróbować kuchni Urzecza

 Sobota zacznie się na sportowo. 
Już o godz. 9 na basenie wystartują 
Otwarte Mistrzostwa Góry Kalwarii 
w Sprincie Pływackim, a o 10.30 – I 
Górski Bieg Zająca (ul. Białka). Bie-
gacze będą ścigać się na sześciu dy-
stansach – od 200 m do 10 km (bieg 
główny). Biuro zawodów będzie 
czynne od godz. 8, dla zwycięzców 
zaplanowano fantastyczne nagrody.  
O godz. 11 ruszy natomiast wyciecz-
ka historyczna po Górze Kalwarii 
(zbiórka przy ul. ks. Sajny 1). Uro-
czyste otwarcie imprezy nastąpi o 
godz. 14.30 na scenie przy ul. Domi-
nikańskiej. Pół godziny później wy-
stąpi teatrzyk dla dzieci, a o godz. 16 
piosenki Henryka Warsa będzie śpie-
wała Cecylia Steczkowska. A o godz. 
21.45 zaplanowano coś dla ochło-
dy – Ice Show na ul. 3 Maja, w któ-
rym w roli głównej wystąpi tajemni-
czy, zamaskowany jegomość z piłą 
łańcuchową, który – przy dźwiękach 
muzyki – da pokaz rzeźbienia w lo-
dzie. Nieco wcześniej na placu Pie-
choty zaplanowano dwa koncerty 
– o 18.30 wystąpi Smolasty, a o 20 

gwiazda wieczoru – grupa Pectus. O 
21.30 rozpocznie się dyskoteka pod 
chmurką, która potrwa do godz. 23.
 W niedzielę obchody święta gmi-
ny zapoczątkuje wycieczka historycz-
na, która wyruszy o godz. 11 (zbiórka 
na ul. ks. Sajny 1). O 14 na scenie przy 
Dominikańskiej wystąpi Kapela War-
szawska Staśka Wielanka, o 15 będzie 
można podziwiać Dziecięcą Akade-
mię Artystyczną, a o 16 – Sentido del 

Tango. O 17 wystąpi kabaret, a o 18 
Silk zaprezentuje największe przeboje 
grupy Queen. O godz. 15 w kinie ucie-
cha zostanie wyświetlony film „Ocalo-
ny, aby ocaleć. Św. Stanisław Papczyń-
ski”. Dniom Góry Kalwarii będzie to-
warzyszyło także wiele innych wyda-
rzeń zarówno dla dzieci jak i dla do-
rosłych, w tym dmuchańce, warsztaty 
kulinarne czy festiwal kolorów. 

TW

Gwiazdą Dni Góry Kalwarii będzie grupa Pectus

Impreza dla koneserów sztuki
PIASECZNO Wiele różnorodnych atrakcji przygotowało Centrum Kultury w Piasecznie 

w ramach czwartej edycji OFF-Spring Festivalu

 Trzydniowa impreza odbywała 
się w tym roku po raz pierwszy na te-
renie kolejki wąskotorowej. Niestety, 
miejsce to – oprócz swojego niewąt-
pliwego uroku i oryginalności – ma 
również i swoje wady. Ludzie nie za-
glądają tam bowiem równie często 
co np. na Skwer Kisiela czy rynek, 
wobec czego nie wszystkie propozy-
cje cieszyły się tak dużym wzięciem 
jak powinny. A szkoda, bo na OFF
-Spring Festivalu naprawdę  było z 
czego wybierać. 
 Najmłodsi mogli wziąć udział w 
warsztatach (plastycznych i teatral-
nych) czy animacjach oraz obejrzeć 
(a nawet czynnie uczestniczyć, jak 
w przypadku „Wielkich śmiesznych 
twarzy” Teatru Porywacze Ciał) 
niecodziennie spektakle. Nie zapo-
mniano przy tym o nieco dojrzalszej 
publiczności. Młodzież mogła po-
słuchać koncertu swoich rówieśni-
ków – Kwiatu Jabłoni, a niezwykle 
ciekawą podróż do starożytności za-
fundował wszystkim obecnym Teatr 
Chorea, który od wielu lat interesuje 
się muzyką antycznej Grecji, będą-
cą niezwykle cennym dziedzictwem 
kultury i jednym z najstarszych oca-
lałych zapisów muzyki europejskiej. 
Momentami na OFF-Spring było 
zabawnie, ale coś dla siebie mogli 
znaleźć i fani poważniejszej tematy-
ki. Teatr Formy w pantomimie „Pro-
ces” (na podstawie powieści Franza 
Kafki) przedstawił oniryczną opo-
wieść o człowieku osaczonym przez 

system, a festiwal zwieńczył spektakl 
Fundacji Sztuka Ciała „Wdech – wy-
dech” - o nastolatkach zmagających 
się z nieobecnością ojca w ich życiu.
 Czy jednak mieszkańcy gminy 
Piaseczno są już gotowi na trzydnio-
wą imprezę przeznaczoną dla bar-

dziej wyrobionego odbiorcy w nieco 
odizolowanym od centrum miasta 
miejscu? Będąc na tegorocznym OF-
F-Spring Festivalu można było co do 
tego nabrać wątpliwości.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Czerwcowa Noc Tradycji
 Już dziś (piątek) o godzinie 20 rozpocznie się Czerwcowa Noc Tra-
dycji. W programie: koncert zespołu Krzikopa oraz spektakl „Taka Noc – 
Świętojańska?” w wykonaniu Teatrów Etna, PaniKA i  Etnimus. Impreza 
rozpocznie się na Skwerze Kisiela, po czym przeniesie do parku miejskie-
go. Wstęp wolny.

Tyl.LESZNOWOLA

Muzyczne Powitanie Lata
 W sobotę 15 czerwca w fi lii GOK Lesznowola w Łazach (ul. Przyszłości 
8) odbędzie się Muzyczne Powitanie Lata - koncert Lesznowolskiej Or-
kiestry Symfonicznej pod batutą Arkadiusza Górki. Początek o godzinie 
16. Wstęp wolny.

Tyl.

Piękne włosy na wiosnę
Zaraz wakacje, na które czekamy cały rok. Morze, piasek, słońce, jednym 

słowem wymarzony urlop. Jednak nasze włosy po powrocie z wypoczynku 

wydają się wysuszone, wyblakłe i zniszczone. Mamy na to radę, zabezpiecz 

je, wykonaj laminację i ciesz się pięknymi włosami również po urlopie

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

Aukcja charytatywna
KONSTANCIN-JEZIORNA Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich 

organizuje w najbliższą sobotę 15 czerwca wyjątkową aukcję charyta-

tywną, podczas której pójdą pod młotek m.in. stylowe meble

 Meble należały kiedyś do mieszkańców  Domu Artystów Weteranów Scen 
Polskich w Skolimowie. Jest to w sumie kilkadziesiąt eksponatów, w większości 
wymagających gruntownej renowacji. Ale licytowane będą także inne przed-
mioty przekazane przez darczyńców. Całkowity dochód z licytacji przeznaczo-
ny zostanie na działalność domu. Aukcję, która odbędzie się przy ul. Pułaskiego 
6, poprzedzi koncert zespołu The Warsaw Dixielanders. Początek o godz. 14.

TW

R E K L A M A

PIASECZNO

Przegląd pieśni ludowej w Złotokłosie
 W sobotę 15 czerwca odbędzie się III Regionalny Przegląd Pieśni Lu-
dowej w Złotokłosie. Impreza odbędzie się w Klubie Kultury (budynek 
OSP) i ma promować amatorską twórczość artystyczną i regionalne tra-
dycje. Wystąpią m.in. „Rybianie” z Raszyna, „Mrokowiacy” z Mrokowa-
,„Leśne Echo” z Chojnowa oraz „Kłosowianki” ze Złotokłosu. Początek o 
godz. 15. Wstęp wolny.

TW



9nr 22 (769)/2019/W1 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Pędzący samochód omal 
nie rozjechał kobiety w ciąży!
PIASECZNO Do zdarzenia doszło kilka dni temu na ulicy Przesmyckiego. Jadący od stro-

ny Konstancina-Jeziorny vw, podczas próby wyprzedzania wpadł w poślizg, wyleciał 

z drogi, przeciął chodnik którym szła kobieta w ciąży i zatrzymał się w zaroślach. To 

prawdziwy cud, że nie doszło do tragedii

 Świadkiem sytuacji, która miała 
miejsce około godz. 21, był pan Mi-
chał. - Wybraliśmy się z żoną na spa-
cer i nagle zauważyliśmy pędzące z 
naprzeciwka auto – relacjonuje. Vw 
zaczął wyprzedzać jadący przed nim 
samochód. Nagle kierowca stracił pa-
nowanie nad kierownicą  i auto wy-
padło z drogi, zatrzymując się w pa-
sie zieleni, tuż przy betonowym pło-
cie. - Oblał mnie zimny pot, bo samo-
chód omal nas nie rozjechał. Napraw-
dę niewiele brakowało – nie kryje swe-
go wzburzenia nasz czytelnik.
 Pan Michał mieszka przy uli-
cy Przesmyckiego od dwóch lat. To 
spokojna, zielona okolica. - Jednak 
odkąd powiat wyremontował nam 
w zeszłym roku drogę, drastycznie 
zwiększył się tu ruch i samocho-
dy jeżdżą naprawdę szybko – opo-
wiada. - A w tym rejonie przecież 
nie tylko mieszka sporo osób, ale 

jest także szkoła i dwa przedszko-
la. Chodnikami często chodzą dzie-
ci. Dlatego uważam, że powiat po-
winien postawić na naszej ulicy pro-

gi spowalniające. Uważam, że to je-
dyny sposób, aby podnieść bezpie-
czeństwo – dodaje. 

Tomasz Wojciuk

Samochód, którym podróżowało trzech mężczyzn, 

zakończył jazdę w krzakach

Festyn parafialny 
z Natalią Kukulską
LESZNOWOLA W ostatnią niedzielę, po odprawieniu uroczystej Sumy 

Odpustowej, na terenie parafi i pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej 

Iwicznej odbył się tradycyjny festyn

 Jak zwykle organizatorzy imprezy pomyśleli o wielu atrakcjach – zarówno 
dla ciała, jak i dla ducha. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych (z tak lubianą 
przez wszystkich kawiarenką), a najmłodsi mogli, między innymi, pomalować 
buźki oraz wziąć udział w różnych konkursach i zabawach. W trakcie festy-
nu w kościele trwała z kolei Adoracja Najświętszego Sakramentu i była możli-
wość skorzystania z indywidualnej modlitwy wstawienniczej. Odbyła się rów-
nież, jak co roku, loteria fantowa.
 Gwiazdą wieczoru była tym razem Natalia Kukulska. Festyn w Starej Iwicz-
nej przyzwyczaił już zresztą miejscowych parafi an do bardzo ciekawych kon-
certów. W poprzednich latach grali tu, między innymi, Skaldowie, Edyta Gep-
pert czy Andrzej Sikorowski. Natalia Kukulska dosłownie oczarowała licznie 
przybyłą publiczność dając świetny i niezwykle profesjonalny show, a odpo-
wiednie nagłośnienie sprawiło, że słychać ją było dobrze nawet na pobliskim 
Osiedlu Słowicza w Piasecznie.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A

Piaseczyńscy policjanci najlepsi
również na boisku!
PIASECZNO Drużyna piłkarska piaseczyńskich policjantów nie miała sobie równych podczas X Turnieju Piłki 

Nożnej o Puchar Komendanta Stołecznego Policji

 W Ośrodku Sportu i Rekreacji 
m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer 
zostały rozegrane pierwsze mecze 
eliminacyjne w dwóch grupach, w 
systemie „każdy z każdym”. Udział 
w nich wzięło 14 drużyn z komend 
rejonowych, powiatowych i komórek 
organizacyjnych KSP oraz reprezen-
tacja gości. W finale, który rozegra-
no na PGE Narodowym spotkały się 
drużyny KPP Piaseczno i KP Żo-
liborz. Po emocjonującej i zaciętej 
walce, zwycięstwo (z wynikiem 3:0) 
odnieśli piłkarze z KPP Piasecz-
no (w składzie: nadkom Rafał Pat-
dyna, nadkom. Jacek Dobrowolski, 
kom. Marcin Kwiatkowski, podkom. 
Sylwester Stępień, asp. sztab. Robert 
Oleksiak, asp. sztab. Piotr Grzesik, 
asp. sztab. Tomasz Hrab, mł. asp. 
Grzegorz Dąbrowski, st. sierż. Er-
nest Książek, sierż. Jarosław Jamro-
zik, sierż. Cezary Dobrowolski).
Trzecie miejsce zajęła drużyna z 
KRP II, która pokonała zespół  KPP 
w Pruszkowie (2:0).
 Po zakończeniu rywalizacji na-
stąpiła ceremonia wręczenia Pucha-

rów Komendanta Stołecznego Poli-
cji drużynom, które zajęły miejsca 
od 1 do 4. Trofea wręczył Zastępca 
Naczelnika Wydziału Doskonalenia 
Zawodowego podinsp. dr Łukasz 
Świerczewski. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został sierż. Jarosław 
Jamrozik z KPP Piaseczno.

AB

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

R E K L A M A

Przybywa zakazów parkowania 
w sąsiedztwie dworca
PIASECZNO Kilka dni temu ustawiono zakazy parkowania wzdłuż ulicy Poniatowskiego. 

Wcześniej podobne ograniczenia pojawiły się wzdłuż ulic Saperów i Lotników

 Parkowania wzdłuż Saperów 
i Lotników zakazano pod koniec 
maja. – Jak widać władze Piaseczna 
mają za nic mieszkańców i zamiast 
budować nowe miejsca parkingowe, 
stawiają kolejne zakazy, zaogniając 
tylko sytuację – komentował wów-
czas pan Marcin, jeden z naszych 
czytelników. 

 Jak udało nam się ustalić w gmin-
nym wydziale infrastruktury, zmia-
nę organizacji ruchu wprowadzono 
na drogach między ulicami Dwor-
cową a Poniatowskiego na wniosek 
pieszych i okolicznych mieszkańców. 
Podobno kierowcy zostawiający tam 
pojazdy i biegnący na pociąg bloko-
wali chodniki i zastawiali wyjazdy z 
posesji. Oprócz znaków zakazują-
cych zatrzymywania, przy wjeździe 
w ulice pojawiły się tabliczki infor-
mująca o tym, że nieprzepisowo par-
kujące pojazdy będą odholowywa-
ne. - To strasznie dziwne, bo w po-
bliżu dworca jest deficyt miejsc par-
kingowych - komentowali kierowcy.
 Jednak, jak się okazało, zaka-
zy parkowania na Saperów i Lotni-
ków to był dopiero początek. Kilka 

dni temu podobne znaki pojawiły się 
wzdłuż ulicy Poniatowskiego. - Nie 
wiem, gdzie będziemy teraz zosta-
wiać samochody – mówi Paweł Gin-
da. - Kilka tygodni temu ustawiono 
zakaz po jednej stronie drogi, a te-
raz po drugiej. Nie mogę oprzeć się 
wrażeniu, że znaki zostały ustawio-
ne nie na prośbę okolicznych miesz-
kańców, ale dewelopera, który bu-
duje tu blok i miał problemy z do-
wożeniem ciężkimi samochodami 
materiałów. Nawet jeśli tak było, to 
gmina mogła ustawić zakazy czaso-
we, zabraniające parkowania w go-

dzinach 8-17, a nie przez całą dobę. 
Poniatowskiego nie jest ulicą prze-
lotową, a dla mieszkańców te za-
kazy to bardzo duża uciążliwość. 
 – Niestety, nasze władze za-
miast budować obiecane parkin-
gi przy dworcu, stawiają kolejne za-
kazy. Jeśli w ten sposób promu-
je się transport publiczny, to coś tu 
jest nie tak... - dodaje pan Marcin. 
 Chcieliśmy zapytać o postępy w 
budowie nowych parkingów burmi-
strza Daniela Putkiewicza, ale nie 
udało nam się z nim skontaktować.

Tomasz Wojciuk

Pierwsze zakazy parkowania pojawiły się 

w okolicach dworca kilka tygodni temu

Mieszkańcy okolic dworca 

skarżą się, że nie mają gdzie 

parkować bo gmina stawia 

im kolejne zakazy

 

 

 

 
 

 
 

R E K L A M A

Piknik Motocyklowy dla Kuby
PIASECZNO Skwer Kisiela w niedzielne przedpołudnie rozbrzmiewał warkotem motocy-

kli i rykiem silników sportowych aut. Muzyka na żywo, konkursy, pokazy tańca, słod-

kie nagrody i kwesta – a wszystko to dla Kuby, chłopca z Domów Dziecka w Pęcherach

 Piknik charytatywny rozpoczął 
się paradą, podczas której motocykle 
i samochody sportowe dumnie prze-
jechały ulicami Piaseczna wzbudza-
jąc niemałe zainteresowanie. Potem 
warkot silników zastąpiła muzyka. 
Na Skwerze Kisiela wystąpił Jeme-
lo, autorski projekt Jarosława „Jerry” 
Chojnackiego oraz Natalia Hrynie-
wicka. Nad dźwiękiem czuwał Music 
Please, jeden ze sponsorów.
 Podczas imprezy odbyło się wie-
le konkursów. Nagrodami były słod-
kości z Karmelowej Pokusy. Dziew-
czyny w Fitness For Ladies zachęci-
ły zebranych do podskoków, wyma-
chów i kicania na trampolinach. Tań-
cem oczarowali publiczność ucznio- wie Szkoły Tańca Id Center. Dzięki 

Lipowa Sport & Health można było 
spróbować sił w zumbie i choć nóżki 
się myliły, nie zabrakło dobrej zaba-
wy i wyśmienitego humoru.
 Łącząc przyjemne z pożytecz-
nym organizatorzy pikniku zadbali 
też o dydaktyczne przesłanie impre-
zy i dzięki Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej OSP Piaseczno odbył 
się pokaz pierwszej pomocy. OSP 
Piaseczno czuwało także nad bez-
pieczeństwem i jednocześnie poma-
gało w kweście.
 Na piknik zajrzeli również bur-
mistrz Daniel Putkiewicz oraz jego 
zastępczyni Hanna Kołakowska-
Michalak – honorowi patroni ak-
cji. Imprezę zakończył występ piase-
czyńskiej gwiazdy Kolorofonii – hi-
p-hopowego projektu Michała Ki-
sielewskiego, który nigdy nie odma-

wia pomocy i chętnie angażuje się w 
charytatywne przedsięwzięcia, gło-
sząc pozytywny przekaz i emocje.
 – Piknik charytatywny na rzecz 
Kuby to pierwsza tego typu akcja 
„Stowarzyszenia Gardiam”, które 
zostało założone dwa lata temu, aby 
nieść pomoc osobom uzależnionym 
od środków zmieniających świado-
mość – mówi Szymon Wach, lider 
stowarzyszenia. – Podczas niedziel-
nej kwesty zebrano ponad 2 tys. zło-
tych. Bardzo dziękujemy wszystkim 
darczyńcom i osobom zaangażowa-
nym w naszą akcję.
 W niedzielę na Skwerze Kisie-
la nikt się nie nudził, a dzięki pikni-
kowi i hojności darczyńców na Kubę 
czekają niezapomniane wakacje. 
Oby więcej równie wartościowych 
inicjatyw w naszym mieście.

BZ

Rusza Farma Dobrej Woli
Podczas ostatniej Wolprezy stowarzyszenie Dobra Wola zbierało środ-

ki na budowę Farmy Dobrej Woli. W zeszłym tygodniu w Janowie (gmi-

na Chynów) geolodzy badali glebę pod przyszłymi fundamentami do-

mów dla niepełnosprawnych i ich opiekunów

 Badania geologiczne są niezbędne przed realizacją inwestycji budowla-
nej. Dzięki nim architekt zyskuje wiedzę o tym, jakie fundamenty zastosować 
i w jakiej technologii ma powstać budynek. 
 - 4 czerwca skończył się komunizm, a dokładnie 30 lat później zaczęła po-
wstawać Farma Dobrej Woli – cieszy się prezes stowarzyszenia, Jacek Zalew-
ski, który jest także ojcem niepełnosprawnego Kuby. - Mój syn w tym roku 
skończy 21 lat, chciałbym by miał miejsce do życia i opiekę także wtedy, gdy 
mnie już zabraknie – mówi Jacek Zalewski. - W podobnej sytuacji są także inni 
rodzice niepełnosprawnych osób. 
 W Janowie powstaną trzy domy mieszkalne i jeden wspólny budynek z 
salą widowiskową, w którym będą mogły odbywać się warsztaty czy konfe-
rencje. Na Farmie Dobrej Woli zamieszka 20 osób. 
 - Wiem, że to kropla w morzu potrzeb – przyznaje Jacek Zalewski. - Reali-
zacja tego projektu nie rozwiąże problemu, ale pokaże kierunek działania i 
być może zainspiruje innych do podejmowania podobnych inicjatyw. Chciał-
bym, żeby Farma Dobrej Woli stała się miejscem, w którym niepełnospraw-
ni będą mieli pracę – małe gospodarstwo rolne, hodowlę zwierząt, być może 
palarnię kawy – snuje plany prezes stowarzyszenia. - Ci ludzie muszą mieć za-
jęcia i czuć, że są potrzebni.   

AB

fot. Natalia Bruczyńska
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Lesznowola Nr 1 
w rankingu Forbesa!

11 czerwca br. podczas Kongresu Regionów Gmina Lesznowola otrzymała nagrodę w ran-

kingu „Miasta Atrakcyjne dla Biznesu” magazynu ekonomicznego Forbes. Lesznowola 

uplasowała się na pierwszym miejscu w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców. 

 Gmina Lesznowola już od lat jest 
liderem rankingu miejsc atrakcyj-
nych dla biznesu, przygotowywane-
go przez zespół redakcyjny prestiżo-
wego miesięcznika ekonomicznego 
Forbes. Autorzy rankingu badają, któ-
re miasta są najbardziej przyjazne do 
prowadzenia biznesu analizując m.in. 
liczbę nowootwieranych i zamyka-
nych fi rm oraz przyrost liczby spół-
ek w przeliczeniu na 1000 mieszkań-
ców. Lesznowola pierwsze miejsce 
zajęła także w 2018, 2017, 2016, 2015, 
2014, 2013, 2012, 2011 i 2009 roku. Co 
decyduje o atrakcyjności Lesznowoli? 
Bez wątpienia jest to m.in. lokalizacja 
w bezpośrednim sąsiedztwie Warsza-
wy i optymalne wykorzystanie tego 
atutu przez Samorząd Gminy. 
 Ogłoszenie wyników tegorocz-
nego rankingu miało miejsce pod-
czas Kongresu Regionów, który od-
był się 11-12 czerwca br. we Wrocła-
wiu. Kongres ten jest największym 
w roku spotkaniem przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Jego uczestnicy mieli okazję debato-
wać o ważnych dla samorządu spra-
wach w ramach pięciu bloków tema-
tycznych: Przestrzeń, Mobilność, Śro-
dowisko, Finanse i Strategie 2030. 
W tym roku odbyła się  jubileuszowa 
– dziesiąta edycja Kongresu. 

Agnieszka Adamus

Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik 

ze statuetką od Forbesa 

EKOJANOSIK dla Lesznowoli
Gmina Lesznowola została laureatem II edycji Krajowej Nagrody Eko-

logicznej „EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski”. Wręczenie nagród 

odbyło się 5 czerwca podczas III Międzynarodowego Forum Energe-

tyka, Transport i Środowisko EKOTRENDY w Krakowie.

 Data wręczenia nagro-
dy EKOJANOSIK – Zielona 
Wstęga Polski nie była przy-
padkowa, bowiem w dniu 
5 czerwca obchodzony jest 
Światowy Dzień Ochrony 
Środowiska Naturalnego. 
 „EKOJANOSIK” to na-
groda  promująca  samorzą-
dy,  które wdrażają rozwią-
zania poprawiające stan śro-
dowiska naturalnego re-
gionu oraz podnoszą świa-
domość ekologiczną swo-
ich mieszkańców. Nagroda 
jest także przyznawana fi r-
mom, placówkom  oświato-
wym oraz osobom fi zycznym 
zasłużonym na polu ekologii.
 Lesznowola otrzyma-
ła nagrodę już po raz dru-
gi, podmiotem rekomen-
dującym Gminę  jako tego-
rocznego laureata był Zwią-
zek Gmin Wiejskich.  Lesz-
nowolski samorząd wdra-
ża wiele przedsięwzięć 
o charakterze ekologicz-
nym. Przykładowo, Lesz-
nowola jako jedna z pierw-
szych gmin na Mazowszu zainstalowała na 
swoim terenie kilkanaście sensorów moni-
torujących stan powietrza. Gmina pozyskała 
także dotację na wymianę w gospodarstwach 
domowych kotłów węglowych na nowocze-

sne gazowe piece kondensacyjne. Organi-
zowane  są również akcje edukacyjne wśród 
dzieci i młodzieży, jak np. tegoroczny cykl 
spotkań z uczniami i przedszkolakami na te-
mat czystego powietrza i walki ze smogiem. 

Agnieszka Adamus
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IV liga

Kolejka 29 - 8-9 czerwca

Radomiak II Radom 0-5 Wilga Garwolin  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 10-0 Perła Złotokłos  
Błonianka Błonie 9-1 Orzeł Unin  
Energia Kozienice 3-3 Znicz II Pruszków  
LKS Promna 0-7 Pilica Białobrzegi  
MKS Piaseczno 2-3 KS Raszyn  
Mszczonowianka Mszczonów 1-5 Oskar Przysucha  
Mazur Karczew 2-0 Sparta Jazgarzew 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  29 75 24 3 2 104-23
2.  Oskar Przysucha 29 63 20 3 6 72-28
3.  Błonianka Błonie 29 63 20 3 6 88-34
4.  Mszczonowianka Mszczonów
  29 54 16 6 7 66-41
5.  Pilica Białobrzegi 29 51 16 3 10 74-36
6.  MKS Piaseczno 29 50 16 2 11 75-60
7.  Mazur Karczew 29 45 14 3 12 44-52
8.  KS Raszyn 29 44 14 2 13 51-51
9.  Znicz II Pruszków 29 39 11 6 12 45-39
10.  Energia Kozienice 29 36 10 6 13 45-51
11.  Radomiak II Radom 29 35 10 5 14 45-68
12.  Wilga Garwolin 29 34 10 4 15 47-56
13.  Sparta Jazgarzew 29 32 9 5 15 36-59
14.  LKS Promna 29 23 6 5 18 27-65
15.  Orzeł Unin 29 19 5 4 20 36-89
16.  Perła Złotokłos 29 2 0 2 27 8-111

Liga okręgowa

Kolejka 29 - 8-9 czerwca

Przyszłość Włochy 1-4 AP Żyrardów
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-6 SEMP Ursynów 
Grom Warszawa 0-2 Milan Milanówek  
KS Konstancin 3-2 MKS II Piaseczno  
Ursus II Warszawa 2-1 Piast Piastów  
Józefovia Józefów 8-0 LKS Osuchów  
Naprzód Stare Babice 2-6 LKS Chlebnia  
KS Teresin 4-5 Laura Chylice 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Józefovia Józefów 29 72 24 0 5 95-34
2.  AP Żyrardów 29 70 22 4 3 97-38
3.  Laura Chylice 29 54 17 3 9 76-51
4.  KS Teresin 29 52 16 4 9 72-50
5.  Ursus II Warszawa 29 52 17 1 11 88-54
6.  Grom Warszawa 29 43 13 4 12 79-62
7.  Przyszłość Włochy 29 43 13 4 12 52-49
8.  Milan Milanówek 29 42 13 3 13 41-49
9.  LKS Chlebnia 29 41 12 5 12 62-57
10.  SEMP Ursynów 29 39 11 6 12 66-60
11.  Piast Piastów 29 34 10 4 15 52-60
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  29 34 10 4 15 47-75

13.  MKS II Piaseczno 29 32 9 5 15 41-54
14.  Naprzód Stare Babice 29 30 9 3 17 55-76
15.  LKS Osuchów 29 16 4 4 21 26-97
16.  KS Konstancin 29 15 5 0 24 34-117

A klasa

Kolejka 25 - 8-9 czerwca

FC Lesznowola 2-1 Naprzód Brwinów  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 3-0 (wo) FC Płochocin  
GLKS Nadarzyn 2-1 Walka Kosów  
Anprel Nowa Wieś 2-4 UKS Siekierk 
Grom II Warszawa 0-6 Orzeł Baniocha  
Świt Warszawa 0-4 Okęcie Warszawa  
Jedność Żabieniec 1-2 Tur Jaktorów 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  GLKS Nadarzyn 25 63 20 3 2 111-34
2.  Okęcie Warszawa 25 62 19 5 1 85-17
3.  Orzeł Baniocha 25 59 19 2 4 82-26
4.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  25 38 11 5 9 52-46
5.  Grom II Warszawa 25 38 12 2 11 47-58
6.  UKS Siekierki 25 36 10 6 9 53-47
7.  Anprel Nowa Wieś 25 36 11 3 11 53-49
8.  Walka Kosów 25 32 8 8 9 47-40
9.  Jedność Żabieniec 25 30 9 3 13 52-66
10.  FC Lesznowola 25 27 6 9 10 42-51
11.  Naprzód Brwinów 25 25 7 4 14 36-57
12.  Świt Warszawa 25 22 5 7 13 21-41
13.  Tur Jaktorów 25 22 6 4 15 38-84
14.  FC Płochocin 25 4 1 1 23 16-119

II liga kobiet

Kolejka 21 - 9 czerwca

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

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 21 55 18 1 2 102-28
2.  MOSiR Sieradz 21 54 18 0 3 79-18
3.  Loczki Wyszków 21 44 14 2 5 74-41
4.  Stomil Olsztyn 21 43 14 1 6 56-25
5.  KU-AZS UW Warszawa 21 34 10 4 7 36-28
6.  Włókniarz Białystok 21 29 9 2 10 25-34
7.  Pogoń Zduńska Wola 21 28 8 4 9 32-40
8.  Akademia 2012 Suwałki 21 20 6 2 13 37-54
9.  GOSiR Piaseczno 21 18 5 3 13 21-59
10.  Victoria Bartoszyce 20 13 2 7 11 18-56
11.  Wilga Garwolin 20 13 4 1 15 14-69
12.  Tygrys Huta Mińska 21 9 2 3 16 24-66

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 30 - 15 czerwca

Perła Złotokłos - Mazur Karczew 15 czerwca, g.17 
Sparta Jazgarzew - Mszczonowianka Mszczonów 
15 czerwca, g.17  
Oskar Przysucha - MKS Piaseczno 15 czerwca, g.17 
KS Raszyn - LKS Promna  
Pilica Białobrzegi - Energia Kozienice  
Znicz II Pruszków - Błonianka Błonie  
Orzeł Unin - Wilga Garwolin  
Radomiak II Radom - Pogoń Grodzisk Mazowiecki  

Liga okręgowa

Kolejka 30 - 15-16 czerwca

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

A klasa

Kolejka 26 - 15-16 czerwca

Naprzód Brwinów - Jedność Żabieniec 
15 czerwca, g.14 
Tur Jaktorów - Świt Warszawa  
Okęcie Warszawa - Grom II Warszawa  
Orzeł Baniocha - Anprel Nowa Wieś 15 czerwca, g.14 
UKS Siekierki (Warszawa) - GLKS Nadarzyn  
Walka Kosów - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
15 czerwca, g.14  
FC Płochocin - FC Lesznowola  15 czerwca, g.14

II liga kobiet

Kolejka 22 - 16 czerwca

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

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Konstancin nie pomógł Piasecznu
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KS KONSTANCIN – MKS II PIASECZNO 3:2 Drużyna z Konstancina już 

dłuższy czas temu pożegnała się z jakimikolwiek nadziejami na utrzymanie się w lidze 

okręgowej. O uniknięcie spadku wciąż walczy jednak druga drużyna Piaseczna. Osta-

tecznie w derby górą byli gospodarze, którzy tym samym zrewanżowali się biało-nie-

bieskim za porażkę jesienią

 Pierwsza połowa meczu w Obo-
rach nie była, delikatnie mówiąc, 
szczególnie porywającym widowi-
skiem. Jedyną bramkę w tym okresie 
gry zdobyli przyjezdni. W 15. minucie 
Damian Szymański podał do Konra-
da Deperasińskiego, który przytom-
nie minął Marcina Rosłonka i strzelił 
do pustej bramki. Następnie świetną 
okazję na podwyższenie prowadze-
nia zmarnował Karol Belka, po czym 
do głosu coraz wyraźniej zaczął do-
chodzić Konstancin.
 Gospodarze wyrównali w 69. mi-
nucie. Kacper Ciesielski zdołał się 
urwać obrońcom i płaskim uderze-
niem po długim rogu posłał piłkę do 
siatki. Strzelony gol dodał wiatru w 
żagle miejscowym, którzy dosłownie 

kilkadziesiąt sekund później mogli 
już cieszyć się z prowadzenia. Cie-
sielski świetnie podał do Jana Kraw-
czyka, który strzelił obok – próbują-
cego interweniować – Konrada Drą-
zikowskiego. Konstancin, który ro-
bił w tym meczu wszystko by god-
nie pożegnać się z okręgówką, ukłuł 
Piaseczno raz jeszcze. W 83. minu-
cie Hubert Skrzypek posłał prosto-
padłą piłkę do Ciesielskiego, który 
udany występ zwieńczył zdobywając 
swoją drugą w tym meczu bramkę. 
Ostatnia akcja spotkania przyniosła 
kolejnego gola – tym razem dla bia-
ło-niebieskich po raz drugi trafił De-
parasiński. Dla gości było to jednak 
marne pocieszenie, bo w ostatnim 
meczu sezonu będą musieli nie tyl-

ko wygrać, ale również liczyć na po-
tknięcia innych walczących o utrzy-
manie zespołów.
 - O wyniku zadecydował brak sił 
i za dużo nerwowości w grze – sko-
mentował Bartosz Kobza, trener 
MKS II Piaseczno. - Gramy jednak 
do końca.
 W zupełnie innym nastroju koń-
czył mecz bramkarz Konstancina.
- Warto było pożegnać się z ligą z 
godnością – powiedział Marcin Ro-
słonek. - No i derby to zawsze der-
by. I choć na tym meczu brakowało 
nam trzech podstawowych zawod-
ników, to mimo przeciwnościom 
losu i upalnej pogodzie pokazaliśmy 
charakter oraz duże zaangażowanie. 

Grzegorz Tylec

Duży krok do utrzymania
PIŁKA NOŻNA, II LIGA, KS GOSIRKI PIASECZNO – WŁÓKNIARZ BIAŁYSTOK 2:1 Pod-

opieczne Tomasza Dudka przez większość meczu głównie się broniły, ale w 

ciągu dwóch minut zdołały przeprowadzić dwie akcje, które zdecydowały 

o zdobyciu, niezwykle ważnych w kontekście utrzymania, trzech punktów

 Przez pierwsze 30 minut na boisku walka toczyła się przede wszystkim w 
środku pola. Po upływie pół godziny nadeszły jednak dwie minuty, podczas 
których Gosirki strzeliły dwa gole. Pierwszy z nich to prawdziwa bramka-kurio-
zum. Magda Dudek najpierw trafi ła z rzutu wolnego w słupek, po czym piłka 
przez kilka sekund tańczyła w polu karnym – dwa razy trafi ając w poprzeczkę, 
aż wreszcie (po uderzeniu Karoliny Sobali) przekroczyła linię bramkową i było 
1:0. Chwilę później, grająca dobre zawody Monika Jałocha, dostrzegła Oliwię 
Malesę, która uderzyła po długim rogu i piłka wylądowała w siatce.
 Niestety, już po pięciu minutach drugiej połowy było 2:1. Zawodniczka 
Włókniarza uderzyła idealnie z 40 metrów, a piłka przelobowała Edytę Kanc-
lerz, otarła się o poprzeczkę i wpadła do bramki. W ostatniej akcji meczu 
znów było gorąco. Podobne uderzenie z dystansu tym razem trafi ło jednak w 
poprzeczkę i Gosirki zdołały dowieźć do końca korzystny wynik.

Grzegorz Tylec

Kiepskie pożegnanie
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – KS RASZYN 2:3 W nie najlep-

szym stylu zakończyli sezon przed własną publicznością zawodnicy 

trenera Igora Gołaszewskiego

 Płynnej gry nie ułatwiał z pewnością piłkarzom obu drużyn padający 
deszcz. Na mokrej murawie w Piasecznie lepiej jednak radzili sobie goście. 
Najpierw postraszyli strzałem w słupek Michała Prażucha, a w końcu wyszli na 
prowadzenie. Z rzutu wolnego uderzył Piotr Ćwik, a odbita jeszcze od muru 
piłka nie dała szans Radosławowi Wąszewskiemu na skuteczną interwencję. 
 Po zmianie stron na 0:2 trafi ł z kolei Konrad Perzyna i choć w 71. minucie 
strzałem głową dał biało-niebieskim kontakt Cezary Michalak (po dośrodkowa-
niu Kamila Ziemnickiego z rzutu rożnego), to jednak goście błyskawicznie zdo-
łali na tego gola odpowiedzieć. Po serii prostych błędów w obronie Artur Sie-
radzki znów dał Raszynowi komfort. I wprawdzie Bartosz Orłowski w 89. minu-
cie wykorzystał (strzałem głową) dobrą wrzutkę Kamila Matulki, to było jednak, 
w końcowym rozrachunku, za mało żeby zdobyć z Raszynem choćby punkt.

Grzegorz Tylec

Karolina Sobala, zawodniczka KS Gosirki Piaseczno:

 - Uważam, że mecz z Białymstokiem był jednym z lepszych w naszym 
wykonaniu w tej rundzie. Pokazałyśmy prawdziwego ducha walki i wyko-
rzystałyśmy sytuacje na strzelenie bramek. Trzy punkty niezwykle nas cie-
szą, bo przy obecnej sytuacji w tabeli były nam niezmiernie potrzebne. 
Mam nadzieję, że w ostatnim meczu za tydzień z Wilgą Garwolin również 
pokażemy się z tej lepszej strony
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Zawody przyszłości
Od pewnego czasu pracodawcy narzekają na brak osób, chętnych do podjęcia pracy. 

I choć dotyczy to raczej najprostszych, nienajlepiej płatnych zajęć to okazuje się, że 

w Polsce jest także niedobór wysoko wykwalifi kowanych specjalistów. Prognozujemy, 

jak może kształtować się rynek pracy w najbliższych latach
 W ubiegłym tygodniu przytacza-
liśmy dane z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Piasecznie, z których wy-
nika, że poziom bezrobocia na na-
szym terenie osiągnął najniższy po-
ziom w historii, kształtując się po-
niżej 4 proc. Wynika z tego, że kto 
chce pracować, pracę znajdzie. W 
powiecie piaseczyńskim najwięcej 
ofert jest dla pracowników nisko 
wykwalifikowanych – a więc ma-
gazynierów, ochroniarzy, przed-
stawicieli handlowych, sprzedaw-
ców, budowlańców, pracowni-
ków sezonowych do robót w rol-
nictwie i ogrodnictwie oraz osób 
do prac porządkowych. Ze znale-
zieniem pracy problemów nie po-
winni mieć również kierowcy, ku-
charze i pracownicy gastronomii, 
fryzjerzy, księgowi oraz specjaliści 
z branży budowlanej – spawacze, 
murarze, dekarze, hydraulicy itp. 
Ile można zarobić w tych zawo-
dach? W powiecie piaseczyńskim 
niewiele osób zgadza się na upo-
sażenie wynoszące poniżej 2500 zł 

„na rękę”, a często – nawet w przy-
padku najprostszych prac – pada-
ją kwoty w przedziale 3-4 tys. zł. 
Oczywiście księgowi, kierowcy czy 
hydraulicy mogą liczyć na jeszcze 
wyższe zarobki. Ale brakuje także 
wysoko wykwalifikowanych spe-
cjalistów. W tej chwili jest ogrom-
ny niedobór informatyków i pro-

gramistów, których w skali kraju 
może brakować nawet kilkanaście 
tysięcy. Programista po studiach 
może liczyć w Warszawie i jej oko-
licach na pensję rzędu 6-7 tys. zł 
brutto, a taki z kilkuletnim do-
świadczeniem - nawet na 20 tys. zł 
brutto (najlepsi zarabiają oczywi-
ście o wiele więcej). Poszukiwani 
są także specjaliści od telekomu-

nikacji, biotechnologii oraz ener-
getyki. Cały czas brakuje chętnych 
do pracy w branży medycznej.
 Wydaje się, że w najbliższych la-
tach wszystkie wymienione wyżej za-
wody nadal będą na topie. Ale dojdą 
do nich na pewno kolejne. Nasze spo-
łeczeństwo powoli się starzeje, a to 
oznacza, że na pracę będą  mogły li-
czyć osoby opiekujące się emerytami. 
Na pewno na znaczeniu zyskają od-
nawialne źródła energii, w związku z 
czym będzie zapotrzebowanie na in-
żynierów wyspecjalizowanych w tej 
dziedzinie. Kolejna branża, która bę-
dzie mocno się rozwijać to robotyka 
oraz powiązana z nią sztuczna inteli-
gencja. A jakie zawody mogą w przy-
szłości stracić na znaczeniu? W związ-
ku z postępującą automatyzacją pro-
dukcji coraz mniej osób będzie pra-
cować w fabrykach oraz w rolnictwie. 
Ciężkie czasy mogą przyjść także dla 
górników w związku ze stopniowym 
odchodzeniem od kopalin na rzecz 
czystych źródeł energii.

Zawody przyszłości z pewno-

ścią będą związane z rozwo-

jem sztucznej inteligencji 

i popularyzowaniem się od-

nawialnych źródeł energii

W Polsce już teraz brakuje programistów. Jest to praca, 

w której można naprawdę dużo zarobić

R E K L A M A

TW
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W piątek 21 czerwca redakcja Kuriera Południowego będzie nieczynna.

Kolejne wydanie gazety ukaże się 28 czerwca.

DAM PRACĘ

Publiczne Przedszkole w Piasecznie zatrudni  
nauczyciela nauczania zintegrowanego, konserwatora 
i sprzątaczkę. Tel. kontaktowy: 608 601 981

Zatrudnię Pracownika/Magazyniera do sklepu i skła-
du budowlanego. Uprawnienia na wózek widłowy mile 
widziane, tel. 510 748 928

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

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

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

Kierowca kat.C + HDS na skład drewna w Lesznowoli 
k. Magdalenki tel. 604 867 489

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 atmos-
fera, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

Dom opieki zatrudni opiekunów i pracownika 
kuchni, umowa o pracę, zlecenie. Praca od zaraz, 
tel. 602 795 596

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni pracowników 
na produkcję, dzień lub noc, tel. 791 200 444

Poszukujemy pracowników do konfekcjonowania na 
produkcji. Zatrudnienie na umowę zlecenie, stawka 
brutto: 14,70/godz. Oczekiwania: zdolności manualne, 
gotowość do pracy na 2 zmiany. Lokalizacja: Piasecz-
no, ul. Geodetów 31. Zgłoszenie e-mail: biuro@michel-
laboratory.com lub tel. 22 750 75 59

Pracowników od zaraz do sprzątania biur 2-3 godz. 
dziennie po godz.16.00 od poniedziałku do piątku,
Warszawa Pyry, tel. 604 759 083

Ochrona budowy w Sękocinie Nowym. Praca w godzi-
nach 17-7 pon-pt,  weekendy 24 h. Praca co trzeci dzień. 
Mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Tel. 727 003 831

Przyjmę Panią do zmywania naczyń, blisko expo PtaK 
wynagrodzenie 4700 zł brutto, TEL. 500 366 001

Zatrudnię w zakładzie szklarskim, wymagane prawo jazdy 
kat. B, praca przy lustrach, tel. 509 920 854

Piekarza ciastowego, piecowego oraz osoby do pomocy 
w Piekarni, tel. 22 756 90 91, 663 044 036

Firma zatrudni do sprzątania biur, praca w godzinach 
nocnych, Piaseczno, ul. Puławska, tel. 508 095 264

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

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Do prac budowlano – wykończeniowych, tel 507 191 295

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

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

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

Prywatna SzkołaPodstawowa przy ul.Okrężnej 25A w Za-
lesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje pracownika 
gospodarczego. Umowa zlecenie. Pełne ubezpieczenie 
ZUS. Tel. 22 750 07 87 

Zatrudnię kucharkę do pracy w przedszkolu. Oferujemy 
umowę o pracę na pełny etat. Telefon 601 778 504

Zatrudnię Panią do sprzątania przedszkola. Oferujemy 
umowę o pracę na pełny etat. Telefon 601 778 504

Agenta ochrony Konstancin tel. 506 158 658

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

BABIK TRANSPORT – zatrudnimy diagnostę samochodo-
wego z uprawnieniami do SKP w Sękocinie  lub na Wila-
nowie 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

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

Do murowania kamienia, tel. 509 447 601

Młodego grafika komputerowego, tel. 601 213 555

Zatrudnię pracownika fizycznego, tel. 509 447 601

Zatrudnię na cały etat stolarza, pon – sobota, Piaseczno, 
tel. 609 115 711

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

Do ochrony i lekkich prac porządkowych, Antoninów, 
tel. 508 092 657

Zatrudnię na cały etat – magazynier na skład drewna,
 pon – sobota, Piaseczno, tel. 609 115 711

Parkieciarz, schodziarz, montażysta drzwi, prawo jazdy B, 
Piaseczno, tel. 516 057 422

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
Konstancin Jeziorna, tel. 602 122 313

Zatrudnię piekarza i pomocnika piekarza, Konstancin, 
tel. 601 28 20 71

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

Osobę do pracy w kuchni w przedszkolu na pełny etat 
oraz osobę do sprzątania 3 h/ dziennie, tel. 501 423 413

Sprzątaczka do przedszkola, pół etatu i cały etat.
Tel 664-703-944

SZUKAM PRACY 

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, malowanie
 dachów, rynny), tel. 739 699 908

Kwalifikowany, grupa, pełnosprawny, w ochronie, 
tel. 783 848 584

KUPIĘ

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

Kupię płyty warstwowe, używane lub końcówki 
nowych, min 10-15 cm grubości i 2,5 m długości, 
z przeznaczeniem na garaż, tel. 698 698 839

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

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

Betoniarka 250 l, opryskiwacz sadowniczy mały 
na kółkach, z własnym napędem, tel. 535 467 856

Materac + materac przeciwodleżynowy, tel. 503 759 428

Zamrażarki, chłodnie, krajalnice do wędlin, wagę,
 tel. 515 815 983

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Palety, tel 513 238 207

Pompę do igłofiltrów 160 m3/ godz, tel. 513 238 207

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

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

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

Polo 2000 r., 1.4 benzyna, 5 drzwi, 140 000 km, 
II właściciel, tel. 694 236 965

Audi 1,9. TDI, 2002r, tel. 696 225 567

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Prześliczną działkę budowlaną 1583 m kw., wszyst-
kie media, równa, stare drzewa, ul. Skrzetuskiego 20A, 
Piaseczno, 400 zł/m kw., tel. 501 559 587

Sprzedam działkę 5000 mkw., w Lesznowoli, 
ul. Fabryczna,  tel. 699 177 541

Dom, bezpośrednio, w Piasecznie, tel. 606 952 393

Działkę w Horyńcu, tel. 695 439 184

Mieszkanie, 90 mkw., lub zamienię na mniejsze, 
dwupokojowe, ok 40 mkw., tel. 695 439 184 

Działkę rolną 2,84 ha, miejscowość Many, 
tel. 506 639 229

Działka budowlana 5000 mkw. Lesznowola 
ul. Fabryczna, tel. 699 714 541

Działkę bezpośrednio, Baszkówka, tel. 508 238 610

Działkę budowlaną 6000 mkw, Dąbrówka, 650 zł/mkw.,
w całości lub podzielę tel. 667 797 094

Działkę rolną, 2,83h, Suchostruga, tel. 506 639 229

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

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów tel. 603 862 559

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

Sprzedam działkę w Słomczynie, 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

Dom 80 m kw., mieszkalny, drewniany do rozbiórki 
i przeniesienia, 16 000 zł, tel. 500 464 096

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię dom lub gospodarstwo w okolicach Piaseczna, 
tel. 513 238 207

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję pokoju w Piasecznie, możliwa pomoc 
(gotowanie, sprzątanie), tel. 889 284 452

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Kawalerka w Piasecznie, umeblowana, tel. 50 50 56 443 
po 16 – tej 

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216

Wynajmę domek na wsi k. Czachówka, cisza, spokój, 
świeże powietrze, tel. 501 921 568

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

Lokal usługowy 25 m kw, Piaseczno – ul. Puławska, 
tel. 506 551 616

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

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

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

Lokal 100 m2 na biuro, zajęcia dla dzieci lub dorosłych, Pia-
seczno – Józefosław, tel. 601 231 501, lokale@gromar.pl

Lokal usługowy w Magdalence 180 m kw. tel. 508 092 657

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Automatyczne systemy nawadniające, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Produkcja mebli na wymiar, szafy, garderoby, 
kuchnie, tel. 608 624 938

Dachy, remonty dachy, tel. 601 310 413

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

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

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, tel. 665 708 757

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

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Ogrodnicze, tel. 536 043 434

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

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

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

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 l
at doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

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

Szlifuję sita i noże masarskie, noże do rębaków 
tel. 539 925 393

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

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

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

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

Cyklinowanie, tel. 696 269 184

Remonty, malowanie, tel. 690 300 854

Malowanie, tel. 787 726 963

Dachy, obróbki blacharskie, malowanie dachów, 
rynny, tel. 579 253 060

Zabudowa kuchni pod wymiar, szafy wnękowe, prace 
stolarsko – hydrauliczne, tel. 692 916 378, 531 472 422

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Ogrodnicze kompleksowo, nawadnianie, pielęgnacja, 
tel. 692 916 378, 531 472 422

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

Remonty,malowanie, tel. 501 445 087

 RÓŻNE 

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

DZIĘKUJĘ ANONIMOWYM DŻENTELMENOM I PANI KTÓ-
RZY BEZINTERESOWNIE, CIĘŻKO PRACUJĄC,W SKWA-
RZE I KOMARACH, POMOGLI MI 10 CZERWCA W KON-
STANCINIE WYCIĄGNĄĆ SAMOCHÓD Z „BUSZU”

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

Pomoc w lekcjach, nauka na bieżąco, opieka, Piaseczno 
i okolice, 30zł/h  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, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

60 lat, wysoki, kulturalny, auto, zamieszka z samotną 
Panią, tel. 577 886 245

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

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

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

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

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

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

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

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

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

Przedszkole w Konstancinie zatrudni nauczyciela 
lub pomoc nauczyciela, e-mail: info@bimbo.edu.pl  

Pracownika fizycznego, Piaseczno, tel. 22 756 81 85

Zatrudnię ekspedientki do pracy w sklepie 
spożywczym, Konstancin-Jeziorna,. Tel. 602 212 169

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

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

R E K L A M A
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Wkrótce Dni Konstancina. 
Będzie się działo!
KONSTANCIN-JEZIORNA Już w najbliższy weekend 15 i 16 czerwca odbędą się Dni Konstanci-

na - wyjątkowe wydarzenie, gwarantujące rozrywkę dla osób w każdym wieku. W pro-

gramie liczne atrakcje dla dzieci, wydarzenia kulturalne, koncerty znanych artystów z 

Kasią Cerekwicką na czele oraz prelekcje historyczne. Zaplanowano też doroczną pa-

radę retro, która przejdzie spod Starej Papierni do Parku Zdrojowego

 Impreza rozpocznie się w so-
botę 15 czerwca o godz. 13 w Par-
ku Zdrojowym. Na scenie amfite-
atru wystąpią chóry Cantabile i No 
Bell Montessori oraz grupy ER-ne-
sta i Egurrola Dance Studio. Oko-
ło godz. 16 na scenie zamelduje się 

zespół Manaus, a po nim Mateusz 
Krautwurst – jeden z najbardziej 
utalentowanych muzyków młode-
go pokolenia (godz. 17). Jednak naj-
większą gwiazdą pierwszego dnia 
święta uzdrowiska będzie wokalist-
ka Katarzyna Cerekwicka, której 
koncert rozpocznie się około godz. 
20.30 i potrwa do 22. 

Liczne wydarzenia kulturalne

 Na godz. 18 w Hugonówce zapla-
nowano premierę spektaklu „Pen-
sjonat pod Meduzą” grupy teatral-
nej AD REM. Wcześniej, bo już od 
godz. 14, w parku będzie można po-
szaleć na dmuchańcach, wziąć udział 
w warsztatach plastycznych i arty-

stycznych, odwiedzić stoiska handlo-
we i gastronomiczne. Na miejscu bę-
dzie rozgrywany także turniej siat-
kówki plażowej i turniej badmintona. 
Zaplanowano też pokazy sztuk wal-
ki, a w plenerze będzie można zoba-
czyć kilka ciekawych wystaw. 

Parada w dawnym stylu

 W niedzielę 16 czerwca jak 
za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki przeniesiemy w barw-
ne lata 20. i 30. ubiegłego stule-
cia. Podróż w czasie zapewni Pik-
nik Retro z atrakcjami sprzed stu 

lat oraz efektowna Parada Re-
tro w strojach z epoki. Wyruszy 
ona spod Starej Papierni o godz. 
13.30. Dla osób i rodzin, których 
strój najbardziej będzie wpisywał 
się w charakter epoki, przewidzia-
no nagrody. W Parku Zdrojowym 
od godz. 14 nie zabraknie licz-
nych koncertów, wystaw, spekta-
kli, pokazów, wycieczek po letni-
sku, zabytkowych automobili, me-
czu retro w piłkę nożna, konkursu 
na najlepsze przebranie czy lotów 
balonem (od godz. 18). W  amfi-
teatrze wystąpią, m.in. The Warsaw 
Dixielanders (godz. 14) i Kacper Ku-
szewski w recitalu „Album rodzinny” 
(godz. 16.30). Na godz. 20 zaplanowa-
no widowisko muzyczno-kabaretowe 
„Bodo Cafe”. Z kolei o godz. 18 w Hu-
gonówce będzie można obejrzeć spek-
takl „Tamara L.”, przybliżający histo-
rię wybitnej malarki Tamary Łempic-
kiej. Dni Konstancina zwieńczy Bal 
Apaszów czyli jedyna w swoim rodza-
ju potańcówka w stylu lat 20. i 30. mi-
nionego stulecia. W altanie przy Hu-
gonówce o godz. 21.30 zagra zespół 
Grand Slam Quartet. Szczegółowy 
program imprezy na konstancinski-
domkultury.pl.

Tomasz Wojciuk

Jedną z atrakcji imprezy będzie koncert Kasi Cerekwickiej

 Najbardziej widowiskową 

częścią obchodów 

Dni Konstancina będzie 

Parada Retro,która odbędzie 

się w niedzielę

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Kiermasz książki z akcją charytatywną
 W czasie Święta Góry Kalwarii na stoisku Gminnej Biblioteki Publicz-
nej odbędzie się kiermasz książki organizowany wspólnie z Grupą Mi-
sja-Pomaganie. Książki popularnych autorów takich jak Coben, Coelho, 
Mankell, Nesser, Kalicińska, Szwaja, King czy Dan Brown będą sprzeda-
wane w cenach 1 zł, 3 zł, 5 zł. To będzie doskonała okazja na uzupeł-
nienie lektur przed wakacyjnymi wyjazdami i jednocześnie wsparcie dla 
osób potrzebujących, ponieważ wszystkie zebranie środki zostaną prze-
znaczone na cele charytatywne. Grupa Misja-pomaganie powstała w lu-
tym 2018 roku. Początkowo skupiona była na pomocy rodzicom i dzie-
ciom przebywającym w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. 
- Pomagających jest coraz więcej, więc zaangażowaliśmy się w pomoc 
rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych w gminie Góra Kalwaria 
– mówią członkowie grupy. - Dzięki grupie powstały też nowe przyjaźnie. 
W maju 2018 nastał czas trudny dla naszego przyjaciela z grupy –  Domini-
ka. U jego żony zdiagnozowano nawrót choroby nowotworowej. Tak po-
wstał Bazarek Dobro Powraca. Zbieramy środki fi nansowe na leczenie ko-
leżanki - zakup bardzo drogiego, nierefundowanego przez NFZ leku.

Tyl.

Kierowca zginął w karambolu
GÓRA KALWARIA W środę doszło do kolejnego wypadku na drodze krajowej 79 w Solcu. W karambolu wzię-

ły udział cztery samochody osobowe i dwie ciężarówki. 75-letniego kierowcy hondy nie udało się uratować

 Droga krajowa 79 przez kil-
ka godzin była nieprzejezdna. Sa-
mochody objeżdżały zablokowany 
odcinek polnymi drogami. W wy-
padku zostały poszkodowane dwie 
osoby, niestety 75-letni kierow-
ca zmarł. - Postępowanie w spra-
wie prowadzi prokuratura – infor-
muje asp. sztab. Maciej Blachliń-
ski z Komendy Powiatowej Policji 
w Piasecznie.
 Skrzyżowanie krajowej 79 z uli-
cą Wesołą to jeden z czarnych punk-
tów na drogowej mapie powiatu pia-
seczyńskiego. W tym miejscu do-
chodzi do wielu wypadków, także 
śmiertelnych.
 - O sygnalizację na tej drodze 
wnioskowałam już dwukrotnie, ale 
tylko raz otrzymałam odpowiedź 
na pismo złożone z ponad 150 pod-
pisami – mówi sołtys Szymano-
wa, Renata Mateńko. - Sytuacja na 
tym skrzyżowaniu w ostatnich la-

tach uległa zmianie. Jest chodnik i 
przejście dla pieszych na ulicy Weso-
łej przy Orlenie, którego wcześniej-
szy brak według Generalnej Dyrek-
cji Dróg i Autostrad nie uzasadniał 
powstania sygnalizacji. Projekt bu-

dowy Centrum Handlowego Cegiel-
nia też już raczej nie dojdzie do re-
alizacji, a wcześniej liczono iż inwe-
stor pokryje koszty przebudowy tego 
niebezpiecznego skrzyżowania.

AB

Niebezpieczny 
wyciek kwasu solnego
GÓRA KALWARIA Przez całą noc z wtorku na środę strażacy pracowa-

li przy przepompowywaniu i neutralizowaniu kwasu solnego, który 

wyciekał z rozszczelnionej cysterny przy ul. Towarowej. Niebezpiecz-

ną substancję usuwano także następnego dnia

 Rozszczelnienie cysterny mogło mieć katastrofalne skutki gdyby nie 
mieszkaniec Góry Kalwarii Radosław Lipiński, który we wtorkowy wieczór wy-
szedł na spacer z psem i zauważył wyciek.
 – Gdy przechodziłem koło cysterny usłyszałem dziwny syk – opowiadał 
naszym reporterom, którzy dotarli na miejsce zdarzenia – Początkowo my-
ślałem, że to powietrze z opony, ale gdy wracałem poczułem, że zaczynają 
szczypać mnie oczy. Zacząłem pukać do kabiny. Gdy kierowca się obudził  
szybko poinformowałem go, że coś mu z tej cysterny wycieka.
 W cysternie było 25 000 litrów kwasu solnego. – Po tym jak wyciek zauwa-
żył przypadkowy przechodzień, wysłaliśmy na miejsce kilka zastępów straży 
pożarnej – informuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Piasecznie st. bryg. Mirosław Bosiek. – Uruchomiono też War-
szawską Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 6, specjalizującą się w ratownic-
twie chemiczno-ekologicznym. Do Góry Kalwarii strażacy z Warszawy przyje-
chali w sile jednego plutonu. Otrzymaliśmy też wsparcie ze specjalistycznej 
jednostki z Radomia.
 Strażacy pracowali w ubraniach gazoszczelnych. - To bardzo wyczerpu-
jące, stąd potrzeba dodatkowego wsparcia – tłumaczy st. bryg. Mirosław 
Bosiek. – Wypompowywanie kwasu trwało całą noc, z cysterny trafi ł on do 
1000-litrowych zbiorników. Na ziemię wyciekło ok. 1500-2000 litrów. Część 
została od razu zneutralizowana, pozostałą usuwano jeszcze następnego 
dnia. Praca strażaków w specjalistycznych ubraniach ochronnych w trzydzie-
stostopniowym upale była bardzo ciężka.

Adam Braciszewski
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