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O włos od tragedii!
PIASECZNO Toyota uderzona 

przez seata przewraca się, 

dachuje i leci wprost na 

zaparkowane pod 

sklepem mitsubishi, do 

którego dwóch mężczyzn 

pakuje zakupy. To cud, 

że skończyło się tylko na 

drobnych obrażeniach

Mieszkanka: nowe rondo zmieni 
moje życie w koszmar!

PIASECZNO/POWIAT Barbara Obara mieszka-

jąca przy skrzyżowaniu ulic Starochylic-

kiej i Sielskiej w Chylicach obawia się, że 

wyniesienie w górę nowo budowanego 

chodnika i ronda będzie skutkowało za-

lewaniem jej nieruchomości



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

URSYNÓW

Upił się i uszkodził drzwi wejściowe do szkoły

Wybił kamieniem szybę w taksówce

 Do zdarzenia doszło kilkanaście dni temu na terenie Piaseczna. 
Policjanci otrzymali zgłoszenie, że do jednej ze szkół dobija się mło-
dy mężczyzna. Gdy dotarli na miejsce zauważyli 23-latka, próbują-
cego sforsować drzwi prowadzące do piwnicy. Jak się okazało, mło-
dzian był pijany – miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. 
Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi do 
5 lat pozbawienia wolności. Będzie też musiał zapłacić za zniszczone 
drzwi (dyrekcja szkoły oszacowała straty na 600 zł).

 Pijany 32-latek najpierw udawał policjanta, prosząc o dokumen-
ty gości klubu nocnego, a następnie ruszył środkiem drogi w kierun-
ku domu. Gdy obok niego przejechała taksówka, mężczyzna nie na-
myślając się podniósł kamień i wybił w aucie szybę. Kierowca i pasa-
żer pojazdu po krótkim pościgu zatrzymali 32-latka i przekazali go 
w ręce policji. Chuligan miał w organizmie 1,5 promila alkoholu i po 
wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi mu 
do 5 lat więzienia.

Zatrzymano złodzieja. Kradł, co popadnie
 Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 36-latka podejrza-
nego o kradzież markowego roweru, który zaginął podczas turnie-
ju piłki nożnej rozgrywanego w pobliżu Piaseczna. W jego miejscu 
zamieszkania mundurowi ujawnili również porcję amfetaminy i ma-
rihuany oraz biżuterię, monety i precjoza, których pochodzenia za-
trzymany nie był w stanie wiarygodnie wytłumaczyć. Funkcjonariu-
sze podejrzewają, że przedmioty te mogą pochodzić z kradzieży. Na ra-
zie 36-latek usłyszał dwa zarzuty: kradzieży roweru i posiadania środków 
odurzających, za co grozi mu łącznie do 8 lat pozbawienia wolności. 

Amfetaminę ukrywał w opakowaniu po lodach
 We wtorek na terenie gminy policjanci z wydziału kryminalnego 
zatrzymali 35-latka podejrzewanego o handel narkotykami. Amfeta-
minę i metaamfetaminę, których było łącznie 71 gramów podejrza-
ny przechowywał w... pudełku po lodach. Sprawa jest rozwojowa. 
Jeśli zarzuty potwierdzą się, mężczyźnie może grozić do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Z kabrioletu skradziono dwa fotele
 Do nietypowego zdarzenia doszło 25 czerwca w rejonie Zimnych Do-
łów w Żabieńcu. W zaparkowanym przy drodze bmw kabrio przecięto 
dach i ukradziono dwa fotele. Do włamania doszło między godz. 12.30 a 
14. Policja poszukuje świadków zdarzenia. 

Płacił za zakupy cudzą kartą
 W poniedziałek policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali na te-
renie miasta mężczyznę, podejrzanego o przywłaszczenie karty płatni-
czej i nieautoryzowane transakcje. 42-latek będzie odpowiadał prawdo-
podobnie za kradzież. Sprawa jest rozwojowa.

Koniec roku szkolnego chciał uczcić marihuaną
 Wieczorem na alei KEN policjanci zauważyli młodego mężczyznę, 
który na ich widok zaczął dziwnie się zachowywać. Postanowili więc 
sprawdzić, co jest przyczyną nerwowego zachowania. Jak się okazało 
20-latek chował w plecaku paczkę, w której było około 100 g marihu-
any. Nielegalny susz trafi ł do depozytu, natomiast 20-latek do policyjne-
go aresztu. Tłumaczył, że kupił narkotyki na własny użytek, aby uczcić z 
kolegami koniec roku szkolnego i zdaną maturę. Odpowie za posiadanie 
substancji odurzających, grozi mu do 3 lat więzienia.
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Burmistrz został 
oceniony pozytywnie
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni zatwierdzili sprawozdanie fi nan-

sowe za ubiegły rok i udzielili burmistrzowi absolutorium

 Burmistrz Putkiewicz zaczął od 
zaprezentowania raportu o stanie 
gminy, który został przedstawiony 
radnym kilkanaście dni temu. Oma-
wia on dziedziny znajdujące się w 
kompetencjach samorządu. - Ra-
port ma pokazywać, na jakim etapie 
realizacji jest nasza wizja. Chciał-
bym, aby w przyszłości było podob-
nie – mówił Daniel Putkiewicz. - W 
Piasecznie naprawdę dużo się dzie-
je, mamy wiele aktywności. Sądzę, 
że warto połączyć ten dokument  z 
przyjętą dwa lata temu strategią roz-
woju gminy.
 Burmistrz przekonywał, że gmi-
na Piaseczno jest wyjątkowa i mimo 
że ma charakter miejsko-wiejski to 
obszar miejski jest na tyle rozwinię-
ty i zaludniony, że z powodzeniem 
można porównywać go do więk-
szych miast jak Płock czy Siedlce. 
 W raporcie sporo miejsca po-
święcono zwłaszcza planom miej-
scowym, transportowi publiczne-
mu (z czasem ma on stawać się co-
raz bardziej efektywny), terenom pu-
blicznym (cały czas mają powstawać 
nowe), a także ochronie środowiska, 
oświacie (pochłania niemal połowę 
budżetu) czy bezpieczeństwu (gmina 
chce rozbudowywać straż miejską). 
 Po udzieleniu burmistrzowi wo-
tum zaufania przedstawiono spra-
wozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2018 rok oraz odczytano 
opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Opinię komisji rewizyjnej z 
wykonania budżetu przedstawił jej 
przewodniczący, Wojciech Ołda-
kowski. Pochwalono w niej niski po-

ziom zadłużenia gminy (11 proc. 
dochodów), jednak zwrócono uwa-
gę na problemy ze ściąganiem zobo-
wiązań od dłużników (tzw. należno-
ści wymagalne). Kolejnym niepoko-
jącym faktem jest zdaniem komisji 
to, że z roku na rok o około 10 proc. 
rosną wydatki bieżące. Mimo to wy-
konanie budżetu zostało ocenione 
pozytywnie. Po odczytaniu opinii 
RIO dotyczącej sprawozdania komi-
sji, przyjęto uchwałę zatwierdzają-

cą sprawozdanie finansowe za ubie-
gły rok, a chwilę potem jednogło-
śnie udzielono burmistrzowi abso-
lutorium. - Nasze zadłużenie będzie 
rosło w związku z kolejnymi plano-
wanymi inwestycjami – odniósł się 
do opinii komisji rewizyjnej Daniel 
Putkiewicz. - Chcemy uporządko-
wać kwestię parkowania. Planujemy 
też zwiększyć zespół osób odpowie-
dzialnych za windykację.

Tomasz Wojciuk

Burmistrz Daniel Putkiewicz przedstawił raport o stanie gminy.

Podobny dokument ma być przygotowywany co roku

Zatrzymano kolejnych gangsterów 
związanych z grupą „Bukaciaka”
POWIAT Kilka dni temu policjan-

ci z CBŚP zatrzymali 9 osób podej-

rzanych o działalność przestępczą 

i związek z grupą „Bukaciaka”. W 

tej sprawie jest już blisko 200 po-

dejrzanych. Sam „Bukaciak” zo-

stał skazany na 25 lat więzienia

 Grupa przestępcza, którą kie-
rował Rafał B., trzęsła do 2013 
roku południem Warszawy oraz 
gminami Konstancin-Jeziorna, 
Góra Kalwaria i Piaseczno. Gang, 
będący odłamem grupy mokotow-
skiej, specjalizował się w prze-
stępstwach najcięższego kalibru, 
jak przemyt i handel narkotyka-
mi, wymuszenia rozbójnicze, czer-
panie korzyści z nierządu, rozboje, 
porwania, zabójstwa. Przestępcy 
słynęli ze swojej bezwzględności. 
Sam „Bukaciak”, który dziś ma 
prawie 44 lata, spędził w więzieniu 
ponad połowę życia, a czyny któ-
rych się dopuszczał, z czasem sta-
wały się coraz bardziej brutalne.
 Mimo że Rafał B. odbywa już 
karę więzienia, policjanci cały czas 
tropią powiązanych z jego gangiem 
ludzi. Zatrzymani przed kilkoma 
dniami mężczyźni w wieku od 34 
do 66 lat  usłyszeli blisko 30 zarzu-
tów, dotyczących między innymi 
udziału w zorganizowanej grupie 
przestępczej o charakterze zbroj-

nym, nielegalnego posiadania bro-
ni palnej, rozboju z użyciem nie-
bezpiecznego narzędzia lub bro-
ni palnej, paserstwa, a także wpro-
wadzenia do obrotu znacznych 
ilości narkotyków. Ponadto jeden 
z zatrzymanych mężczyzn usły-
szał zarzut usiłowania zabójstwa. 
Na wniosek prokuratora i decyzją 
sądu, 8 osób zostało tymczasowo 
aresztowanych.

 Łącznie w całej sprawie  zabez-
pieczono około 40 sztuk broni pal-
nej, trzy granaty i ponad 2 tysiące 
sztuk amunicji, a także kilkadzie-
siąt kilogramów środków odurza-
jących i substancji psychotropo-
wych. Śledczy cały czas analizują 
zebrany materiał dowodowy i nie 
wykluczają dalszych zatrzymań.

TW
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BAJKOWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Oskar dla przedszkola Bajka za ogromny wkład pracy

 Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w „Bajce” 6-latki po raz 
ostatni rozpoczęły tańcząc polone-
za. Trzymając w rękach białe róże 
dzieci wykonały układ taneczny 
do muzyki Wojciecha Kilara z fil-
mu „Pan Tadeusz”. Widowisko mu-
zyczno-taneczne swą wyjątkowość 
zawdzięczało pięknej choreografii, 
oryginalnej muzyce oraz niezwy-
kłym kostiumom. 6-latki prezento-
wały układy taneczne, zamieniając 
się w marynarzy, syreny i tańcząc 
w rytm hawajskich utworów na raj-
skich wyspach. Choreografie opra-
wione były muzyką Dereka Fiechte-
ra - Masquerade Ball oraz szlagie-
rem Hugo Strassera – Letkiss. Wy-
korzystano także muzykę z filmu 
Lilo&Stitch – Hawaiian Roller Co-
aster, gdzie dzieci przystrojone w 
hawajskie kwiaty witały przybyłych 
na wyspę marynarzy.
 Brawurowo zatańczony can-can 
w unikalnych i barwnych kostiu-
mach spotkał się z ogromnym entu-
zjazmem i brawami. - Mieliśmy oka-
zję oglądać nie tylko tańce polskie, 

balet ale także współczesne i nowo-
czesne choreografie – mówi Kry-
styna Otręba-Kurasiewicz, dyrek-
tor przedszkola. - Łącząc nowocze-
sność z klasyką udało nam się stwo-
rzyć przepiękne i dynamiczne wi-
dowisko, olśniewając każdego z wi-
dzów. Dzięki zaangażowaniu na-
uczycieli i przedszkolaków powstało 
nadzwyczajne przedstawienie, które 
zapamiętamy na długo.

 Na zakończenie wjechał tort - 
niespodzianka od rodziców z pa-
lącymi racami, na czubku którego 
znajdowała się statuetka Oskara dla 
przedszkola za ogromny wkład pra-
cy jaki włożyli nauczyciele i specjali-
ści w wychowanie dzieci.
 Słonecznych i wesołych wakacji 
życzyła wszystkim dyrektor przed-
szkola Krystyna Otręba-Kurasiewicz.

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”

Chór Lira doceniony 
przez ministra kultury
PIASECZNO Dyrygent chóru „Lira” Romuald Stępniewski oraz członko-

wie zespołu otrzymali przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

 Odznakę przyznaną na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna w imie-
niu chóru odebrała w Centrum Kultury w Piasecznie Krystyna Otręba-Kurasie-
wicz. Wyróżnienie wręczali Bożena Żelazowska – radna sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego oraz Jolanta Koszada – prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Piaseczna. Po uroczystości odbył się krótki koncert dla słuchaczy Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku.
 Kilka dni później członkowie chóru wyjechali do Krynicy Morskiej 
na warsztaty muzyczne, gdzie ćwiczyli i przygotowywali nowe utwory.
- 9 czerwca daliśmy nawet koncert w kościele parafi alnym – mówi Krystyna 
Otręba-Kurasiewicz. - To był niesamowity wyjazd, obfi tujący w mnóstwo no-
wych doświadczeń. Może uda nam się jeszcze kiedyś tam wrócić.

TW

Oświetlą ulicę Złotych Łanów
LESZNOWOLA Wzdłuż przebiegającej przez pola ulicy Złotych Łanów w 

Łoziskach zostanie wybudowane oświetlenie za prawie 126 tys. zł

 Kilka dni temu w urzędzie gminy podpisano umowę z wykonawcą, który 
zobowiązał się do października wykonać zadanie, polegające na zamontowa-
niu wzdłuż ul. Złotych Łanów 30 energooszczędnych lamp oświetleniowych. 
Do przetargu na budowę oświetlenia stanęło 8 fi rm, oferując kwoty od prawie 
126 tys. zł do ponad 200 tys. zł. Oświetlenie w Łoziskach zostanie objęte 6-let-
nią gwarancją.

TW

R E K L A M A



4 nr 23 (770)/2019/W1

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Co dalej z gminną działką?
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas wtorkowej sesji rady miejskiej grupa mieszkańców z osie-

dla Elsam protestowała przeciwko projektowi planu miejscowego dla położonej po są-

siedzku gminnej nieruchomości, którą samorząd docelowo planuje sprzedać

 Tak naprawdę dyskusja doty-
cząca gminnej działki o powierzch-
ni około 5 ha położonej przy ul. 
Wilanowskiej zaczęła się pod ko-
niec maja. Podczas poprzedniej se-
sji rady miejskiej do porządku ob-
rad trafił projekt uchwały w spra-
wie zmiany dla tego terenu planu 
miejscowego. Chodziło o to, aby 
uczynić działkę bardziej atrakcyjną 
dla potencjalnego inwestora i do-
brze ją sprzedać. 

Projekt nowego planu 

wzbudził kontrowersje

 W myśl zapisów nowego planu 
nieruchomość przy ul. Wilanowskiej 
miałaby zostać przeznaczona pod za-
budowę jednorodzinną i usługi. Przy-
gotowano projekt planu, który w 2016 
roku był konsultowany z mieszkańca-
mi. Wielkość działki pod zabudowę 
jednorodzinną określono na 600 m 
kw., zaś bliźniaczą i szeregową – 400 
m kw. Maksymalną wysokość budyn-
ków zaplanowano na 12 m. Znajdu-
jąca się nieopodal ul. Tuwima miała-
by zostać poszerzona z 5 do 10 m. 
 Zaproponowana wielkość dzia-
łek nie przypadła do gustu części 
radnym, którzy uznali że są one 
zbyt małe i nie pasują do charakte-
ru uzdrowiska mimo, że na osiedlu 
Elsam działki są jeszcze mniejsze. 
- Spójrzmy na sprawę inaczej. El-
sam wycisnął z tego gruntu, ile było 
można. My musimy dbać o uzdro-
wiskowy charakter Konstancina. Nie 

idźmy w tym kierunku – przestrzegał 
radny Włodzimierz Wojdak. 
 - Jeśli chcemy zwiększyć war-
tość tej nieruchomości, to musimy 
zwiększyć gęstość zabudowy – wy-
raził swoją opinię Arkadiusz Ze-
war. Podobne zdanie miał Andrzej 
Cieślawski. 
 - Powinniśmy potraktować tę 
działkę jako towar, który należy do-
brze sprzedać – dodał. Dyskusja 
zakończyła się wnioskiem radne-
go Arkadiusza Głowackiego, któ-
ry zaproponował, aby działki miały 
minimum 600 m kw. dla zabudowy 
jednorodzinnej i 800 m kw. dla za-
budowy bliźniaczej.

 Wówczas głos zabrał burmistrz 
Kazimierz Jańczuk, który zauwa-
żył że teren od kilkudziesięciu lat 
leży odłogiem i nie pracuje na rzecz 
gminy. - Nasz plan jest bardziej ry-
gorystyczny niż osiedla po prawej i 
lewej stronie - mówił. - Namawiam 
państwa do zaakceptowania pla-
nu. 10 sołectw nie ma kanalizacji. 
To koszt kilkudziesięciu milionów 
złotych. Pieniądze ze sprzedaży tej 

działki pójdą na inwestycje. Jeśli 
przyjmiecie państwo wniosek rad-
nego Głowackiego, plan idzie do 
kosza i rozpoczynamy od zera. 
 Mimo to wniosek uzyskał więk-
szość, a zaraz potem projekt uchwały 
został zdjęty przez burmistrza z po-
rządku obrad. 

Temat powrócił jak bumerang

 Okazało się, że nie jest to jesz-
cze koniec, bo projekt uchwały zna-
lazł się również w porządku obrad 
wtorkowej sesji. Tym razem jed-
nak burmistrz wycofał go jeszcze 
szybciej, ponieważ na posiedzenie 
przybyli niezadowoleni mieszkańcy 
osiedla Elsam, którzy przynieśli ze 
sobą transparenty. Mimo wycofania 
uchwały, przedstawiciel mieszkań-
ców odczytał oświadczenie, w któ-
rym zauważył że projekt planu trze-
ba napisać od nowa i skonsultować 
go z okolicznymi mieszkańcami. 
 - Protestujemy przeciwko sko-
munikowaniu tego terenu za po-
mocą wewnętrznych dróg osiedla 
Cegielnia Oborska – mówił przed-
stawiciel niezadowolonej społecz-
ności. - Nasze drogi nie są przysto-
sowane do większego ruchu. Wjazd 
na nowe osiedle musi być z drogi 
724. Prosimy przemyśleć też gę-
stość zabudowy na gminnej dział-
ce. Nie mamy nic przeciwko no-
wemu planowi, ale niech to będzie 
plan rozsądny. 

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcom nie spodobał się projekt planu miejscowego dla gminnej nieruchomości

Mieszkający po sąsiedzku 

ludzie obawiają się licznych 

niedogodności, a zwłaszcza 

większego ruchu pojazdów 

na ich wewnętrznych 

drogach

Zadbaj o włosy
Już wakacje, na które czekamy cały rok. Morze, piasek, słońce, jednym sło-

wem 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

R E K L A M A

Siłowali się aż miło
GÓRA KALWARIA Na początku czerwca w Baniosze odbył się II Integra-

cyjny Turniej Zapaśniczy, w którym wzięło udział prawie 100 zawodni-

ków. Gościem specjalnym imprezy był srebrny medalista olimpijski w 

zapasach, Andrzej Supron

 Turniej odbywał się po hasłem „Różni. Równi. Europejscy” i już po raz dru-
gi jego organizatorem było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 
zaś współorganizatorami gmina Góra Kalwaria, Polski Związek Zapaśniczy 
oraz klub UKS Akademia Sportu Baniocha-Coniew. Na imprezie stawili się za-
wodnicy i zawodniczki z sześciu klubów. Niemal wszyscy reprezentowali bar-
dzo wysoki poziom sportowy, więc dobrych, emocjonujących walk nie brako-
wało. Zawodników podzielono na 3 grupy wiekowe i 6 wagowych. Najlepszą 
drużyną turnieju okazała się UKS Akademia Sportu Baniocha-Coniew. Barwy 
klubu reprezentowali m.in. uznani potem za najlepszych zawodników turnie-
ju Wiktoria Udenyi i Abdul Munaev. W listopadzie ubiegłego roku debiutują-
ca na Mistrzostwach Polski Wiktoria Udenyi zdobyła brązowy medal! Wygra-
ła dwie walki, ulegając jedynie wicemistrzyni Europy oraz późniejszej zwy-
ciężczyni turnieju. Wiktoria trenuje w UKS Akademia Sportu Baniocha-Co-
niew już od 3 lat. Inni zawodnicy lokalnego klubu również świetnie się spisa-
li, zdobywając w sumie 6 złotych, 10 srebrnych oraz 8 brązowych medali. - Je-
steśmy dumni, że mogliśmy być partnerem w tym wspaniałym przedsięwzię-
ciu – mówi Marek Pawlak, prezes klubu UKS Akademia Sportu Baniocha-Co-
niew. - Z roku na rok nasi zawodnicy osiągają coraz lepsze wyniki. Wierzę, że 
ta tendencja zostanie utrzymana.

TW

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu Baniocha-Coniew 

w tym roku będzie obchodzić swoje 10-lecie
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Terminy krótsze niż w stolicy

Informacja i rejestracja:  

Szpital św. Anny w Piasecznie 
22 735 41 00 
ul. Mickiewicza 39

Szeroki zakres operacji, nowoczesne techniki i doświadczony zespół lekarzy to atuty 

Oddziału Chirurgii piaseczyńskiego szpitala.

O pracy oddziału rozmawiamy 

z jego ordynatorem  dr n.med. 

Wojciechem Gackowskim.

Od kiedy kieruje Pan oddziałem?

 - W 2010 roku zostałem dyrekto-
rem medycznym rozbudowujące-
go się szpitala św. Anny w Piasecz-
nie. Od 2011 kieruję nowym oddzia-
łem chirurgicznym. Trudno było po-
godzić dwie bardzo wymagające 
funkcje i jednocześnie być aktyw-
nym operatorem dlatego zrezygno-
wałem z funkcji dyrektora medycz-
nego szpitala. 

Jak duży jest oddział?

 - Dysponujemy 24  łóżkami. I jest 
to zupełnie wystarczająca liczba. Po-
woli odchodzi się od wielkich od-
działów. Również dlatego, że skraca 
się czas, który pacjenci spędzają w 
szpitalu po operacji. Ma to związek 
z nowoczesnymi technikami opero-
wania z wykorzystaniem laparosko-
pu czy endoskopu, ale również po 
tradycyjnych zabiegach czas hospi-
talizacji jest skracany do niezbędne-
go minimum.

Dzięki czemu szpital może zope-

rować większą liczbę pacjentów?

 - Niestety nie do końca tak to 
działa, ponieważ kontrakty z NFZ są 
sztywno ustalane. Ja mam cały czas 
„nadwykonanie” a mógłbym robić 
jeszcze więcej. W tej chwili zapisuję 
pacjentów na listopad. To i tak krótsze 
terminy niż w Warszawie. Oczywiście 
jak ktoś nie chce lub nie może czekać, 
to pozostają mu zabiegi komercyjne. 

Takie również szpital w Piasecznie

oferuje?

 - Tak. Nasz oddział wykonuje za-
biegi w ramach ubezpieczenia, ale 

można też skorzystać z oferty ko-
mercyjnej. Wykonujemy wszystkie 
operacje chirurgiczne, które nie wy-
magają pobytu na OIOMie. Na razie 
nie posiadamy takiego oddziału, ale 
jest to następny krok w rozwoju szpi-
tala. W tej chwili wykonujemy ope-
racje wycięcia pęcherzyka, żylaków 
kończyn i odbytu, przepuklin, tar-
czycy a także operacje onkologicz-
ne. Nasz oddział cieszy się uznaniem 
wśród lekarzy nie tylko w powiecie 
piaseczyńskim, ale także w powia-
tach ościenny a nawet wśród lekarzy 
z innych miast województwa mazo-
wieckiego, którzy kierują tu swoich 
pacjentów.

Zamiast do dużych warszawskich

szpitali?

 - Wśród pacjentów pokutuje 
przekonanie, że duży szpital akade-
micki jest najlepszy. Dla przeszczepu 
wątroby owszem, ale dla operacji pę-
cherzyka żółciowego już niekoniecz-
nie. Przez wiele lat swojej lekarskiej 
kariery pracowałem w Klinice Chirur-
gii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wą-
troby w Szpitalu AM na Banacha. Czy 
tam zoperują wyrostek? Owszem ale 
dla mniejszych operacji znacznie le-
piej wybrać oddział na którym takich 
operacji wykonuje się setki i robią to 
lekarze praktycy. Profesor transplan-
tolog przepuklinę operował ostatni 
raz dwadzieścia lat temu.

Jakich operacji robią Państwo 

najwięcej?

 - Pęcherzyków żółciowych. To w 
ogóle najczęstsza operacja chirur-
giczna w Polsce. Sporo robimy prze-
puklin, operacji tarczycy. Coraz wię-
cej zabiegów proktologicznych. Na-
rasta liczba pacjentów z guzem jelita 
grubego. Na szczęście dysponujemy 

sprzętem diagnostycznym. Wyko-
nujemy kolon skopię i gastroskopię. 
Oczywiście sporo jest też pacjentów 
z ostrego dyżuru, czyli operacje wy-
rostka, wrzody, perforacje jelita, za-
palenia otrzewnej.

Ilu lekarzy pracuje na Pana 

oddziale? 

 - Oprócz mnie na stałe w go-
dzinach ordynacji pracuje jeszcze 
dwóch lub 3 (w zależności od pla-
nu operacyjnego i liczby badań en-
doskopowych) doświadczonych chi-
rurgów, świetnych specjalistów. Do 
tego trzech lekarzy rezydentów. 
Większym problemem  bywają  dy-
żury, ale to problem ogólnopolski. 
Lekarzy niestety bardzo brakuje. W 
tej chwili jednak w naszym szpitalu 
na stałe na dyżurze mamy dwóch le-
karzy chirurgów co zapewnia pełne 
bezpieczeństwo pracy i dostępność 
chirurga zarówno na oddziale jak i na 
izbie przyjęć. 

Zatem zespół jest w optymalnym

składzie?

 Zdecydowanie. Najlepsze efekty 
można osiągnąć, pracując z dobrymi 
specjalistami oraz w bezpiecznych 
warunkach, które zapewnia Szpital 
św. Anny. W efekcie wszyscy mamy 
satysfakcję z dobrze wykonanej pra-
cy a co najważniejsze to to, że pa-
cjent jest właściwie zaopiekowany. 

Dziękujemy za rozmowę.
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O włos 
od tragedii!
PIASECZNO Toyota uderzona przez seata przewraca się, da-

chuje i leci wprost na zaparkowane pod sklepem mitsu-

bishi, do którego dwóch mężczyzn pakuje zakupy. To 

cud, że skończyło się tylko na drobnych obrażeniach

 We wtorek w Henrykowie-
Uroczu doszło do spektakularnej 
kolizji, która została zarejestrowa-
na przez kamerę monitoringu po-
bliskiego sklepu. O zdarzeniu jako 
pierwszy napisał portal Piasecz-
noNEWS.pl – następnego dnia ta 
wstrząsająca historia została przed-
stawiona także przez media ogólno-
polskie. 
 Przy skrzyżowaniu ul. Społecz-
nej z Mokrą funkcjonuje sklep spo-
żywczo-przemysłowy. To samo cen-
trum wsi, nieopodal Parku Urocze-
go. Ruch przy placówce handlowej 
jest duży, szczególnie popołudnia-
mi, gdy mieszkańcy wracają z pracy. 
Tego dnia nie było inaczej. Po godzi-
nie 19 mieszkańcy wciąż robili zaku-
py, a po parkingu sklepowym kręci-
ły się dzieci. Na zapisie filmowym z 
kamery monitoringu widzimy, jak o 
godz. 19.30, dosłownie kilkanaście 
sekund przed wypadkiem, dwóch 
chłopców jeździ pod sklepem hulaj-
nogą. Kilka metrów od zaparkowa-
nego mitsubishi, przy którym stoi 
dwóch mężczyzn. 
 Rozwój wypadków jest błyska-
wiczny – ulicą Społeczną od stro-
ny Złotokłosu jedzie toyota, a z jej 
prawej strony podporządkowaną ul. 
Mokrą seat. Prowadzący go 22-la-
tek nie zatrzymuje się, by ustąpić 
pierwszeństwa. Uderza w toyotę w 
taką siłą, że ta z impetem przewra-
ca się i zaczyna koziołkować w stro-
nę sklepu, wprost na zaparkowane 
auto. Jeden z mężczyzn wpada do 
środka otwartego mitsubishi, a dru-
gi w ostatniej sekundzie uskakuje na 
bok. Jest naprawdę o włos od trage-
dii. - Poczułem jakbym dostał dru-
gie życie – wyznaje następnego dnia 
dziennikarzom Polsatu. 
 W kolizji zostają poszkodowane 
trzy osoby, kierowca i pasażer seata 
oraz mężczyzna, który schronił się 
przed koziołkującym samochodem 
do mitsubishi. Dla niego mrożąca 
krew w żyłach przygoda zakończyła 
się jedynie skręceniem kostki. Nie-
wielkie obrażenia odnieśli także kie-
rowca i pasażer seata. Jednak zapis 
wydarzeń zarejestrowany przez skle-
pową kamerę budzi grozę. Jak się 
okazało, 22-letni sprawca wypadku 
był w stanie nietrzeźwości. 

 - Mężczyzna miał prawie 0,5 
promila w organizmie – informu-
je nadkom. Jarosław Sawicki z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Piasecz-
nie. 
 - We wtorkowym wypadku mo-
gło zginąć kilka osób, to bardzo 
uczęszczane miejsce – mówi po-
ruszona sołtys Henrykowa-Urocza 
Anna Kostyrka. - To naprawdę 
wielkie szczęście, że nie było ofiar 
śmiertelnych. Jedynym skutecz-
nym rozwiązaniem jest przewęże-
nie jezdni z sygnalizacją świetl-
ną, która zapala czerwone świa-
tło przed autem zbliżającym się 
z nadmierną prędkością – uważa 
sołtys Kostyrka. - Takie szykany 
są na trasie do Nadarzyna w Ka-
jetanach i sprawdzają się ideal-
nie. Żadne rondo ani spowalnia-
cze nie zdadzą tu egzaminu. Gdy 
kierowca jedzie szybko, to czymże 
jest dla niego taki próg? - pyta re-
torycznie. 
 Podczas wczorajszej sesji rady 
powiatu sołtys Anna Kostyrka 
przedstawiła radnym powiatowym 
dramatyczny film z wtorkowego 
zdarzenia i zaapelowała do staro-
sty o światła przy skrzyżowaniu ul. 
Społecznej z ul. Mokrą. 
 Miejmy nadzieję, że władze po-
wiatu przychylnie rozpatrzą prośbę 
pani sołtys i w niedalekiej przyszło-
ści uda się zwiększyć bezpieczeń-
stwo na skrzyżowaniu w Henryko-
wie-Uroczu. Niezależnie jednak od 
starań podejmowanych przez samo-
rząd pamiętajmy, że o bezpieczeń-
stwie drogowym decydują przede 
wszystkim kierowcy. Film z wtorko-
wej kolizji można zobaczyć na por-
talu piasecznoNEWS.pl oraz na 
stronie Komendy Powiatowej Policji 
w Piasecznie. 
 - Film z tego zdarzenia publiku-
jemy, by pokazać jak brak przestrze-
gania przepisów drogowych, nie-
ostrożność czy też prowadzenie pod 
wpływem alkoholu w jednej sekun-
dzie mogą zakończyć się tragicznie 
– przestrzega nadkom. Jarosław Sa-
wicki i apeluje do kierowców o roz-
sądek i bezpieczną jazdę.  

Kamil Staniszek

Zapis z monitoringu wstrząsnął nie tylko 

mieszkańcami Henrykowa-Urocza
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Większa ilość prądu zagwarantuje
gminie szybszy rozwój
GÓRA KALWARIA Polska Grupa Energetyczna przygotowuje kompleksową przebudowę li-

nii energetycznej 110 kV - głównego źródła zasilania dla Góry Kalwarii

 W ratuszu odbyło się spotkanie 
projektantów inwestycji z lokalny-
mi władzami. Dwutorowa linia, któ-
rą prąd płynie do gminy od strony 
Konstancina-Jeziorny, liczy już oko-
ło 50 lat. Z tego powodu coraz czę-
ściej dochodzi do awarii, a słupy, 
pomiędzy którymi rozpięto przewo-
dy, przestały spełniać normy. Jednak 
największy problem stanowi zbyt 
mała moc przesyłu prądu. To prze-
kłada się na ograniczenia w rozwoju 
gminy, ponieważ potencjalni inwe-
storzy nie mają szans na uzyskanie 
odpowiedniego zasilania.

Czas na zmiany

 Od kilku lat energetycy pracu-
ją nad poprawą stanu linii wysokie-
go napięcia, dostarczającej prąd do 
Góry Kalwarii. Pod uwagę brane są 
dwa warianty. Zgodnie z pierwszą 
koncepcją, dwutorowa linia została-
by poddana gruntownemu remonto-
wi, z wymianą słupów i przewodów. 
W drugim wariancie energetycy po-
stawiliby wyższe słupy, zamontowa-
li na nich więcej przewodów i jedno-
cześnie zlikwidowali drugą, równo-
ległą linię (położoną bliżej Wisły). 
W ten sposób linia zajmowałaby tyl-
ko jeden pas gruntu (tzw. korytarz), 
zamiast dwóch, tak jak jest teraz. 
 Zdaniem wiceburmistrz Danuty 
Rechni, drugi wariant jest dużo bar-
dziej korzystny dla gminy. – Zgod-
nie z zapowiedzią energetyków, in-
westycja pozwoli na ograniczenie 
szerokości pasa uciążliwości linii z 
19 do 10 metrów – uważa pani wi-
ceburmistrz. - Usunięcie drugie-
go toru sprawi, że właściciele grun-
tów w końcu będą mogli zagospoda-
rować swoje działki, leżące obecnie 
pod linią wysokiego napięcia – do-
daje.

Właściciele gruntów otrzymają re-

kompensatę

 Podczas spotkania projektanci 
wyjaśniali radnym założenia pro-
jektu, którego realizacja ma koszto-
wać około 20 mln zł. Z przedłożo-
nych map wynika, że najbliżej za-
budowań nowa linia (tak jak i stara) 
znajdzie się w Szymanowie. Obec-
ny na spotkaniu mieszkaniec tej wsi 
przekonywał, że energetycy powin-
ni wykupić od właścicieli posesje 
położone najbliżej linii, albo ska-
blować ją na pewnym odcinku. Pro-
jektanci wyjaśniali, że właściciele 
gruntów, które znajdą się pod in-
westycją (jeśli powstanie jeden tor), 
otrzymają rekompensatę. Dodawa-
li przy tym, że nowa linia zwiększy 

bezpieczeństwo okolicznych miesz-
kańców, ponieważ wyższe słupy 
zdecydowanie ograniczą oddziały-
wanie linii na otoczenie. Wyjaśniali 
również, że skablowanie linii wyso-
kiego napięcia kosztuje 40-krotnie 
więcej niż budowa linii napowietrz-
nej. PGE twierdzi, że nie ma na to 
pieniędzy.
 W trakcie dyskusji podsumowu-
jącej spotkanie nikt z obecnych nie 
potrafił podać jakie byłyby nega-
tywne skutki przebudowy linii prze-
syłowej. Biuro projektowe prowadzi 
obecnie konsultacje przed przygoto-
waniem dokumentacji i uzyskaniem 
pozwoleń niezbędnych do przepro-
wadzenia prac. 

TW

Podczas spotkania w urzędzie rozmawiano m.in. 

o bezpieczeńskie energetycznym gminy

Huczne święto 
Góry Kalwarii
GÓRA KALWARIA Tegoroczne święto Góry Kalwarii obfi towało 

w przebogaty program, który rozłożono na sobotę i niedzie-

lę. Muzycznymi gwiazdami byli Smolasty oraz Pectus

 W trzeci weekend czerwca w Gó-
rze Kalwarii nikt nie mógł narzekać 
na nudę. Liczne atrakcje przyciągnę-
ły nie tylko mieszkańców gminy, ale 
także sąsiednich miejscowości. 
 - Przyjechałam z Prażmowa – 
powiedziała nam kobieta, która w 
towarzystwie swojej córeczki gościła 
w Górze Kalwarii w niedzielę. Mimo 

upału pechowo padł jej akumulator i 
pomagaliśmy uruchomić auto. 
 Spotkaliśmy także mieszkańców 
Piaseczna, Konstancina-Jeziorny i 
Warszawy. Mimo że owego weeken-
du w okolicy było mnóstwo innych 
imprez, wiele osób wybrało właśnie 
Górę Kalwarię. 
 - Na koncert Smolastego to i do 
Warki byśmy pojechały – wyznały z 
uśmiechem dwie nastoletnie piasecz-
nianki, które w niedzielę spotkaliśmy 
pod sceną na placu Piechoty. 
 Wielkie świętowanie wystartowa-
ło już w sobotę – na basenie rozegra-
no Otwarte Mistrzostwa Góry Kalwa-
rii w Sprincie Pływackim, a na ul. Biał-
ka I Górski Bieg Zająca, w którym wy-
startowali chorzy i niepełnosprawni ze 
swoimi opiekunami. 
 - Osoby niepełnosprawne dały 
radę mimo upału – mówi uczestnik 
biegu Kacper Dzwonkowski. – Biegł 
z nami też burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski. To świetna impreza, 
integrująca osoby pełnosprawne z 
niepełnosprawnymi. Mamy nadzie-
ję, że będzie kontynuowana. 
 W sobotę odbyła się też wyciecz-
ka historyczna po Górze Kalwarii 
pod przewodnictwem przewodni-
czącego rady miejskiej Jana Rokity, 
który jest wielkim pasjonatem histo-
rii rodzinnego miasta. 
 - Wycieczka miała na celu pro-
mocję mojego przewodnika po Gó-
rze Kalwarii pt. „Perły europejskiej 
architektury i sztuki w Górze Kal-
warii” oraz przybliżenie mieszkań-

com bogactwa historycznego nasze-
go miasta – mówi przewodniczący 
rady Jan Rokita. - Ta wycieczka była 
też formą podziękowania dla miesz-
kańców za to, że powierzyli mi ho-
nor pełnienia funkcji radnego.
 Oficjalne i uroczyste otwarcie 
imprezy odbyło się na scenie przy 
ul. Dominikańskiej, gdzie koncen-

trowały się główne wydarzenia tego-
rocznego święta. Wystąpił teatrzyk 
dla dzieci, a piosenki Henryka War-
sa śpiewała Cecylia Steczkowska.
 Na placu Piechoty odbyły się 
dwa koncerty, których publiczność 
nie zmieściłaby się przed sceną 
przy ul. Dominikańskiej. Nastolet-
nich fanów, wśród których przewa-
żały dziewczęta, przyciągnął Smola-
sty. Po nim publicznością zawładnął 
Pectus, grając porywający koncert, 
podczas którego wirtualnie wystąpi-
ła też Maryla Rodowicz.
 Wieczorem obniżył temperaturę, 
ale podgrzał emocje, Ice Show – po-
kaz, podczas którego przy dźwię-
kach muzyki zaprezentowano rzeź-
bienie w lodzie... piłą łańcuchową. 
Pierwszy dzień tegorocznego święta 
zwieńczyła dyskoteka pod chmurką.
 W niedzielę odbyła się druga wy-
cieczka po mieście poprowadzona 
przez Jana Rokitę. - W sumie w na-
szym historycznym spacerze wzięło 
udział ok. 40 osób – cieszy się prze-
wodniczący rady miejskiej. Po połu-
dniu na scenie przy ul. Dominikań-
skiej wystąpiła  Kapela Warszawska 
Staśka Wielanka, Dziecięca Akademia 
Artystyczna, oraz Sentido del Tango. 
Późnym popołudniem bawił nas ka-
baret, a wczesnym wieczorem najwięk-
sze przeboje Queen przypomniał ze-
spół Silk. W kinie Uciecha można było 
obejrzeć film „Ocalony, aby ocaleć. 
Św. Stanisław Papczyński”.

Adam Braciszewski

Mieszkanka: nowe rondo zmieni 
moje życie w koszmar!
PIASECZNO/POWIAT Barbara Obara mieszkająca przy skrzyżowaniu ulic Starochylickiej 

i Sielskiej w Chylicach obawia się, że wyniesienie w górę nowo budowanego chodnika 

i ronda będzie skutkowało zalewaniem jej nieruchomości
 - Moja posesja praktycznie przy-
lega do nowego ronda – mówi Bar-
bara Obara. - Niestety, teraz  znala-
złam się w dołku. Jak spadnie więk-
szy deszcz, to mnie zaleje. Pierwot-
nie miało być inaczej, rozmawiałam 
z kierownikiem budowy. Ale wyszło, 
jak wyszło. W życiu nie spodziewa-
łam się czegoś takiego. Czuję się po-
krzywdzona...

 Barbara Obara nie wierzy, że 
spływająca od strony Siedlisk 
woda znajdzie inne ujście. Uwa-
ża, że znalazła się teraz najniżej i 
nie pomoże tu nawet przebiegają-
ca pod drogą kanalizacja deszczo-
wa. - Wydział drogowy w starostwie 
nie widzi problemu, ale to nie oni 
tu mieszkają – dodaje. - Liczyłam, 
że teren zostanie zniwelowany, ale 
nic takiego nie nastąpiło. Prowadzę 
działalność gospodarczą, nie mogę 

mieć wody na parkingu. Szcze-
rze mówiąc jestem tym wszystkim 
okropnie załamana. 
 Poprosiliśmy starostę Ksawere-
go Guta, aby odniósł się do sytuacji. 
- Dochodząca do ronda ulica Sielska 
ma odwodnienie w postaci kanaliza-
cji deszczowej – informuje starosta. 

- Chodniki są pochylone w kierunku 
jezdni, a więc z nich woda również 
będzie odbierana przez kanalizację. 
Nie ma więc możliwości, aby desz-
czówka z drogi zalewała posesję tej 
pani - zapewnia starosta.

Tomasz Wojciuk

Barbara Obara twierdzi, że jej posesja znalazła się poniżej 

chodnika i ronda i będzie zalewana

Mieszkanka ma pretensje do 

urzędników i wykonawców, 

że nie zrobili nic, aby pomóc 

jej w rozwiązaniu problemu



Pierwszy seans 
Kina Plenerowego
W piątek 5 lipca 2019 roku na skwerze Kisiela o godz. 21.30 rozpocznie 

się pierwszy z zaplanowanych w tym roku seansów fi lmowych w ra-

mach cyklu “Piaseczyńskie Kino Plenerowe 2019”.

Tego dnia zobaczymy fi lm pt: “Bohemian Rhapsody” (2018) w reżyserii 
Bryana Singera.
Harmonogram wyświetlania fi lmów wybranych przez mieszkańców w inter-
netowym głosowaniu:
pokazy w lipcu o godz. 21.30:

5 lipca – „Bohemian Rhapsody”
12 lipca – „Cudowny chłopak”
19 lipca – „Dziewczyna z pociągu”
26 lipca – „Pasażer”
pokazy w sierpniu o godz. 21.00:

2 sierpnia – „Focus”
9 sierpnia – „Jak to robią single”
16 sierpnia – „Snowden”
23 sierpnia – „Moje wielkie greckie wesele 2”
30 sierpnia – „Ukryte piękno”
Organizatorem Piaszeczyńskiego kina Plenerowego jest  Biuro Promocji 
i Kultury / Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.
Zapraszamy!

Nightskating Piaseczno
Zapraszamy na drugi w tym sezonie przejazd Nightskating Piaseczno. Spotykamy się 

w piątek, 28 czerwca o godz. 19:15 na rynku, a na ulice ruszamy punktualnie o 20:00.

 Udział w imprezie jest bezpłat-
ny i nie wymaga rejestracji. Wyma-
gana jest jedynie umiejętności jazdy 
w tempie 12 km/h i hamowania.
Ponownie imprezę będzie organizo-
wać doświadczona ekipa rolkowych 
wyjadaczy z Warszawskiego Stowa-
rzyszenia Rolkarskiego POLSKA-
TER, organizatora Nightskating 
Warszawa.
 Celem wydarzenia jest populary-
zacja wrotkarstwa jako środka trans-
portu w mieście oraz promocja gmi-
ny Piaseczno jako miejsca przyjazne-
go osobom aktywnym fizycznie.
Miejsce zbiórki: Miejsce zbiórki: Rynek miejski czyli 
Plac Piłsudskiego
Dystans: Dystans: 17 km
Zbiórka od godz. 19.15 – w planie 
konkursy z nagrodami
Start przejazdu: Start przejazdu: 20:00
Trasa:Trasa: 
plac Józefa Piłsudskiego, Kościuszki 
Rondo Solidarności 
- Kilińskiego 
-Sierakowskiego
-Warszawska
-Puławska
-Kusocińskiego

- Wojska polskiego
-Jana Pawła II 
- Dworcowa 
- Sienkiewicza
-Pomorska Stołeczna (droga równo-
legła do Stołecznej bez nazwy)
- Aleja 3 Maja-Stołeczna
- Redutowa 
- Pod Bateriami-Pułku IV Ułanów-
Główna
- Źródlana
- Dworska
- Po Bateriami
- Aleja Kasztanów

- Aleja Kalin-Świętojańska
- Tadeusza Gerbera
- Sienkiewicza
- Dworcowa-Nadarzyńska
- Wojska Polskiego
- Jana Pawła II-Puławska
Poziom trudności:Poziom trudności: średni, dla osób 
pewnie czujących się na rolkach

Przejazd jest całkowicie darmowy 
i nie wymaga rejestracji.

Szczegóły na stronieSzczegóły na stronie
 www.piaseczno.eu  www.piaseczno.eu 

Housepital Festival 2019
Muzyka, światła, pirotechnika, ogień, zabawa do muzyki najbardziej 

znanych DJ’i House & EDM, a także premiery muzyczne – to wszystko 

czeka na fanów Housepital Festiwal.

W tym roku Housepital odbędzie się 29 czerwca 2019 roku w godzinach 

14.00 – 22.00, na parkingu miejskim przy ul. Sierakowskiego 1. Wstęp na fe-
stiwal jest darmowy dla każdego.
Na scenie wystąpią:

– Cast Away (godz. 14.00-16.00),
– DJ YouRi (godz. 16.00-17.00),
– Jacob Core (godz. 17.00-18.00),
– Matt5ski (godz. 18.00-19.00),
– BRAVE (godz. 19.00-20.00),
– Martin Rosa (godz. 20.00-21.00),
– C-BOOL (godz. 21.00-22.00).
W trakcie wydarzenia będzie można skosztować potraw serwowanych 
w food truckach. 
Festiwal fi nansowany jest  z Budżetu Obywatelskiego Piaseczna.

Zapraszamy!

Praca w urzędzie
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno poszukuje:

• pracownika na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geode-

zji i Gospodarki Gruntami, Termin składania ofert do 12.07.2019 r.,

• pracowników do obsługi Monitoringu Miejskiego, termin 
składania ofert do 12.07.2019 r.,

• pracowników do Straży Miejskiej (5 osób), termin składania 
ofert do 26.07.2019 r. Termin składania ofert do 12.07.2019 r.

Szczegóły na stronie www.bip.piaseczno.eu w zakładce Praca.

GGG.6850.21.72.2019.EW  
GGG.6845.1.76.406.2019.EW

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018r, poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stro-
nie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot.:
1) użyczenia na okres do dnia 04.09.2023 r. budynku o pow. użytko-
wej 66,42 m2 usytuowanego na części działki oznaczonej nr 43, obr. 17 
w Piasecznie, poł. przy skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Wojska Polskiego 
z przeznaczeniem na potrzeby realizowania zadań statutowych GOSiR 
w Piasecznie,
2) wydzierżaweinia na okres do dnia 31.10.2019 r. części działki o pow. 
50 m2 ozn. nr 15/36, obr. Bąkówka położonej przy ul. Lipowej 8, z przezna-
czeniem pod teren zieleni i rekreacji,

Burmistrz 

Miasta i Gminy Piaseczno

 Informacja o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

przez Gminę Piaseczno 
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz na stronie interne-
towej www.piaseczno.eu został udostępniony do publicznej wiadomości wy-
kaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetar-
gu nieograniczonego: 

nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 55/6 o pow. 989 m2, po-

łożona w obr. 5 m. Piaseczno, u zbiegu ulic Mleczarskiej i Energetycznej.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO
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Świat Maklaka i Jego Przyjaciół
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę i niedzielę w Hugonówce i jej najbliższym otoczeniu od-

będzie się III Festiwal Filmowy „Świat Maklaka i Jego Przyjaciół”, upamiętniający wy-

bitnego, nieżyjącego już aktora Zdzisława Maklakiewicza

 Festiwal będzie odbywał się w 
Hugonówce przy ul. Mostowej. Roz-
pocznie się w sobotę o godz. 12 od 
pokazu filmów Studia Munka oraz 
filmów konkursowych, przygotowa-
nych przez młodych reżyserów. W 
tym roku do konkursu zostały zgło-
szone aż 62 produkcje. 

 - To rekord, który pokazuje, że kino 
się nie starzeje – komentuje Edyta Mar-
kiewicz-Brzozowska, dyrektor Kon-
stancińskiego Domu Kultury i pomy-
słodawczyni festiwalu. - Styl opowia-
dania i refleksje potrafią być ponad-
czasowe. Tak właśnie jest w przypad-
ku filmów Zdzisława Maklakiewicza, 
wytrawnego i sarkastycznego zara-
zem obserwatora rzeczywistości. 
 O godz. 16 nastąpi prezentacja 
twórczości przyjaciół Maklaka: Ja-
nusza Kondratiuka i Andrzeja Kon-
dratiuka. Będzie można obejrzeć ta-
kie obrazy, jak „Pies”, „Jak to się 
robi”, „Głos”, „Gwiezdny Pył” czy 
„Ssaki”. A na godz. 20 zaplanowa-
no spotkanie „Za ekranem”, którego 
gośćmi będą m.in. Janusz Kłosiński 
- Józio śpiewak z „Rejsu” oraz ak-
torka  Iga Cembrzyńska. Ten dzień 
festiwalu zwieńczy o godz. 21.30 
kino pod chmurką, w którym będzie 

można obejrzeć – a jakże - „Złote 
runo” i „Wniebowziętych”.
 Drugi dzień festiwalu rozpocz-
nie się o godz. 11 pokazem filmów 
konkursowych. Na godz. 14.30 za-
planowano pokaz filmu „Pamiętnik 
filmowy Andrzeja Kondratiuka”, a 
po nim będzie można zobaczyć ob-
raz „Jak pies z kotem” ( o godz. 16). 
O 17.45 odbędzie się spotkanie z Ja-
nuszem Kondratiukiem i Olgierdem 
Łukaszewiczem, a o godz. 20 roz-
pocznie się gala wręczenia nagród i 
koncert muzyki filmowej Krzysztofa 

Komedy. Z okazji 50. rocznicy jego 
śmierci wspaniała pianistka Lena 
Ledoff zaaranżuje mniej znane 
utwory Komedy, które tworzą opra-
wę muzyczną filmów prezentowa-
nych podczas festiwalu (koncert bi-
letowany). Nie zabraknie także kina 
plenerowego, wycieczek szlakiem fil-
mowych konstancińskich willi, ro-
dzinnych warsztatów plastycznych i 
food trucków. Szczegóły na festiwal-
maklaka.pl. Wstęp na większość wy-
darzeń jest bezpłatny. 

Tomasz Wojciuk

Festiwal co roku cieszy się dużym zainteresowaniem

Na miejscu przez dwa dni fe-

stiwalu będą food trucki oraz 

leżaki, na których będzie 

można się zrelaksować

Wielka Majówko-Czerwcówka
LESZNOWOLA Rodzinny festyn w Nowej Iwicznej odbył się już po raz dwunasty i jak zwykle bawiono się na 

nim na całego
 Pomysł zorganizowania imprezy 
w tym miejscu zrodził się z potrzeby 
przyłączenia się do święta Dni Gmi-
ny Lesznowola.
 - Rozmawiałam na ten temat z 
panią wójt i ówczesną radną gminy 
Marią Rogowską, ale pani wójt za-
sugerowała, że możemy sobie prze-
cież zrobić własną imprezę – wspo-
mina Justyna Gawęda, radna gminy 
Lesznowola i  jedna z inicjatorek wy-
darzenia. - No i tak zrobiłyśmy.
Początkowo była to Wielka Majów-
ka, ale nazwę i termin organizowa-
nia corocznej imprezy zweryfikowa-
ła... pogoda.
 - Zaskakiwał nas często deszcz i 
wobec ogromu przygotowań bywa-
ło czasem po prostu przykro – mówi 
Justyna Gawęda. - Nie raz zostawa-
liśmy tu sami i mokrzy.
 Postanowiono więc przesunąć 
termin na czerwiec, kiedy to zwykle 
jest w naszym kraju mniej opadów. 
W tym roku pomysł okazał się strza-
łem w dziesiątkę.
 Na Majówko-Czerwcówkę (au-
torką nowej, mającej odwrócić po-
godowego pecha, nazwy jest dyrek-
tor GOK Lesznowola Jolanta Wa-
lentyna Sobolewska) przybyło wie-
le osób, które z całą pewnością nie 
mogły narzekać na nudę. Dla naj-
młodszych przygotowano dmuchań-
ce, zabawy, konkursy i animacje, a 
prawdziwą furorę zrobiła piana stra-
żacka w pobliskiej szkole zapewnio-
na przez zaprzyjaźnionych stra-
żaków z OSP Nowa Wola. Nie za-
brakło też stoisk gastronomicznych 
– można było, między innymi, spró-
bować kiełbaski z grilla czy waty cu-
krowej. Jak podkreślali organizato-
rzy, impreza stawia w pierwszej ko-

lejności na udział i zaangażowanie 
lokalnych firm i sponsorów.
 - Chcemy żeby nasi miejscowi 
przedsiębiorcy mogli się w pewien 
sposób zareklamować, a jednocze-
śnie by dołożyli coś od siebie i za-
pewnili atrakcje dla mieszkańców 
– tłumaczy Justyna Gawęda. - Za-
leży nam też by jak najwięcej na-
szych młodych artystów występo-
wało na tej scenie.
 Na Majówko-Czerwcówce 
Gminny Ośrodek Kultury Leszno-
wola zapewnił profesjonalną scenę, 
na której wystąpiły zespoły muzycz-
ne Heart Attack i Menele. Pierwszy 
z nich tworzą młodzi muzycy, którzy 
jednak zaskoczyli profesjonalnymi, 
pełnymi energii wykonaniami tak 
znanych przebojów jak choćby „Co-
smic Girl” Jamiroquai czy „Cyka-
dy na cykadach” Maanamu. Menele 
przeniosły z kolei publiczność w cza-

sy warszawskiego życia ulicy Stani-
sława Grzesiuka. Imprezę zwieńczy-
ła potańcówka poprowadzona przez  
DJ Roberta Maysa.
- Żyjemy tutaj w takiej symbiozie 
między strażakami, ośrodkiem kul-
tury czy wystawcami – podsumowu-
je Justyna Gawęda. - Wszyscy stano-
wimy jeden zgrany zespół i cieszymy 
się, że mogliśmy się wspólnie dobrze 
bawić z mieszkańcami. Chciałabym 
szczególnie podziękować pani Bar-
barze Dudzie za pomoc przy organi-
zacji  mnóstwo pomysłów i wsparcie. 
Pani Barbara jest właścicielką żłob-
ka Pszczółka Maja. Od lat poma-
ga mi przy imprezie, jest też spon-
sorem. W tym roku jej pomoc była 
ogromna.
 Imprezie w Nowej Iwicznej pa-
tronowały Kurier Południowy i por-
tal PiasecznoNews.pl.

Grzegorz Tylec

Zarządowi powiatu 
udzielono absolutorium
POWIAT Podczas czwartkowej sesji rady powiatu udzielono zarządo-

wi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie 

zostało poprzedzone przedstawieniem raportu o stanie powiatu pia-

seczyńskiego za 2018 rok

 W roku 2018 dochody powiatu wyniosły prawie 251 mln złotych, a wydat-
ki niemal 239 mln złotych. Nadwyżka budżetowa to niespełna 12 mln złotych. W 
przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody wynoszą 1366 zł, a wydatki 1302 zł. 
Wskazano źródła dotacji na inwestycje oraz wymieniono inwestycje realizowane 
w ubiegłym roku. Oceniono stan 345 km dróg powiatowych. Według rapor-
tu 9,4 proc. jest w stanie bardzo dobrym, 49,2 proc. w stanie dobrym, 26,9 
proc. w stanie odpowiednim, 12,3 proc. dopuszczalnym, a 2,2 proc. w sta-
nie niedostatecznym. W 2018 roku wybudowano 6,7 km nowych chodników 
oraz zmodernizowano nawierzchnię 8,5 km dróg. Wśród inwestycji kubaturo-
wych, które w 2018 roku zostały rozpoczęte lub były kontynuowane, wymie-
niono m.in.: rozbudowę budynku starostwa powiatowego przy ul. Czajewi-
cza 2/4, przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pę-
cherach-Łbiskach, modernizację Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Kon-
stancinie-Jeziornie czy przebudowę i rozbudowę sali gimnastycznej wraz z 
częścią dydaktyczną Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie.
 Przedstawiono również szereg danych statystycznych mówiących o dzia-
łalności urzędu powiatowego oraz funkcjonowaniu oświaty w powiecie pia-
seczyńskim. Raport zawiera także dane związane z realizowaniem pomocy 
społecznej, rynkiem pracy, orzecznictwem w sprawie niepełnosprawnych, 
działalnością biblioteki powiatowej, ochroną konsumentów, ochroną zdro-
wia, oraz przestępczością.
 - Raport został przygotowany w sposób skandaliczny – ocenił radny Ser-
giusz Muszyński, który wypowiadał się w imieniu klubu radnych Prawa i Spra-
wiedliwości. Wytknął braki w raporcie oraz uznał, że nie został on przygotowa-
ny zgodnie z ustawą. - To głównie dane statystyczne, które zostały przeniesio-
ne do raportu metodą kopiuj/wklej – powiedział radny i wymienił szereg te-
matów, które jego zdaniem powinien zawierać dokument. Wymienił m.in. pro-
blem braku dyżuru całodobowej apteki, który dotknął mieszkańców powiatu 
na początku zeszłego roku oraz zagrożenia związane z chorobą ASF. 
 - Nie było w raporcie też nic o ubiegłorocznych poszukiwaniach pytona – zri-
postował radny Krzysztof Kasprzycki, który uznał, że dokument o stanie powia-
tu został przygotowany dobrze, choć jak przyznał, nie jest pozbawiony wad. 
 - To pierwszy tego typu raport, w przyszłym roku na pewno będzie lep-
szy – zapowiedział przewodniczący rady powiatu Włodzimierz Rasiński. Pozy-
tywnie raport ocenili radna Anna Krasuska oraz radny Wojciech Kaczorowski. 
 - To nie kronika życia powiatu – zwrócił się radny Kaczorowski do radnych z 
PiS. Również starosta Ksawery Gut wyraził przekonanie, że dokument został spo-
rządzony zgodnie z ustawą. Ostatecznie większość radnych zaakceptowała przed-
stawiony raport o stanie powiatu piaseczyńskiego, a podejmując kolejną uchwałę 
udzielono zarządowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

AB

PIASECZNO

Piaseczyński sąd uniewinnił Piotra Najsztuba
 Kilka dni temu piaseczyński sąd orzekł, że znany dziennikarz Piotr 
Najsztub nie ponosi winy za spowodowanie wypadku, do którego do-
szło w październiku 2017 roku w Konstancinie-Jeziornie. Dziennikarz 
potrącił na pasach 75-letnią wówczas kobietę, która z lekkimi obraże-
niami trafi ła do szpitala. Był trzeźwy i udzielił potrąconej pomocy, jed-
nak auto którym jechał nie było ubezpieczone i nie miało ważnych ba-
dań technicznych. Nie miał także prawa jazdy, które zostało mu odebra-
ne po tym, jak kilka lat wcześniej przekroczył dopuszczalną liczbę punk-
tów karnych. Na skutek niedopatrzenia urzędników starostwa powiato-
wego w Piasecznie, dziennikarz nie stracił jednak uprawnień do kiero-
wania pojazdami. Prokuratura oskarżała Najsztuba o nieumyślne spo-
wodowanie wypadku i niedostosowanie prędkości do warunków panu-
jących na drodze. Biegli orzekli jednak, że jego auto poruszało się z pręd-
kością około 20 km/h, a więc o przekroczeniu prędkości i nie zachowa-
niu ostrożności nie mogło być w tym wypadku mowy.

TW
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Neon rozświetlił Mysiadło
LESZNOWOLA Po wielu latach jeden z symboli Mysiadła powrócił do dawnej świetności. 

Zabytkowy neon został odrestaurowany, stanął przed wjazdem do miejscowości od 

strony ulicy Puławskiej i... znów świeci

 Inicjatywa odzyskania dla My-
siadła, istniejącego od lat 50. ubie-
głego stulecia neonu, który wcze-
śniej znajdował się na hotelu ro-
botniczym, zrodziła się cztery lata 
temu. Pomysłodawczynią jego od-
restaurowania była Marzena Mali-
nowska z miejscowej rady sołeckiej i 
Klubu Panie Przodem.
 - Od wielu, wielu lat był on tam 
na zmarnowanie – mówi Marze-
na Malinowska. - Gdy sprowadzi-
łam się tu w 1995 roku, neon już nie 
świecił. Kiedy zaczęliśmy działać, 
odezwało się do nas Muzeum Neo-
nów, które chciało go od nas zabrać. 
Ale my go w życiu nie oddamy! Je-
steśmy pierwszą wsią, która ma wła-
sny neon i jesteśmy z tego bardzo 
dumni. Już nikt, jadąc od strony Pu-
ławskiej, nie zabłądzi. 
 Do inicjatywy udało się prze-
konać mieszkańców, a pieniądze 
na przywrócenie neonowi dawne-
go blasku wykorzystano z funduszu 
sołeckiego. Ustalono, że będzie się 
on świecił w kolorach gminy Lesz-
nowola. - Przyznam, że weszłam do 
rady sołeckiej, bo nikt wcześniej nie 
chciał się zająć tym problemem – nie 
kryje Marzena Malinowska.
 Przy oficjalnej iluminacji neo-
nu obecna była wójt gminy Leszno-
wola Maria Jolanta Batycka -Wąsik. 
Była to znakomita okazja do przy-
pomnienia najnowszej historii My-
siadła – zarówno jej jasnych, jak i 
ciemnych stron.

 - Mysiadło przed laty było nie-
zwykłym ambasadorem Polski w Eu-
ropie i na świecie – powiedziała wójt. 
- Po jednej stronie była jedna wiel-
ka panorama szklarniowa, w któ-
rej to części odbywała się niezwy-
kła produkcja pomidorów i róż. Wy-
czytałam, że każdego dnia sortowa-
no pod tymi szklarniami aż 40 tysię-
cy ton pomidorów i 100 tysięcy sztuk 
róż oraz świeciły tam sodowe neo-
ny, które – gdybyśmy wyprowadzi-
li z tych szklarni – moglibyśmy oświe-
tlić 500 kilometrów dróg w Polsce.
Maria Jolanta Batycka-Wąsik podkre-
śliła również, że Mysiadło było zna-
mienitym przykładem transformacji 
ustrojowej i gospodarczej, gdy przed-

siębiorstwo państwowe zostało prze-
kształcone w EKO-Mysiadło.
 - Oczywiście jest też smutna histo-
ria, kiedy to kolejni syndycy doprowa-
dzili niestety do takiego stanu jaki dzi-
siaj oglądamy, ale mam nadzieję, że 
niebawem samorząd gminy Leszno-
wola różdżką czarodziejską dokona 
zmiany tego miejsca.
 Następnie przeniesiono się pod 
neon, gdzie rozpoczęło się wspólne 
odliczanie. Trzy...dwa... jeden i... ilu-
minacja nie nastąpiła. Okazało się, że 
zawinił przełącznik, ale już po chwili 
wszystko zadziałało jak trzeba i od tej 
pory Mysiadło znów może się szczycić 
swoim pięknym neonem.

Zabawa, muzyka
i wianki
LESZNOWOLA Kolejna edycja corocznej imprezy nad stawem w Mysia-

dle przyciągnęła wielu okolicznych mieszkańców

 - Już czwarty raz się tutaj spotykamy – powiedziała, otwierając imprezę 
Marzena Malinowska z Klubu Panie Przodem. - Wymyśliłyśmy Wianki w My-
siadle nad stawem, żeby ta okolica zaczęła żyć. Razem z panią sołtys Bożeną 
Obłucką i radą sołecką zrobiliśmy też ten park – te wszystkie alejki, latarnie i 
ławki. Dziękujemy wam bardzo za przybycie. Super, że jesteśmy tu wszyscy 
razem i się integrujemy.
 Atrakcji nie brakowało. Oprócz straganów z biżuterią, zabawkami i gastro-
nomią można było również popływać na kajakach i posłuchać muzyki w wy-
konaniu Tomka Winiarskiego oraz zespołów folkowych Pozytywnie Nakręce-
ni i Dzikie Jabłka. Odbyły się również zabawy, animacje i warsztaty plastyczne 
dla dzieci. Duży ruch był także na stoiskach GOK Lesznowola (gdzie pleciono 
wianki) i sołectwa Mysiadło, gdzie można było się pożywić darmowymi kieł-
baskami, grochówką i ogórkami. Imprezę zwieńczył efektowny pokaz w wy-
konaniu Teatru Ognia Circus Maximus.

Grzegorz Tylec
P R O M O C J A

     Absolutorium 
dla burmistrza Tarczyna
Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz uzyskała absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Przed-
stawiciele instytucji publicznych, sołtysi i przedsiębiorcy nie szczędzili wyrazów uznania, pochwał, podzięko-
wań i gratulacji. Wyrazem poparcia rady miejskiej były gromkie brawa po przedstawieniu obszernego raportu 
o doskonałym stanie gminy oraz głosowanie „za” absolutorium.
 We wtorek, 18 czerwca br., od-
była się sesja absolutoryjna. Abso-
lutorium to jeden z najistotniejszych 
ustawowych środków kontroli rady 
gminy nad działalnością burmi-
strza. Komisja Rewizyjna pozytyw-
nie oceniła zarówno sprawozdanie 
finansowe za 2018r., jak i sprawoz-
danie z wykonania budżetu za 2018 
r. i przedstawiła Radzie Gminy Tar-
czyn wniosek o udzielenie burmi-
strzowi absolutorium. Również Re-
gionalna Izba Obrachunkowa pozy-
tywnie zaopiniowała wniosek Komi-
sji Rewizyjnej o udzielenie absoluto-
rium burmistrzowi z tytułu wykona-
nia budżetu za rok 2018. - Realiza-
cja budżetu przebiegała prawidłowo 
i bez zakłóceń – podkreśliła skarb-
nik gminy Elwira Młoźniak.
 Rozwój Tarczyna to precyzyjnie 
określone działania, podejmowa-
ne przez wszystkich zainteresowa-
nych rozwojem gminy Tarczyn, czy-
li samorząd lokalny, instytucje pu-
bliczne, mieszkańców, zmierzające 
do osiągnięcia określonej wizji roz-
woju gminy. Gmina Tarczyn może 
się poszczycić uporządkowanym ła-
dem przestrzennym, doskonałą bazą 
oświatową, świetnie funkcjonują-
cym ośrodkiem zdrowia, bardzo do-
brą infrastrukturą drogową. Wszyst-
kie te czynniki stwarzają optymalne 

warunki do rozwoju społecznego 
naszej wspólnoty. Burmistrz Barba-
ra Galicz podkreśliła, że rozbudowa 
infrastruktury jest priorytetem, po-
nieważ poprawa sytuacji w tej dzie-
dzinie wpływa na standard życia 
mieszkańców, ułatwia rozwój nowo-
czesnego, ekologicznego rolnictwa, 
umożliwia tworzenie nowych firm, 

podnosi zainteresowanie pod inwe-
stycje mieszkaniowe, rekreacyjne i 
gospodarcze. 
 Udzielone absolutorium z tytułu 
wykonania ubiegłorocznego budże-
tu pokazuje jak dobrze, a zarazem 
odpowiedzialnie są wydawane środ-
ki naszych mieszkańców.

Uczniowie podnoszą 
swoje kompetencje
W roku szkolnym 2018/2019 do uczniów VII i VIII klas szkół podstawo-

wych, skierowano projekt „Mazowiecki program stypendialny dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.  

Miał on na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do 

dalszej nauki. Mogli z niego skorzystać uczniowie, osiągający wysokie 

wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczynia-

jących się do podniesienia ich kompetencji kluczowych. Program sty-

pendialny  współfi nansowała Unia Europejska w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Z tej inicjatywy skorzystali również uczniowie 

Zespołu Szkół w Tarczynie – Wiktor Albinowski i Kamil Olczak.

 W ramach projektu Wiktor 
Albinowski pod opieką nauczy-
cielki, pani Katarzyny Łopatki, 
pogłębiał swoje kompetencje 
w zakresie biologii, matematyki 
i informatyki.  Poszerzał wiedzę 
dotyczącą znaczenia i wpły-
wu prawidłowego odżywiania 
i aktywności fi zycznej na orga-
nizm ludzki, praktycznego wy-
korzystania matematyki do przestrzegania zbilansowanej diety i prowadze-
nia zdrowego stylu życia oraz badał, w jaki sposób informatyka może wspie-
rać  powyższe przedsięwzięcia. - Uzyskałem możliwość skorzystania z indywi-
dualnego planu rozwoju, dzięki czemu mogłem pogłębić swoją wiedzę i uzy-
skać dodatkowe umiejętności oraz kompetencje. To było dla mnie duże wy-
zwanie i niesamowite doświadczenie. Mówi Wiktor Albinowski.
 Kamil Olczak, pod opieką pani dyrektor Beaty Zaradkiewicz, poszerzał 
wiedzę w zakresie matematyki. Poszukiwał wpływu królowej nauk na inne 
dziedziny życia. Zbierając  informacje o sposobie wykorzystania matematyki 
w niektórych dziedzinach życia, przeprowadził wywiad z architektem projek-
tującym szkołę, pracownikiem banku spółdzielczego, pediatrą, kucharzem 
oraz nauczycielem muzyki. Wszyscy oni potwierdzili, że matematyka w ich 
pracy odgrywa bardzo ważną rolę. - Wzięcie udziału w projekcie to dla mnie 
duże wyróżnienie. Doświadczenie, jakie nabyłem podczas całego przedsię-
wzięcia, jest nie do opisania. Poza tym rozwijałem swoje pasje. Zachęcam 
wszystkich uczniów do udziału w takim programie. Powiedział Kamil Olczak.
 Chłopcy zdobytą wiedzą podzielili się z koleżankami i kolegami z klas. 
Udział w projekcie okazał się cennym doświadczeniem zarówno dla Wiktora i 
Kamila, jak również dla szkoły, do której uczęszczają.

Grzegorz Tylec
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Powstał projekt nowej Fabrycznej. 
Kiedy realizacja?
LESZNOWOLA Kosztem ponad 250 tys. zł powstał projekt rozbudowy ulicy Fabrycznej w Łoziskach na odcin-

ku od Postępu do Kolejowej. Na razie rada gminy nie zarezerwowała środków na realizację zadania, które 

może kosztować nawet kilkadziesiąt milionów złotych

 Pod koniec maja starosta piase-
czyński wszczął postępowanie zmie-
rzające do wydania zgody na reali-
zację inwestycji. Nowa Fabryczna na 
odcinku około 2,5 km ma zostać po-
szerzona do 12 m. 6 m szerokości 
ma mieć pas drogowy, kolejne 3 m 
ścieżka pieszo-rowerowa i pozosta-
łe 3 m – pas zieleni. Droga ma mieć 
kanalizację deszczową (niestety nie 
przewidziano wzdłuż niej rowu me-
lioracyjnego zbierającego wodę z 
niżej położonych nieruchomości), 
oświetlenie ledowe oraz kanał tech-
nologiczny, w którym zostanie uło-
żony światłowód. Aby wybudować 
Fabryczną w nowej odsłonie, trze-
ba będzie dokonać wykupu grun-
tów, co znacznie podniesie koszt in-
westycji. Ile trzeba będzie na nią wy-
dać? O pieniądzach gmina mówi 
niechętnie. Jednak biorąc pod uwa-
gę porównywalne zadania, w tym 
przebudowę ulic Gminnej w Lesz-
nowoli czy ul. Głównej w Bobrowcu 
(obydwie drogi są znacznie krótsze) 
może to być nawet kilkadziesiąt mi-
lionów złotych. Na razie nie wiado-
mo skąd gmina weźmie takie pienią-
dze, tym bardziej że w ubiegłym roku 
na wszystkie zadania inwestycyjne 
przeznaczono niewiele ponad 20 mln 
zł. Przebudowa Fabrycznej nie zo-
stała wpisana na razie ani do budże-
tu ani nawet do Wieloletniej Progno-

zy Finansowej. - Będziemy zastana-
wiać się nad tym, gdy zostanie wyda-
ny ZRID – mówi radny Marcin Ka-
nia. - To ważna inwestycja, którą bę-
dziemy chcieli zrealizować, bo okre-

sowe równanie Fabrycznej zbyt dużo 
kosztuje. Jeśli nie zrobimy jej za jed-
nym zamachem, być może zdecydu-
jemy się na etapowanie. 

Tomasz Wojciuk

Koszt przebudowy ulicy Fabrycznej może przerosnąć 

możliwości finansowe gminy

KONSTANCIN-JEZIORNA

Grzegorz Szewczyk zastąpił Sławomira Stoczyńskiego
 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej na radnego został zaprzysię-
żony Grzegorz Szewczyk, który uzupełnił skład rady miejskiej po wyga-
śnięciu mandatu Sławomira Stoczyńskiego.

TW
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Wyścigi z zacięciem
edukacyjnym
POWIAT Auto Koło Centrum zorganizowało już czternastą edycję 

Rally Piaseczno – imprezy dla wszystkich miłośników sportów sa-

mochodowych

 Rajd rozegrano tradycyjnie w cyklu dwudniowym, po wyselekcjonowa-
nych dotychczasowych odcinkach prób na terenie Piaseczna i Lesznowoli. 
Wystartować mógł praktycznie każdy z prawem jazdy, pilotem z ukończonym 
18. rokiem życia, zarejestrowanym samochodem z ważnym przeglądem tech-
nicznym, ubezpieczeniem OC i zalecanym NW oraz dwoma kaskami. Chęt-
nych nie brakowało, bo oprócz rywalizacji sportowej i przyjemnego spędze-
nia czasu, na miejscu była również możliwość zdobycia punktów do licencji 
PZM sportu samochodowego – „RN”, jak i sprawdzenia swoich umiejętności 
w bezpośredniej rywalizacji zarówno w klasach uzależnionych pojemnością 
silnika, jak i klasyfi kacji generalnej.
 Na parkingu przy ul. Sierakowskiego odbył się również konkurs dla naj-
młodszych i pokaz strażaków, którzy udzielali pomocy ratowniczej przy sy-
mulowanym wypadku.
 - Polega to na tym, że odcinamy dach auta, tniemy szyby i wyciągamy ran-
nego na oczach ludzi – mówi Witold Prószyński, organizator imprezy z AK 
Centrum. - To jest ostrzeżenie przed wakacjami. Dotarcie do rannego po wy-
padku trwa niekiedy 10-15 minut, więc może uczuli to dodatkowo niektórych 
by jednak bardziej uważali na drogach.
 Spośród niespełna trzydziestu załóg klasyfi kację generalną wygrali osta-
tecznie Rafał Samborski i Piotr Kulikowski (AK Polski) w Oplu Astra. Z pewno-
ścią cieszyć może fakt, że w imprezie wzięli udział nie tylko lokalni kierowcy, 
ale również osoby spoza powiatu piaseczyńskiego – między innymi z Rado-
mia czy z Kielc.

Grzegorz Tylec



Wakacyjne malowanie
W okresie letnim wiele osób planuje mniejsze lub większe remonty. Najszybszym, ale też najprostszym 

sposobem na odświeżenie pomieszczeń jest malowanie. Możemy użyć do niego standardowych farb akry-

lowych lub farb strukturalnych, które nadadzą wnętrzom niepowtarzalny charakter

 Malowanie, mimo że jest czyn-
nością prostą, którą każdy może wy-
konać we własnym zakresie, wyma-
ga – wbrew pozorom - starannych 
przygotowań. 

Gruntowanie i czyszczenie 

 Jeśli malowanie wykonujemy po raz 
pierwszy, zarówno ściany jak i sufit na-
leży odpowiednio zagruntować, wcze-
śniej sprawdzając czy wszystkie po-
wierzchnie są równe, suche i nie mają 
ubytków. Gruntowanie uszczelnia pod-
łoże i wyrównuje chłonność, zapewnia-
jąc farbie lepszą przyczepność, przez co 
jest ona bardziej wydajna. Przed ma-
lowaniem starej ściany, na której jest 
już warstwa farby, należy odkurzyć ją 
i umyć wodą z dodatkiem mydła ma-
larskiego. Tłuste plamy i zabrudze-
nia można zamalować farbą izolacyj-
ną. Może zdarzyć się też tak, że stara 
powłoka będzie się łuszczyć. Wówczas 
należy ją zeskrobać lub zeszlifować, a 
ścianę odpylić i zagruntować.  
 Następnym krokiem jest wła-
ściwe zabezpieczenie pomieszczeń. 
Górne lampy i kinkiety najlepiej jest 
zdemontować, ewentualnie szczel-
nie owinąć farbą malarską. Fo-
lią powinniśmy zabezpieczyć tak-
że okna i podłogę. Wszelkie sprzęty 
można albo ustawić na środku po-
koju i przykryć, ale jeszcze lepiej wy-
nieść je do sąsiednich pomieszczeń, 
aby nie przeszkadzały nam w pracy.

Kupujemy farbę

 Kiedy zakończymy już przygoto-
wania do malowania najwyższy czas 
kupić odpowiednią farbę. Wcześniej 
należy określić jej rodzaj (sprawdź-
my czy jest odporna na ścieranie, 
zmywalna, pozwala oddychać ścia-
nom i jaki ma stopień połysku), 
sprawdzić wydajność i obliczyć me-
traż malowanego pomieszczenia. 
 A jakie farby są obecnie najpopu-
larniejsze? Cały czas najczęściej sto-
sowane są wyroby akrylowe i latekso-
we. Farby zawierające żywice akrylo-
we nadają się do malowania niemal 
wszystkich pomieszczeń, może z wy-
jątkiem kuchni i łazienek. Są elastycz-
ne, wydajne, mają dobrą przyczep-
ność do podłoża, szybko schną, łatwo 

się je nakłada, a ponadto są bezza-
pachowe i przyjazne dla środowiska. 
Farby lateksowe, rekomendowane do 
łazienek, kuchni oraz przedpokoju, są 
z kolei elastyczne, paroprzepuszczal-
ne, odporne na ścieranie oraz uszko-
dzenia mechaniczne i co najważniej-
sze – można je zmywać, co ma zna-
czenie, gdy mamy w domu zwierzęta 
lub małe dzieci.
 Osobną grupę farb stanowią far-
by dekoracyjne, które pozwalają uzy-
skiwać niezwykle oryginalne faktury, 
dając efekt  przestrzenności i wymia-
rowości. Umożliwiają one uzyskanie 
niezwykłych efektów wizualnych, po-
nieważ mogą imitować takie mate-
riały jak  kamień, beton, różne me-
tale, drewno, rdzę, welur czy zamsz. 
Farby dekoracyjne dobrze jest stoso-
wać z umiarem, pokrywając nimi tyl-
ko wybrane ściany lub ich części. 

Jak malować?

 Malowanie należy zacząć od przy-

gotowania narzędzi, czyli pędzli, 
wałków, korytek na farbę, taśmy ma-
larskiej. Pierwsza warstwa farby po-
winna zostać położona równolegle 
do ściany z oknem, od którego zwy-
kle się zaczyna, a druga prostopa-
dle. Malowanie ścian dobrze jest za-
cząć od narożników, warto też po-
malować wcześniej pędzlem miejsca 
wokół gniazd, kratek wentylacyjnych 
oraz trudno dostępne zakamarki. Su-
fit od ścian dobrze jest odciąć taśmą. 
Ściany najczęściej maluje się dwa 
razy – wówczas są najlepsze efekty. 
Farbę nakładamy ruchem krzyżo-
wym od góry do dołu, a potem, gdy 
pierwsza warstwa wyschnie, maluje-
my raz jeszcze powierzchnię od góry, 
wykonując prostopadłe pasy do pod-
łogi. Ostatnią czynnością, którą na-
leży wykonać, jest usunięcie taśmy 
malarskiej, co powinniśmy zrobić za-
raz po zakończeniu malowania.

TW
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Modne kolory

 Kilkanaście lat temu pomieszczenia wewnątrz domu lub mieszkania 
malowano na biało, ewentualnie kremowo. Potem zapanowała moda na 
intensywne kolory. Teraz większość osób preferuje różnego rodzaju sza-
rości oraz nadające wnętrzom lekkość i przestrzenność pastele. Zdecydo-
wane barwy lub oryginalne faktury stosowane są raczej na zasadzie akcen-
tu. Położone na zbyt dużych powierzchniach czerwień czy żółć szybko za-
czną nas drażnić. Zmieniające się mody nie dotyczą sufi tów, które cały czas 
malowane są na biało, dzięki czemu pomieszczenie wydaje się wyższe niż 
jest w rzeczywistości. Warto pamiętać, że jasne kolory optycznie zwiększa-
ją pomieszczenie, zaś ciemne sprawiają, że wydaje się ono mniejsze. 



WOPR-owcy wyciągnęli
na brzeg kajakarkę
PIASECZNO Kilkanaście dni temu odbyły się ćwiczenia, które miały na 

celu przepracowanie różnych sytuacji, mogących wydarzyć się latem 

nad piaseczyńskimi akwenami. Ratownicy WOPR oraz strażacy z OSP 

przetestowali także drogi dojazdowe do zbiorników na terenie gminy

 Ćwiczenia na Górkach Szymona odbyły się na prośbę gminy Piaseczno. 
Według scenariusza, na zalewie Amo wywrócił się kajak. Do wody wpadli ko-
bieta i mężczyzna. Przybyłym na miejsce ratownikom udało się wydobyć nie-
przytomną kobietę z wody (mężczyzna przytrzymał się kajaka) i z powodze-
niem przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. 
 - Na terenie gminy Piaseczno znajduje się kilka zbiorników, w których mimo za-
kazów, kąpią się ludzie – mówi Piotr Obłoza, przewodniczący rady miejskiej oraz 
ratownik, który na miejscu przypatrywał się ćwiczeniom. - Najbardziej uczęszcza-
ne są właśnie Górki Szymona i glinianki w Gołkowie. Chcemy być przygotowani na 
różne sytuacje. Poprosiliśmy także służby z naszego terenu, aby sprawdziły, który-
mi drogami można najszybciej przedostać się w pobliże zbiorników.
 Podczas ćwiczeń był realizowany krótki fi lm, który został już udostępniony 
na stronie internetowej gminy. Ma on być przestrogą dla osób kąpiących się w 
niedozwolonych miejscach, ale też instruktażem, jak zachowywać się w kryzy-
sowych sytuacjach. - Przede wszystkim zależy nam na bezpieczeństwie miesz-
kańców – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. - Stąd pomysł na 
sprawdzenie sprawności naszych służb. Jest to także najlepszy czas na profi lak-
tykę. Cały czas apelujemy do mieszkańców, aby zachowywali się w sąsiedztwie 
wody rozsądnie i zażywali kąpieli tylko na strzeżonych kąpieliskach.

TW
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W Czaplinie powstanie 
tężnia solankowa
GÓRA KALWARIA W Czaplinie powstanie pierwsza tężnia solankowa w okolicy, i to za fun-

dusze zewnętrzne, które gmina pozyskała z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw „Mazowsze 2019”

 W sumie gmina otrzyma 50 tys. 
zł dofinansowania na pięć przedsię-
wzięć, które powstaną we wsiach: 
Baniocha-Osiedle, Brzumin, Cza-
plin, Podłęcze i Wincentów. Co cie-
kawe, w ramach programu ogło-
szonego przez samorząd Mazow-
sza, jedna gmina mogła zgłosić tyl-
ko pięć projektów (w gminie Góra 
Kalwaria sołectwa zgłosiły ich aż 8, 
więc trzy trzeba było odrzucić).

 – Warto podkreślić, że na zgło-
szenie pomysłu, zwołanie zebrania 
sołeckiego, które poprze go w gło-
sowaniu, a następnie sporządzenie 
wniosku było zaledwie kilka dni – 
mówi wiceburmistrz Mateusz Baj. – 
Na pochwałę zasługują sołtysi, któ-
rzy pokazali, jak bardzo zależy im 
na rozwoju ich malutkich ojczyzn.
 Do środków pozyskanych od sa-
morządu województwa, drugie tyle 
dołoży gmina. W sumie każde z pię-
ciu sołectw otrzyma więc minimum 
20 tys. zł wsparcia. Fundusze muszą 
zostać wydane w bieżącym roku.
 Już mogą cieszyć się mieszkań-
cy Czaplina, w którym powstanie 
pierwsza w okolicy tężnia solan-
kowa. – W naszej wsi mieszka 
sporo starszych osób, które mają 
problemy z drogami oddechowy-
mi. A nie każdego stać na wyjaz-
dy do Ciechocinka – mówi Zbi-
gniew Adamczyk, sołtys i rad-
ny z Czaplina. Dodaje, że so-

lanka do tężni będzie przywożo-
na z dużego kurortu, prawdopo-
dobnie Inowrocławia, co zapew-
ni taki sam efekt leczniczy jak w 
znanych uzdrowiskach.
 W Brzuminie mieszkańcy będą 
mogli korzystać z nowej siłowni 
zewnętrznej. W Baniosze zaś zy-
skają altanę z wyposażeniem, któ-
ra stanie na placu zabaw przy gli-
niance Dąbrówce – popularnym na 
całą okolicę kąpielisku. – Planuje-
my, że w altanie będą odbywać się 
wydarzenia kulturalne i spotkania 
mieszkańców. Będzie ona też słu-

żyła mamom, przychodzących z 
dziećmi na plac zabaw – tłumaczy 
Teresa Jędral, sołtys i radna z Ba-
niochy-Osiedla.
 W Podłęczu w meble oraz sprzęt 
kuchenny zostanie wyposażona po-
wstająca we wsi świetlica. Natomiast 
w Wincentowie uatrakcyjniony zo-
stanie rozległy teren sołecki, na któ-
rym już teraz aktywnie mogą spę-
dzić czas zarówno dzieci, jak i do-
rośli. Za pozyskane środki sołectwo 
chce zadaszyć część działki z urzą-
dzeniami do ćwiczeń.

TW

W Polsce zapanowała moda na budowę niedużych 

tężni solankowych

Sołectwa przeznaczą 

pieniądze na inwestycje 

poprawiające jakość życia 

mieszkańców

R E K L A M A

R E K L A M A

LESZNOWOLA

Iwiczański Targ Pyszności
 W sobotę na parkingu przed szkołą w Nowej Iwicznej odbędzie się 
Iwiczański Targ Pyszności.
 - Zapraszamy mieszkańców Iwicznej i okolic – zachęcają organizato-
rzy. - Przyjdźcie, spróbujcie wspaniałych wyrobów od lokalnych wytwór-
ców. Weźcie ze sobą koc albo matę (może gitarę?) - na zielonym można 
sobie zrobić piknik! 
 Będą lokalni serowarzy z pysznymi serami, jogurtami, mlekiem 
i śmietaną, piekarze z chlebem na zakwasie, producenci natural-
nych lodów, ekologiczni rolnicy z warzywami i owocami, pyszne da-
nia śniadaniowe od restauracji Set Kitchen, miody z wiejskiej pasieki 
oraz soki owocowe i warzywne. Impreza potrwa od godziny 9 do 14.

Tyl.
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KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek radni zdecydowali, że teren zielony wokół oczka wodne-

go przy rondzie Jana Pawła II w centrum Konstancina otrzyma nazwę „Skweru im. Sta-

nisława Likiernika”

 - Wnioskuję o zdjęcie tej uchwa-
ły z porządku obrad – zabrał głos na 
początku sesji radny Bogusław Ko-
mosa. - W pierwszej kolejności upa-
miętnijmy naszych lokalnych boha-
terów, jak bracia Komorowscy.
 Radny zarzucał swoim kolegom 
z rady, że spotkanie w sprawie nada-
nia nazwy skwerowi było „tajne”. 
Mimo że wniosek radnego Komosy 
nie uzyskał wymaganego poparcia, 
nie zakończyło to dyskusji. Powróci-
ła ona tuż przed podjęciem uchwa-
ły. Radna Bożena Wierzbicka przy-
pomniała innych bohaterów wojen-
nych, poległych podczas Powstania 
Warszawskiego na terenie Konstan-
cina-Jeziorny. - Trzej bracia Komo-
rowscy zginęli kilkaset metrów stąd 

– mówiła. - Wszyscy mieszkali w Je-
ziornie, na tzw. Argentynie. To im 
należy się pamięć i szacunek. Po-
dobnie rodzina Nerków. Dwaj bra-
cia zginęli tutaj, trzeci w bitwie o 
Berlin. Chylę czoła przed panem 

Likiernikiem, ale kiedy nasi chłop-
cy byli w więzieniach, Stanisław Li-
kiernik mieszkał już we Francji, do 
której wyjechał w 1946 roku. 
 Andrzej Cieślawski zaapelował, 
aby nie licytować się, kogo należy 

uhonorować, a kogo nie. - Pan Li-
kiernik jest jednym z największych 
bohaterów AK, walczył w legendar-
nym batalionie „Zośka” – przypo-
mniał. - Po wojnie nie wyjechał, tyl-
ko uciekł do Francji, bo groził mu 
tutaj wyrok śmierci. Dzięki nie-
mu przetrwała pamięć o wielu lu-
dziach, dzielnych żołnierzach. Sta-
nisław Likiernik mieszkał w Kon-
stancinie, był przyjacielem Roma-
na Bratnego. Jednocześnie pragnę 
podkreślić, że nie jestem przeciw-
ny upamiętnianiu lokalnych boha-
terów. Jednak ta uchwała dotyczy 
Stanisława Likiernika.
 Większość radnych zgodziła się 
z tą argumentacją i poparła nada-
nie skwerowi w centrum uzdrowiska 
imienia Stanisława Likiernika. 
 Pułkownik Stanisław Likiernik 
ps. „Stach” zmarł 17 kwietnia ubie-
głego roku w Wersalu w wieku 95 lat. 
Był synem rotmistrza kawalerii. W 
czasie okupacji służył w Armii Kra-
jowej, w grupie stanowiącej trzon 
Kedywu Kolegium A. Uczestniczył 
w wielu akcjach sabotażowo-dywer-
syjnych, w Powstaniu Warszawskim 
walczył na Woli, Starówce i Czernia-
kowie, kilkakrotnie odniósł rany. Był 
jednym z dwóch pierwowzorów Ko-
lumba – Staszka Skiernika z powie-
ści Romana Bratnego „Kolumbowie. 
Rocznik 20.” W 2011 roku jako pod-
porucznik AK, został awansowany 
przez ministra obrony narodowej na 

stopień podpułkownika Wojska Pol-
skiego. Uhonorowano go również 
Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari, Krzyżem Walecznych oraz 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski – Polonia Restituta. 

Tomasz Wojciuk

Stanisław Likiernik po wojnie mieszkał we Francji. 

Miał podwójne obywatelstwo

Imieniem Stanisława Likiernika został nazwany teren zielony 

wokół oczka wodnego naprzeciwko Starej Papierni

Rok po śmierci Stanisława 

Likiernika radni nazwali 

jego imieniem skwer 

w centrum miasta

PIASECZNO

Rusza kino plenerowe
 Już za tydzień (5 lipca) odbędzie się pierwszy seans w ramach tegorocz-
nej edycji kina plenerowego. Pokazy jak zwykle będą odbywały się w każdy 
piątek wakacji na skwerze Kisiela. W lipcu, jako że jest dłuższy dzień, będą za-
czynały się o godz. 21.30, w sierpniu – o godz. 21. Jako pierwszy zostanie wy-
świetlony fi lm „Bohemian Rhapsody”. 12 lipca będzie można obejrzeć „Cu-
downego chłopaka”, 19 lipca - „Dziewczynę z pociągu”, a 26 lipca - „Pasaże-
ra”. 2 sierpnia na skwerze zostanie wyświetlony „Focus”, a w kolejne wakacyj-
ne piątki będą to - „Jak to robią single”, „Snowden”, „Moje wielkie greckie we-
sele II” oraz „Ukryte piękno”, które 30 sierpnia zakończy cykl kina letniego.

TW

Upamiętniono patriotę i bohatera

R E K L A M A Instrument zamiast 

karabinu
 Dział Edukacji Muzycznej 
Centrum Kultury w Piasecznie 
zaprasza do włączenia się do 
światowej akcji pomocy uzdol-
nionym muzycznie dzieciom w 
Afryce, która zakończy się 22 
września  happeningiem. Po-
trzebne są instrumenty i akce-
soria muzyczne (od strun po 
fortepian) – oferowana pomoc 
przy transporcie oraz  wsparcie 
w rozsyłaniu informacji o akcji. 
Koordynatorem akcji jest Rena-
ta Opala - zdjęcia, pytania i po-
mysły można przesyłać na ad-
res renata.opala@kulturalni.pl 
w temacie „Instrument zamiast 
karabinu”. Instrumenty zbiera-
my w Przystanku Kultura, Plac 
Piłsudskiego 9. Więcej informa-
cji na #AMSmusicsaves.

Tyl.

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

SPRZEDAŻ WĘGLA

transport gratis  niskie ceny,

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

Piaseczno, ul. Żeromskiego 30

węgiel
"OPAŁEK" s.c.

PELET

Latawce walczyły z upałem
PIASECZNO Na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym odbyła się czwarta edycja Piaseczyń-

skiego Festiwalu Latawców - kameralnego święta beztroskiego zachwytu nad świa-

tem. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Ciąg Dalszy Nastąpi C.D.N. przy pomocy 

Centrum Kultury w Piasecznie
   W programie tegorocznej edycji fe-
stiwalu znalazło się szereg różnorod-
nych atrakcji. Niestety,   wobec wyjąt-
kowo upalnej tego dnia pogody,   na 
miejsce przybyło - według szacun-
ków organizatorów – o około poło-
wę mniej osób niż w roku ubiegłym. 
Wprawdzie lejący się z nieba żar i nie-
wielki wiatr skutecznie zniechęcały 
do biegania z latawcami,   ale – mimo 
wszystko – w trakcie imprezy wykona-
no ich wspólnie około 40. Pomagali w 
tym wolontariusze ZHP z 66. Druży-
ny Harcerskiej „Granaty” z Tarczyna.
 - Zaprosiła nas tutaj nasza dru-
żynowa - zdradza Patryk Strubel, je-
den z obecnych harcerzy. - Popro-
szono nas o pomoc, więc jako dziel-
ni wolontariusze wyruszyliśmy tu-
taj, żeby wspomóc naszego druha. 
Działaliśmy na drugim z trzech sta-
nowisk, na których powstawały la-
tawce. Było bardzo fajnie, bo ja oso-
biście lubię pomagać innym.
 Dla najmłodszych atrakcją były 
„Opowieści niesione wiatrem” Li-
dii Iwanowskiej-Szymańskiej (tłu-
maczki, pisarki, opowiadaczki i 
aktorki) - historie z różnych stron 
świata i zakamarków wyobraź-
ni, przeplatane pieśnią i muzyką, a 
na spontaniczną zabawę z rytmem 
(warsztaty bębniarskie) zaprosi-
li wszystkich chętnych Stuki Puki, 
czyli Krzysztof Wawrzyniak, Jakub 
Bruszewski i Michał Wojnarski. 
Oprócz tego przez cały czas obec-
ne były stoiska Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Piaseczno (fi-
lia z Józefosławia) z warsztatami i 
bajkami, piaseczyńskie wydawnic-
two Widnokrąg z pięknymi książ-
kami dla dzieci, a na spragnionych 
i głodnych czekały Czarna Caffe i 
Królestwo Ziemniaka z napojami, 
lodami i przekąskami. 

 - Jestem tu już czwarty raz, wo-
bec czego mam porównanie w sto-
sunku do poprzednich edycji – mówi 
Anna Nowacka-Devillard z wydaw-
nictwa Widnokrąg. - Uważam ge-
neralnie, że festiwal jest fantastycz-
ny i działy się tu rzeczy świetne, na-
tomiast pogoda pokonała chyba 
wszystkich. Do takich upałów nie je-
steśmy jednak przyzwyczajeni.
W trakcie festiwalu odbył się rów-
nież turniej gry w „Chińczyka” z na-
grodami.

 - Generalnie jesteśmy zado-
woleni z tegorocznej edycji, bo 
mimo upału cały czas coś się 
tutaj działo - podsumowuje Mo-
nika Galerczyk-Pułka, organi-
zatorka imprezy. - Jakie mamy 
plany na przyszłość? Chcieliby-
śmy zrobić k iedyś pokaz profe-
sjonalnych latawców, ale to już 
będzie zależeć od odpowiedniej 
lokalizacji.

Grzegorz Tylec

Malarskie podróże
PIASECZNO Do 15 lipca w domu parafi alnym św. Anny w Piasecznie bę-

dzie można oglądać wystawę zbiorową malarstwa Grupy Plastycznej 

Piaseczno „Podróże Dalekie i Bliskie”

 Grupa działa na terenie Piaseczna już 45 lat, a początki jej działalności się-
gają końca lat 50-tych dwudziestego wieku. Na wystawie prezentowane są 
obrazy z wielu różnych plenerów i indywidualnych podróży naszych artystów, 
które – jak można się przekonać - przekraczały też granice naszego kraju.
 W wystawie bierze udział 13 malarzy: Wiesława Czarnecka-Koźlik, Emilia 
Czyż Kędzierska, Elżbieta Hampson, Jolanta Helena Kazana, Zofi a Kujawa, Teo-
dora Kurek, Stanisław Kurek, Elżbieta Kwapińska, Wojciech Kwapiński, Leokadia 
Nastały, Wiesława Nastały Płaskocińska, Beata Rajewska i Joanna Szewczyk.
 Obrazy Grupy Plastycznej Piaseczno oglądać można w godzinach otwar-
cia Domu Parafi alnego.

Tyl.

PIASECZNO

Potańcówki na Kisielu
 W lipcu rusza wakacyjny cykl imprez tanecznych pod chmurką „Po-
tańcówka na Kisielu”.  Będzie to seria międzypokoleniowych dancingów 
przy muzyce z lat 60., 70.,80. i 90-tych, na które zapraszani są mieszkań-
cy w różnym wieku. W tym roku organizator, którym jest gmina Piasecz-
no, zapewnia napoje i słodki poczęstunek. W tym roku imprezy tanecz-
ne na skwerze Kisiela będą odbywały się 13 i 27 lipca oraz 10 i 24 sierp-
nia. Początek o godz. 17.

TW

PIASECZNO

Nowy plac zabaw i siłownia
 Otwarto kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Kołobrzeskiej, wy-
budowany kosztem 450 tys. zł. W ramach kompleksu powstała specjalna 
strefa zabaw dla dzieci oraz zewnętrzna siłownia dla dorosłych. Nie zapo-
mniano także o stojakach na rowery, ławeczkach oraz oświetleniu, dzięki 
któremu z placu będzie można korzystać nawet po zapadnięciu zmroku.

TW
R E K L A M A
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Sparta żegna się z czwartą ligą
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – MSZCZONOWIANKA MSZCZONÓW 0:1 Po siedmiu kolejnych 

sezonach spędzonych w czwartej lidze Sparta Jazgarzew musi pogodzić się ze spadkiem 

do niższej klasy rozgrywkowej. Choć podopieczni Arkadiusza Rysia walczyli dzielnie do 

samego końca, to jednak ostatecznie nie udało im się zrealizować głównego celu

 W spotkaniu ostatniej kolejki 
rozgrywek Sparta musiała nie tylko 
wygrać z silną ekipą z Mszczonowa, 
ale również liczyć na korzystne roz-
strzygnięcia w innych pojedynkach. 
Mecz w Jazgarzewie miał od same-
go początku wyrównany przebieg. 
Gospodarze mieli swoje sytuacje na 
zdobycie gola, ale albo brakowało 
im zimnej krwi pod bramką rywala, 
albo kontrowersje sędzia rozstrzy-
gał zawsze na korzyść gości. W dru-
giej połowie przynajmniej trzy razy 
było blisko objęcia prowadzenia. 
Dwa razy piłka wylądowała zresztą 
w bramce Mszczonowa – raz jednak 
sędzia dopatrzył się faulu (tuż przed 
zderzeniem obrońcy z bramkarzem) 
naszego zawodnika, a raz  pozycji 
spalonej Olafa Kubata. Czy Kubat 
był również, w innej sytuacji, faulo-
wany w polu karnym? Sędzia ocenił, 
że nie i... trzeba było grać dalej. De-
cyzje arbitra najbardziej nie spodo-
bały się Mateuszowi Kellerowi, któ-
ry dał temu głośno wyraz na ławce 
rezerwowych i został ukarany czer-
woną kartką.
 Niestety, na pięć minut przed 
końcem szczęście uśmiechnęło się 
do przyjezdnych. Po stałym frag-
mencie gry uderzał Kacper Jadac-

ki, a piłka otarła się jeszcze o obroń-
cę, czym kompletnie zmyliła bram-
karza. Do końca wynik nie uległ już 
zmianie, a po ostatnim gwizdku pił-
karze Sparty długo leżeli na mura-
wie nie mogąc uwierzyć, że właśnie 
pożegnali się z czwartą ligą. Niektó-
rzy mieli łzy w oczach, ale nikt nie 
miał do nich pretensji, bo – wobec 

osłabień kadrowych – walczyli do 
końca i dali z siebie wszystko. Dru-
żynie z Jazgarzewa, która w ostat-
nich latach dostarczyła miejscowym 
kibicom wielu sportowych emocji, 
życzymy jak najszybszego powrotu 
w szeregi czwartoligowców.

Grzegorz Tylec

Wykonaliśmy wielką pracę
Z Arkadiuszem Rysiem, trenerem Sparty Jazgarzew, rozmawia Grzegorz Tylec

Jak się czujecie po ostatnim meczu 

w sezonie?

 Cóż, jest smutek ze spadku, ale są 
też i pozytywy. Drużyna zrobiła duży 
postęp w ciągu roku. Zabrakło jed-
nak trochę szczęścia, doświadczenia 
i umiejętności piłkarskich w niektó-
rych meczach. 

Do utrzymania zabrakło jednak

niewiele...

 Oprócz meczu z Grodziskiem, to z 
każdym walczyliśmy jak równy z rów-
nym i gdybyśmy mieli trochę lepszą sku-
teczność w kilku meczach, to pewnie 
mielibyśmy sporo punktów więcej.
 Spotkanie z Mszczonowem, pod 
względem organizacyjnym i kultu-

ry gry, było jednak jednym z naszych 
najlepszych meczów. Mielimy oka-
zje do zdobycia bramek po szybkim 
ataku, co sobie zakładaliśmy i myślę, 
że nie zasłużyliśmy na porażkę. Nie-
stety, zdecydował jeden błąd w kry-
ciu przy stałym fragmencie gry. Jed-
nak to nie tym meczem przegraliśmy 
utrzymanie. 

Czy mimo spadku jest pan zadowo-

lony z postawy swojego zespołu?

 Bardzo dziękuje chłopakom za 
zaangażowanie w treningi, mecze i 
walkę do ostatniej kolejki o utrzyma-
nie. Jestem z nich dumny, że w trud-
nych warunkach każdy dawał z sie-
bie maks - na tyle na ile był w sta-

nie. Wykonaliśmy wielką pracę. Dzię-
kuję również zarządowi za to, że sta-
rał się stworzyć jak najlepsze warun-
ki dla zespołu. Było ciężko, ale każ-
dy z klubu wkładał w to serducho i 
100 proc. zaangażowania. Pracują w 
nim wspaniali ludzie! Wszystkim jest 
smutno, źle i w każdym jest sporto-
wa złość, ale mam nadzieję, że uda 
nam się utrzymać trzon drużyny i za 
rok wrócić do czwartej ligi. Czas po-
każe, co z tego wyjdzie.

Czy poprowadzi pan Spartę w lidze 

okręgowej?

 Jeśli będą trzon i perspektywy, to 
bardzo bym chciał.

Zmiany w MKS Piaseczno
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA W przerwie między sezonami w czwartoligowym MKS Piaseczno zmienił się zarząd 

klubu, a pierwszą drużynę poprowadzi również nowy szkoleniowiec

 W trakcie walnego zebrania 
członków stowarzyszenia MKS Pia-
seczno wybrano nowe władze klubu. 
Do zarządu weszli: Jacek Krupnik 
(prezes), Jarosław Ludwiniak (wice-
prezes do spraw sportowych), Wal-
demar Elert (wiceprezes do spraw 
finansowych) oraz Daniel Barcicki 
(koordynator pionu młodzieżowego) 
i Karol Kocyk. 
 Za pracę podziękowano za to 
Igorowi Gołaszewskiemu, które-
go miejsce (na stanowisku trene-
ra pierwszego zespołu) zajął Arka-
diusz Modrzejewski - były szkolenio-
wiec roczników ‘95 i ‘97, a także se-
niorskich zespołów MKS Piaseczno. 
Po kilku latach spędzonych w Pilicy 
Białobrzegi, Mszczonowiance Msz-
czonów i Ursusie trener Modrzejew-
ski wraca do Piaseczna. 

Tyl.

Zagrali o Puchar 
Starosty
TENIS STOŁOWY Niespełna 70 zawodników z Piaseczna, Góry Kalwarii, 

Grójca i Warszawy wzięło udział w integracyjnym turnieju dla dzieci, 

rodziców, nauczycieli i mieszkańców Mazowsza

 - Głównym celem imprezy była możliwość uczestnictwa w fachowo zor-
ganizowanym turnieju i gry na profesjonalnych 16 stołach oraz integracja nie-
pełnosprawnych z lokalnym środowiskiem – mówi Dariusz Kluszczyński, or-
ganizator turnieju. - Chciałbym bardzo podziękować panu staroście za obje-
cie patronatem tej imprezy.
 Zwycięzcami swoich kategorii wiekowych zostali: Oliwia Górska i Kacper 
Kostro (do lat 12), Zuzanna Konopka i Wiktor Mika (13-16 lat), Kamil Płaska (17-
20 lat) oraz Justyna Kornet i Piotr Szponarski (powyżej 20 lat).

Tyl.

Złoto dla Antka
ZAPASY Podczas Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifi kacyjnego w Łuko-

wie 12-letni Antek Tretter, zawodnik UKS Piątka Piaseczno, zdobył zło-

ty medal i zwyciężył w kategorii wagowej do 44 kilogramów

 W tym roku obsada turnieju była międzynarodowa - z udziałem ekip z Bia-
łorusi i Ukrainy. To był już drugi kwalifi kacyjny turniej młodzików wygrany 
przez Antka, przed nim teraz tylko jesienne Mistrzostwa Polski. W tym samym 
turnieju Julian Żurawski (35 kg.) wywalczył z kolei piąte miejsce przegrywając 
walkę o brązowy medal z zawodnikiem z Kielc.

Tyl.

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA

Grzywna poprowadzi Pilicę
 W przyszłym sezonie Tomasz 
Grzywna, dotychczasowy trener 
Laury Chylice (wcześniej praco-
wał z seniorami MKS Piaseczno), 
obejmie czwartoligową Pilicę Bia-
łobrzegi. Do zamknięcia nume-
ru nie wiadomo było jeszcze kto 
zastąpi go na tym stanowisku w 
Chylicach.

Tyl.
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

Zatrudnię kobiety i mężczyzn, na stałe lub do prac 
dodatkowych, sprzątanie, 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 

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

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

Pracownik biurowy w Domu Opieki. Wymagania: wy-
kształcenie średnie prawo jazdy kat. B tel. 512 979 897

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

Firma z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych 
(opakowania kosmetyczne) zatrudni pracownika na 
stanowisko operatora maszyn wtryskowych. Miejsce 
pracy: Raszyn Zakres obowiązków: nadzorowanie pro-
dukcji, kontrola procesu Umowa o pracę na pełen etat, 
kontakt@multicaps.pl

Zatrudnię instruktora nauki jazdy, tel. 505 087 358

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

Piekarnia Jutrzenka zatrudni kierowcę, tel. 603 848 582

FRYZJERKA/FRYZJER, DAMSKO-MĘSKI, BOBROWIEC. 
PILNIE, 608 156 484

Stolarza zatrudnię, okolice Piaseczna, tel. 504 166 952

Firma z branży utrzymania czystości zatrudni Brygadzi-
stę, praca Janki, ul. Mszczonowska, tel. 798 926 772

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

Przy remontach, tel. 601 21 27 66

Kierowcę na wywrotkę, tel. 885 800 888

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 3h/ dziennie, tel. 501 423 413

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

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

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu,
tel. 660 950 975

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

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

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

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 Carrefour Express Piaseczno, Jazgarzew, 
Gabryelin, tel. 508 288 773

Zatrudnię pracownika budowlanego, tel. 502 380 635

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

Zatrudnimy do prac fizycznych w firmie produkcyjnej, 
okolice Piaseczna, tel. 602 253 180

BABIK TRANSPORT – zatrudnimy diagnostę samochodo-
wego z uprawnieniami do SKP w Sękocinie  lub na Wila-
nowie w Warszawie tel 600 065 813

Pilne!Kierowca C+E z HDS, operator koparko-ładowarki. 
Proszę o kontakt. Tel. 606 666 444

Kasjer na Stacji Paliw w Tarczynie tel. 536 193 442

Zatrudnię na stanowisko szlifierz/ślusarz, umowa o pracę, 
Góra Kalwaria, tel. 690 933 227

Piekarnia zatrudni kierowców i osoby do krojenia 
i pakowania pieczywa, tel. 22 756 90 91, 663 044 036

Poszukuję brygady do elewacji budynku, Piaseczno, 
tel. 505 040 047

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
zatrudni lekarza rodzinnego, medycyny ogólnej lub 
internistę tel. 22 737 64 04, e-mail: tabita@luxmed.pl 

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

Zatrudnię ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru  
w sklepie spożywczym, Łazy, tel. 609 477 481

SZUKAM PRACY 

Opieka, tel. 575 768 357

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

KUPIĘ

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

Firmę – Każda opcja, tel. 605 904 277

SPRZEDAM

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

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

Sosna (samodzielne wycięcie) na deski, stemple, słupki, 
tel.535 398 463

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Rower trzy kołowy, tanio, tel. 602 12 74 98

Bramę używaną z furtką 4m, 650 zł, tel. 511 590 737

Felgi stalowe, 16`̀ , 5/114, tanio, tel. 504 464 635

Palety, tel 513 238 207

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

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

BMW E39 sedan, 2000 r, po lifcie, 2,5 l, benzyna + gaz, 
tel. 693 338 671

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 obo-
jętnym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. 
Odbiór własną lawetą, tel. 515 472 081

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

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

Dom  z działką w Baniosze, tel. 600 258 244

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

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

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

Działkę bezpośrednio, Baszkówka, tel. 508 238 610

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

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

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów tel. 603 862 559

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

Działka budowlana 1769 m kw. Uwieliny.Media w działce, 
gaz w trakcie podłączenia 108 zł/m kw. tel.502 442 499

2 działki rolne 4600 m kw. I 6500 m kw w Czersku ( Pólko) 
cena za m kw. -20zł  tel: 510 780 088

Sprzedam działki budowlane z mediami w Kątach.
Powierzchnia:950m kw-1368 m kw. Cena: 140zł/mkw 
tel. 500 408 302

Sprzedam najtańszy dom w okolicach Piaseczna 
(290 000 zł), tel. 501 610 072

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

Sprzedam działki budowlane w Łazach, tel. 501 610 072

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Odstąpię prosperujący sklep spożywczy w Piasecznie 
(ul. Strusia 1), tel. 665 850 913, 603 922 842

Dom wolnostojący 2 pokoje z kuchnią, 50 m kw., 
wszystkie media, Piaseczno, tel. 514 911 533

Pokoje do wynajęcia w domu z ogrodem, Konstancin, 
tel. 503 690 260

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

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

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

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

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

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

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

Dwupokojowe, centrum Piaseczna, tel. 509 098 281

Mieszkanie 55 m kw. Piaseczno, centrum, ładne, 
tel. 504 716 505

Kwatery pracownicze Piaseczno, tel.  508 743 620

Lokal biurowy, 31 m kw., I piętro, Piaseczno, 
ul. Jana  Pawła, tel. 505 82 82 14

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

Poszukuje - kupię mieszkanie,segment, dom z działką  
w Piasecznie i okolice tel. 500 059 834

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

Ocieplenia metodą natryskową, pianą PUR, 
tel. 516 240 440

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Moskitiery priorytetowo i rolety, tel. 601 520 310

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

Złom. Wakacyjne porządki? Remont? Uprzątniemy, 
wywieziemy, tel. 502 898 418

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, tel. 665 708 757

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

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

Kosimy działki zarośnięte wysoką trawą, chwastami, 
zarośla, samosieje, tel. 500 51 66 77

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Papa – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

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

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

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Dachy – pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Moskitiery, rolety, plisy, tel. 888 168 057

Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

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

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

Składanie mebli,armatura,malowanie,drobne 
naprawy,itp., tel 735 616 596

Hydrauliczne inst. wod-kan c.o. Kotłownie, tel. 782 948 952

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

Koszenie Twoją kosiarką tel. 500 466 774

Elektroinstalator, tel. 500 466 774

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Wycinka i skracanie drzew tel. 510 694 550

Remonty, wykończenia, łazienki, kuchnie, ocieplenia 
i inne, tel. 601 304 250

 RÓŻNE 

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

Kancelaria Prawna-Rozwody- pozwy rozwodowe , alimenty, 
pisma procesowe, tel.  508 743 620

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 

Akupunktura, medycyna chińska, biorezonans 
– GRATIS, tel. 662 777 411

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

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380

SPRZEDAWCA DO SKLEPU W MROKOWIE - ALEJA 
KRAKOWSKA, TEL. 502 251 356

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania 
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca 
w piątki, 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 m kw., 
w otoczeniu drzew, przy drodze powiatowej, wszyst-
kie media, tel. 501 552 085

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 25zł/h 
tel. 571 373 118

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

KLIMATYZACJA, TEL. 694 011 973

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

DO OCHRONY PIASECZNIE, TEL. 22 834 34 00

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

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

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Dam pracę - osoby  jako pomoc kucharza do firmy 
cateringowej praca pon.-piątek 6.00-15.00 
Tel:602 297 380, 600 471 834

Pracownika fizycznego, Piaseczno, tel. 22 756 81 85

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty 
ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem, 
wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie 
na podobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medycz-
ny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

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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Parada jak za dawnych lat
KONSTANCIN-JEZIORNA Za nami doroczne Dni Konstancina. Chyba nikt nie mógł narzekać 

na brak atrakcji, którymi można byłoby obdzielić kilka podobnych imprez

 W Parku Zdrojowym można 
było poczuć się jak w dwudzie-
stoleciu międzywojennym, kie-
dy to uzdrowisko kwitło, przeży-
wając jeden z najlepszych okre-
sów w swojej historii. Było gwar-
no, wesoło, ale też sporo się dzia-
ło. W sobotę tłumy przyciągnę-
ły przede wszystkim koncerty. Na 

scenie amfiteatru wystąpili Ma-
naus, Mateusz Krautwurst oraz 
gwiazda wieczoru – Kasia Ce-
rekwicka. Hitem drugiego dnia 
święta Konstancina była para-
da retro, która przeszła od Sta-
rej Papierni do parku. Po ma-
żoretkach i młodzieżowej orkie-
strze dętej w pierwszym szeregu 
postaci ubranych w stroje sprzed 
stu lat kroczyli burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk oraz przewodni-
cząca rady miejskiej Agata Wil-
czek. Za nimi podążało jeszcze 
kilkadziesiąt osób, przeważnie 

pań, odzianych w luźne, kwia-
towe lub pastelowe, czasami ko-
ronkowe sukienki (obowiązkowo 

odsłaniające nogi do połowy ły-
dek). Panowie mieli na sobie albo 
garnitury i kapelusze, albo bry-
czesy, szelki, koszule i kamizel-
ki. Wśród pochodu jeździły sta-
rodawne bicykle i zabytkowe sa-
mochody. Gdy parada dotarła do 
amfiteatru gości – także z zagra-
nicy – powitał burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk, życząc wszystkim 
dobrej zabawy. Potem rozpoczę-
ły się koncerty, konkursy, widowi-
ska, spektakle. Na miejscu moż-
na było i coś zjeść, i poćwiczyć i 
zrobić zakupy, ponieważ wzdłuż 
głównej alei założenia rozstawio-
no kramy z artykułami wpisują-
cymi się w charakter epoki (było 
wielu rękodzielników, między in-
nymi producent szczotek). Impre-
zę zwieńczył Bal Apaszów w alta-
nie przy Hugonówce.

TW

W pierwszym szeregu kroczyli burmistrz Kazimierz Jańczuk 

i przewodnicząca rady Agata Wilczek

„Amerykańska” Główna
PIASECZNO Kończy się kompleksowa przebudowa ulicy Głównej w Bobrowcu, na odcinku od Mazowieckiej 

do Bobrowieckiej, która kosztowała ponad 10 mln zł. Nie sposób odmówić tej inwestycji rozmachu. Z drogi 

będzie można korzystać już w drugiej połowie lipca

 Prace budowlane na gminnym 
odcinku Głównej już się w zasa-
dzie zakończyły. Droga została po-
szerzona, z jednej strony pojawił się 
nowy chodnik, z drugiej – ciąg pie-
szo-rowerowy. Oprócz tego wyko-
nawca zrobił progi spowalniają-
ce, wyniósł nieco wyżej skrzyżowa-
nia oraz zamontował nowe, ledo-
we oświetlenie. Całość wygląda na-
prawdę imponująco. W tej chwi-
li malowane są pasy rozdzielające 
jezdnie oraz przejścia dla pieszych. 
Montowane jest także oznakowanie 
pionowe. - Do wykonania pozostały 
prace kosmetyczne oraz poprawiają-
ce estetykę w bezpośrednim sąsiedz-
twie drogi – informuje Zbigniew Wy-
soczyński z gminnego wydziału in-
westycji. - Na wypiętrzonych skrzy-
żowaniach i spowalniaczach zosta-
ną umieszczone elementy odblasko-
we. Trwa także porządkowanie po-
boczy. W niektórych miejscach zo-
stanie posiana trawa.
 Wszystkie prace mają zakończyć 

się do 10 lipca. Wówczas warunko-
wo zostanie przywrócony na Głów-
nej ruch. Jednocześnie rozpocznie 
się kompletowanie dokumentacji 
powykonawczej oraz inwentaryzacja 

wykonanych prac. Oficjalnie droga 
powinna zostać oddana do użytko-
wania pod koniec sierpnia. 

TW

Największe wrażenie robi szerokość drogi z nowym chodnikiem 

i ciągiem pieszo-rowerowym

Bezpłatne warsztaty
dla młodych
PIASECZNO Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno zorganizowała w urzę-

dzie bezpłatne warsztaty „Start w Twoją Przyszłość”. Młodzi ludzie mogli 

dzięki nim lepiej zrozumieć działanie współczesnego rynku pracy

 Inicjatorką wydarzenia była Sara Miszewska, obecnie działająca w organie 
doradczym młodzieżowej rady.  - O tych warsztatach myślałam już półtora 
roku termu – zdradza Sara Miszewska. - Osoby w moim wieku zaczynają pra-
cować, ale nie wiedzą za bardzo jakie mają możliwości, przez co sporo tracą 
już na samym starcie swojej zawodowej drogi. Przekonałam się o tym zresz-
tą sama - nie byłam np. świadoma tego, że powinnam się zarejestrować jako 
bezrobotna, bo inaczej nie mam ubezpieczenia.
 W przygotowanie imprezy włączyły się również Powiatowy Urząd Pracy 
w Piasecznie, Gmina Piaseczno, Urząd Skarbowy w Piasecznie oraz Biuro Pro-
mocji i Informacji Gminy Piaseczno.
 Na początek głos zabrały przedstawicielki miejscowego urzędu pracy. Be-
ata Guz i Anita Chomik, specjalistki ds. Ewidencji i świadczeń opowiedziały o 
tym jakie korzyści daje status osoby bezrobotnej, a Danuta Świetlik, dyrektor 
PUP w Piasecznie i  Marzanna Szaławińska. specjalistka ds. programów po-
dzieliły się swoją wiedzą o zawodach defi cytowych i zaprezentowały różne 
formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. O umowach o prace opo-
wiedziała z kolei Ewelina Gołąb, nauczyciel pdg w technikum nr 1 w Piasecz-
nie, a w zawiłości prowadzenia własnej działalności gospodarczej wprowa-
dzili wszystkich obecnych Anna Olesińska, kierownik działu i Piotr Michałow-
ski, starszy ekspert skarbowy z Urzędu Skarbowego. 
 - Dziś informatyzacja jest już tak daleko posunięta, że w zasadzie więk-
szość spraw mogą państwo załatwić nie wychodząc z domu – mówiła Anna 
Olesińska. - W Internecie można już zarejestrować, poprzez system CEIDG, 
swoją działalność gospodarczą, a jako podpis (jeśli nie ma się podpisu elek-
tronicznego) służyć będzie profi l zaufany ePUAP. Rejestracja jak tam prosta 
– tak jak do portali społeczenościowych.
 Na zakończenie warsztatów wystąpił Michał Iwan, młody przedsiębiorca 
z Piaseczna. - Byłem gościem panelu ,,Czy można osiągnąć sukces w młodym 
wieku?” - mówi Michał Iwan. - Podczas wystąpienia chciałem, swoim przykła-
dem, zainspirować młodych ludzi by szukali dróg i próbowali swoich sił. Uwa-
żam, że organizacja tych warsztatów to świetna inicjatywa. To bardzo ważne 
by młodzi ludzie mieli dostęp do merytorycznej wiedzy i możliwości, które 
czekają na nich na rynku pracy. Mam nadzieję, że takie wydarzenia wpiszą się 
cyklicznie w działanie młodzieżowej rady i będą organizowane dla różnych 
grup wiekowych. Edukacja biznesowa to coś, czego brakuje w szkołach i war-
to, by rozwijać kompetencje uczniów w tym kierunku.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

W paradzie brały udział także zabytkowe bicykle i samochody

W konkursie na najładniej-

szy strój retro wzięło udział 

14 osób i 7 rodzin. W katego-

rii indywidualnej pierwsze 

miejsce zajęła Anna Szmaus 
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