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Tragiczny finał poszukiwań
PIASECZNO W środę ze stawu w Gołko-

wie płetwonurek wyciągnął ciało. Kil-

ka godzin później policja potwierdzi-

ła tożsamości denata. Okazał się nim 

42-letni mieszkaniec Zalesia Dolnego

Dziś porzeczki jutro baseny
PIASECZNO Władze Piaseczna przy-

gotowują się do budowy base-

nów. Na terenie pozyskanym 

przez SGGW przy ulicy Chylicz-

kowskiej ma powstać miejska pły-

walnia z infrastrukturą towarzy-

szącą. Wcześniej do dyspozycji  

mieszkańców zostaną oddane ba-

seny odkryte. Możliwe, że już w 

czerwcu przyszłego roku!
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stanu gminy
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 Tegoroczne Dni Tarczyna rozpocz-
ną się o godz. 9.00 na boisku  „Orlik” 
przy ul. Stępkowskiego 15, turniejem 
piłkarskim o puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. O godzinie 11.00 roz-
pocznie się turniej siatkówki plażowej o 
puchar Burmistrza Tarczyna w katego-
rii open. Wydarzenia sportowe dopełni 
turniej ulicznej koszykówki (streetball) o 

puchar Burmistrza Tarczyna w kategorii 
open, który odbędzie się na boisku wie-
lofunkcyjnych w Drozdach.
 Oficjalne otwarcie Dni Tarczyna 
przewidziano na godz. 19.30 na tar-
gowisku miejskiem przy ul. Grójec-
kiej. Godzinę wcześniej odbędzie się 
koncert dla dzieci w wykonaniu ze-
społu Kosmokwaki. O godz. 19.40 
tradycyjnie zostanie wręczony tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Tar-
czyna, a następnie nagrody dla laure-
atów konkursy wiedzy o samorządzie.  
 Na godz. 20.00 przygotowano 
recital piosenek Romana Kołakow-
skiego. Występują: Aleksandra Ra-
dwan, Grzegorz Bukowski, Bartło-
miej Abramowicz oraz Agata Klim-
czak-Kołakowska.
 Piotr Cugowski porwie publiczność 
o godzinie 21.20. Oczywiście tradycyj-
nie już Dniom Tarczyna będą towarzy-
szyć dodatkowe atrakcje: kiermasz pla-
styczny członków Tarczyńskiej Grupy 
Plastyków „KreoArt”, miasteczko za-
baw dla dzieci, gastronomia i stoiska 
handlowe. Podczas imprezy przepro-
wadzona zostanie akcja charytatywna 
dla Kubusia Jarzyńskiego.

AB

KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

GÓRA KALWARIA

Uwaga na włamywaczy!

Chcieli ukraść opał na zimę

Pobił ekspedientkę za butelkę wódki

Pijany jechał kradzionym samochodem

Zdemolowano plac przy przedszkolu

Specjalista od „darmowych” perfum

Zginął portfel

Nasz policjant przeniósł się do Wilanowa

 W Złotokłosie (gm. Piaseczno) włamywacze wtargnęli do domu jed-
norodzinnego, kradnąc m.in. biżuterię i elektronikę o wartości kilku-
nastu tysięcy złotych. Do podobnych zdarzeń w okresie letnim docho-
dzi częściej, ponieważ przestępcy korzystają z nieobecności domowni-
ków. Dlatego policja apeluje, aby wychodząc z domu starannie zamykać 
drzwi i okna oraz aktywować system alarmowy. O naszej nieobecności 
dobrze też poinformować sąsiadów, prosząc aby zwrócili uwagę na na-
szą posesję. Policjanci od dawna przekonują, że czujny sąsiad zapewnia 
najlepszą ochronę przed włamywaczami. 

 W poniedziałek wieczorem do magazynu z opałem przy ulicy Oręż-
nej włamali się dwaj mężczyźni w wieku 56 i 63 lat. Wyłamane drzwi do 
budynku zauważył właściciel, który natychmiast wezwał na miejsce po-
licję. Włamywacze zostali zatrzymani i staną przed sądem.

 Kilka tygodni temu po południu w Konstancinie 41-letni mężczyzna 
wszedł do sklepu i próbował ukraść alkohol. Napastnik pobił próbującą 
go powstrzymać ekspedientkę, nie dał rady natomiast ochroniarzowi, 
który zatrzymał go i wezwał policję. Za kradzież rozbójniczą 41-latkowi 
może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 

 W niedzielę na ulicy Skierniewickiej kierowca renault megane spo-
wodował kolizję drogową. Na miejsce szybko przybyli policjanci, którzy 
momentalnie zorientowali się, że 30-latek jest pod wpływem alkoholu. 
Okazało się, że ma go w organizmie około 3 promili. Ale to nie wszystko 
– samochód, którym podróżował sprawca zdarzenia był kradziony. Męż-
czyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 7 lat pozbawie-
nia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Nieznani sprawcy zdewastowali plac przy Przedszkolu nr 11 przy ul. 
Nefrytowej. Do zdarzenia doszło między 28 czerwca a 1 lipca. Wanda-
le uszkodzili ławki i sprzęt sportowy, powodując straty wycenione na 
około 1000 zł. Niestety w rejonie przedszkola nie ma kamery miejskiego 
monitoringu, dlatego policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które były 
świadkiem tego aktu wandalizmu.

 Przed tygodniem policjanci zatrzymali na terenie Piaseczna mężczy-
znę, podejrzewanego o kradzież z jednej z drogerii kilku fl akonów per-
fum o łącznej wartości 2600 zł. 35-latek został rozpoznany na ulicy, po-
nieważ wcześniej funkcjonariusze widzieli jego twarz na zapisie ze skle-
powego monitoringu. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Na terenie miasta funkcjonariusze zatrzymali trzech Ukrainców w 
wieku 46, 38 i 23 lat podejrzanych o kradzież portfela z dokumentami 
i kartami płatniczymi. Funkcjonariusze ustalają okoliczności popełnienia 
przestępstwa. O dalszym losie Ukraińców zdecyduje sąd. 

 Kilka dni temu obowiązki zastępcy Komendanta Komisariatu Policji 
Warszawa-Wilanów objął podkom. Piotr Wcisło. Poprzednio zajmował 
on stanowisko naczelnika wydziału dochodzeniowo – śledczego w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Piasecznie.
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Wójt przedstawiła raport 
dotyczący stanu gminy
LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji rady gminy radni kolejny raz jednogłośnie udzielili 

wójt Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego bu-

dżetu. Wcześniej pani wójt przedstawiła raport dotyczący stanu gminy. Niektóre za-

warte w nim liczby mogą niepokoić

 - W imieniu państwa radnych 
i sołtysów gratuluję pani absoluto-
rium – zwróciła się do wójt Batyc-
kiej-Wąsik przewodnicząca rady Bo-
żenna Korlak. - Pani zarządzanie 
gminą cieszy także mieszkańców, 
czemu dali wyraz w ubiegłorocznych 
wyborach. Na usta ciśnie mi się tyl-
ko jedno słowo: dziękujemy.

 Wcześniej radni przyjęli m.in. 
sprawozdanie finansowe za ubie-
gły rok, wysłuchali pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej oraz wniosku komisji 
rewizyjnej, odczytanego przez 
jej przewodniczącego Tomasza 
Filipowicza.
 W tym roku samorządy po raz 
pierwszy muszą przygotowywać ra-
porty, przedstawiające m.in. ich cha-
rakterystykę i aktualną kondycję fi-
nansową. Raport taki na samym po-
czątku sesji przedstawiła wójt Ma-
ria Jolanta Batycka-Wąsik. - Za-
równo nasze dochody, jak i wydat-
ki z roku na rok rosną – zauważy-
ła pani wójt. W ubiegłym roku do-
chody gminy wyniosły nieco po-
nad 208 mln zł, zaś wydatki nieco 
ponad 211 mln zł (2,6 mln zł defi-
cytu). Martwić może natomiast ni-
ski poziom wydatków inwestycyj-
nych, które kształtowały się na po-
ziomie około 20 mln zł. W porówna-
niu do większości sąsiednich samo-
rządów to bardzo skromna kwota, 
za którą nie da się zrealizować du-
żych inwestycji (sam remont odcin-
ka ulicy Gminnej w centrum Lesz-

nowoli ma kosztować około 10 mln 
zł i jest znacznym obciążeniem dla 
budżetu). W 2017 roku wydatki na 
inwestycje były jeszcze niższe i wy-
niosły niewiele ponad 12 mln zł. 
Ten rok ma być lepszy, ale w następ-
nych latach prawdopodobnie gmina 
znów będzie musiała zaciskać pasa. 
 Kolejny niepokojący wskaźnik to 
zadłużenie, które wynosiło pod ko-
niec ubiegłego roku aż 79 mln zł. 
- Kondycja finansowa gminy jest 
bardzo dobra – mówiła optymistycz-
nie wójt Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik. - Ciągle mamy możliwość zacią-
gania zobowiązań i korzystania z ze-
wnętrznych źródeł finansowania, co 
pozwala nam dynamicznie realizo-
wać zadania inwestycyjne. Polityka 
zadłużania samorządu jest realizo-
wana w sposób bezpieczny. 

 Raport zakończył się określeniem 
priorytetów gminy na najbliższe lata. 
Wójt wspomniała o nowych wyzwa-
niach w zakresie polityki przestrzen-
nej, konieczności budowy nowych 
dróg i ścieżek rowerowych oraz two-
rzeniu wspólnej, rekreacyjnej, mia-
stotwórczej przestrzeni publicznej. 
- Rozpoczęliśmy działania, mające 
na celu pozyskanie nowych gruntów 
w centrum gminy – dodała na zakoń-
czenie Maria Jolanta Batycka-Wąsik.
 - Raport jest bardzo kompletny, 
ale w moim osobistym odczuciu brak 
w nim odniesień do strategii rozwoju 
gminy – zabrał głos radny Bartłomiej 
Soszyński z klubu PiS. W chwilę po-
tem radni PiS-u nie udzielili wójt wo-
tum zaufania, wstrzymując się od gło-
su (pozostali radni zagłosowali „za”). 

Tomasz Wojciuk

Gmina Lesznowola w 2018 roku wydała na inwestycje niewiele 

ponad 20 mln zł. To niewiele, biorąc pod uwagę jej obszar 

i liczbę mieszkańców

Radni nie mieli żadnych 

uwag do realizacji ubiegło-

rocznego budżetu 

i udzielili wójt kolejnego

 już absolutorium

K O N D O L E N C J E

Dni Tarczyna z Piotrem Cugowskim
TARCZYN Gwiazdą tegorocznych 

Dni Tarczyna będzie Piotr Cugowski 

z zespołem. Organizatorzy trady-

cyjnie zadbali także o szereg innych 

atrakcji – sportowych, muzycznych 

i edukacyjnych. W najbliższą sobotę 

czeka nas dobra zabawa
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Przyszłość basenubasenu
w rękach radnych Powiatu oraz Miasta i Gminy Piaseczno

Działający i funkcjonalny basen w Zalesiu Górnym to marzenie chyba wszystkich mieszkańców. 

Czy zostanie wyremontowany i znów będzie otwarty? Wszystko w rękach radnych piaseczyńskiej rady miejskiej

 Wizja basenu na świeżym po-
wietrzu z czystą wodą, dającą wy-
tchnienie w upalne dni jest niezwy-
kle atrakcyjna. Chyba nikogo nie 
trzeba przekonywać do tego, że w 
słoneczne wakacyjne dni odkryty 
basen w okolicy Piaseczna cieszyłby 
się ogromną popularnością. Nieste-
ty, aktualnie w powiecie piaseczyń-
skim nie ma żadnego kąpieliska. Ba-
sen w Zalesiu Górnym, zaniedbany 
przez kolejne kadencje samorządu 
powiatowego, aktualnie również nie 
funkcjonuje.
 Rozmowy o uruchomieniu ba-
senu na terenie Planety Zalesie roz-
poczęto już w poprzedniej kaden-
cji rady powiatu. Niestety że strony 
Zarządu powiatu nie było chęci do 
współpracy. Obecny zastępca staro-
sty p. Zdzisław Lis zmienił podej-

ście władz starostwa i prężnie dzia-
ła, aby basen w Zalesiu Górnym był 
odrestaurowany i na nowo służył 
mieszkańcom. 
 Zakres inwestycji niezbęd-
nych do ponownego uruchomie-
nia sztucznego kąpieliska jest bar-
dzo szeroki. Basen trzeba właściwie 
wybudować na nowo, moderniza-
cji wymagać będzie prawdopodob-
nie także grobla – bo nie ma pewno-
ści, czy w obecnym stanie wytrzyma 
przejazd ciężkiego sprzętu niezbęd-
nego do realizacji inwestycji. 
 - Doraźny remont nic nie da – 
podkreślają dzierżawcy ośrodka. 
- Aby basen mógł znów funkcjono-
wać, potrzeba dużych nakładów in-
westycyjnych. 
 Dzierżawca porozumiał się już 
z powiatem co do możliwości prze-

kazania basenu gminie Piaseczno. 
Władze miasta i gminy (Pan bur-
mistrz  Daniel Putkiewicz prowa-
dzi osobiście rozmowy w tym tema-
cie, bo uważa, że to bardzo ważny 
aspekt dla mieszkańców co zresz-
tą podkreśla na każdym spotkaniu) 
też są zainteresowane zainwestowa-
niem w odkrytą pływalnię. Najpierw 
jednak muszą opracować koncepcję, 
studium wykonalności i oszacować 
koszty całego przedsięwzięcia. Gdy 
wyłoni się realna wizja inwestycji, jej 
projekt zostanie przedstawiony rad-
nym piaseczyńskiej rady miejskiej w 
formie projektu uchwały. Ostatecz-
ną decyzję o modernizacji basenu w 
Zalesiu Górnym podejmą więc pia-
seczyńscy radni ci z powiatu oraz  
Miasta i Gminy.

Nieco złośliwie, 
ale prawdziwie
PIASECZNO W bibliotece w Józefosławiu odbyło się autorskie spotka-

nie z Hanną i Janem Krzyżewskimi w ramach promocji ich książki „Ju-

lianów zatrzymany w kadrze – nieco złośliwie ale prawdziwie”.

 – Jako jedni z pierwszych 
„nowych osadników” w Ju-
lianowie, będąc społeczni-
kami nigdy nie byliśmy obo-
jętni na to, co działo się w 
pobliżu – mówi Hanna Krzy-
żewska (od 9 lat radna Rady 
Miejskiej Piaseczna). – Przez 
te ponad 20 lat obserwowa-
liśmy i komentowaliśmy ży-
cie wokół nas, często pisząc 
artykuły do prasy lokalnej, 
choć nie tylko. Artykuł ma 
to do siebie, że niektórzy go 
przeczytają, inni nie, a gaze-
ta ostatecznie trafi a do ko-
sza. Dlatego postanowili-
śmy niektóre z nich przypo-
mnieć w tym zbiorze.
 W książce znajdziemy 19 
tekstów Jana Krzyżewskiego, 23 teksty Hanny Krzyżewskiej oraz 100 zdjęć. – 
Ja pisałem najczęściej o sprawach nie tylko tutejszych, ale dotykających szer-
szego kontekstu, wybiegających poza nasze miasto, a nawet za granicę – do-
daje Jan Krzyżewski (pisarz, historyk i dziennikarz). – Mój język jest barwny, 
często stosuję różne porównania, odniesienia do historii i literatury, wplatam 
wątki patriotyczne a opinie formułuję dość ostro, stąd taki podtytuł książki. 
 – Teksty mojego autorstwa bardziej dotyczą spraw przyziemnych, kon-
centrują się na wydarzeniach tu i teraz, a właściwie tu – i wtedy – uzupełnia 
Hanna Krzyżewska. – Obejmują zagadnienia miejscowe; ulice, chodniki, ścież-
ki rowerowe, kulturę, rekreację, a przede wszystkim ludzi oraz ich problemy. 
Taki bardziej lokalny patriotyzm. Mamy nadzieję, że publikacja zainteresuje 
mieszkańców.
 Książka została wydana pod patronatem Stowarzyszenia „Nasz Józefo-
sław i Julianów” oraz tygodnika Kurier Południowy.

AB
R E K L A M A
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Negocjacje z SGGW budzą emocje
KONSTANCIN-JEZIORNA Pertraktacje między gminą a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskie-

go trwają od kilku lat. Do załatwienia jest cały pakiet spraw. Wiązana transakcja, którą 

chce za zgodą rady miejskiej przeprowadzić burmistrz, natrafi ła na opór części radnych, 

grupy mieszkańców, a telewizja publiczna nazwała ją „bulwersującą”. Czy słusznie?

 Ostatni rozdział sagi z SGGW 
(negocjacje z uczelnią trwają przy-
najmniej od 5 lat) rozpoczął się pod 
koniec maja. To właśnie wtedy rad-
ni przyjęli trzy uchwały dotyczące 
wzajemnych rozliczeń. Zgodzili się, 
aby gmina kupiła od SGGW za nie-
co ponad 9 mln zł działkę w rejonie 

ul. Wilanowskiej i Witaminowej o 
powierzchni około 18,4 ha, na której 
miałoby powstać w przyszłości Cen-
trum Sportu (nie wiadomo jeszcze w 
jakiej formule). Tu radni byli zgodni. 
Kolejna uchwała dotyczyła sprzeda-
ży SGGW – również za nieco ponad 
9 mln zł - około 191 ha gruntów (33 
działki), które uczelnia ma w użyt-
kowaniu wieczystym. Ta uchwa-
ła również została podjęta mimo że 
7 radnych wstrzymało się od gło-
su, a jeden był przeciwny transak-
cji. Ostatnia uchwała określała wy-
sokość przyznanej uczelni bonifika-
ty, którą określono na 10 proc. Ale 
to nie koniec wzajemnych rozliczeń 
z SGGW. Gmina domaga się, aby 
szkoła uregulowała zaległą opłatę 
za użytkowanie Łąk Oborskich. To 
2,7 mln zł, a z odsetkami – około 6 
mln zł. Do tego dochodzi kwestia 
dróg na osiedlu Obory. SGGW jest 
ich właścicielem, ale ich nie remon-
tuje, co drażni mieszkańców. Gmina 
chciałaby więc je przejąć i przepro-
wadzić niezbędne inwestycje. 

191 ha za grosze?

 Części radnych najbardziej 
nie podoba się pomysł sprzeda-
ży SGGW 191 ha gruntów.   - Cena 
wynikająca z przygotowanego kil-
ka lat temu operatu jest zbyt niska 
– mówi radny Arkadiusz Głowac-
ki. - My za tę samą kwotę kupujemy 
tylko 18 ha. SGGW nas  szantażuje. 
Szachuje drogami na osiedlu Obory. 
Chcą przejąć ogromny obszar w bia-

łych rękawiczkach i pewnie zaraz go 
sprzedać. Na to nie ma i nie będzie 
naszej zgody. 
 Jako że o sprawie zrobiło się w 
ostatnich tygodniach głośno, zain-
teresowali się nią także mieszkań-
cy. Jeden z nich dowodził podczas 
ostatniej sesji, że działanie urzędu 
jest bez sensu i godzi w interesy gmi-
ny, która sprzedaje SGGW ziemię 
po niecałe 5 zł za m kw. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
cierpliwie wyjaśniał, że urząd działa 
transparentnie, każda kwestia zwią-
zana z SGGW jest rozpatrywana 
osobno, a wycenę gruntów przygo-
towali biegli rzeczoznawcy. Przypo-
mniał też, że tereny które chce nabyć 
SGGW, są przez najbliższe 90 lat w 
użytkowaniu wieczystym uczelni i 
gmina nie będzie w stanie nic z nimi 
zrobić. 
 
Sprawą zainteresowała się 

telewizja

 Kwestię rozliczeń z SGGW pod-
chwyciła też telewizja publiczna. W 
„Magazynie śledczym Anity Gar-
gas” pada pytanie: „jak zamienić 18 
hektarów na 191 hektarów i nie do-
płacić do tego ani złotówki?”. Trans-
akcja, do której zresztą jeszcze nie 
doszło, została określona mianem 
bulwersującej. - Dlaczego zastoso-
wano upust w sytuacji, gdy uczel-
nia jest dłużnikiem gminy na po-
nad 6 mln zł? Czy SGGW stara się 
być graczem na deweloperskim ryn-
ku? - pyta w materiale dziennikarka. 

- Mieliśmy za mało informacji przed 
głosowaniem. Powinny być konsul-
tacje społeczne – wypowiada się w 
reportażu radny Krzysztof Bajkow-
ski. W imieniu urzędu przed kamerą 
głos zabrał wiceburmistrz Ryszard 
Machałek, który zaznaczył że gmina 
nie sprzedaje żadnego gruntu, tylko 
przekształca użytkowanie wieczyste 
w prawo własności. - To zupełnie co 
innego – podkreślił. 
 - Mieszkańcy obawiają się, że 
jeśli transakcja między gminą a 
SGGW dojdzie do skutku, 191 ha 
trafi do deweloperów, co zakończy 
się upadkiem uzdrowiska – podsu-
mowuje materiał Anita Gargas.
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
całkowicie odżegnuje się od tej opi-
nii. - Pani redaktor nie ma racji – 
mówi. - Te grunty figurują w stu-
dium warunków zagospodarowa-
nia  jako tereny rolne. Aby zainte-
resowali się nimi deweloperzy, mu-
szą zostać przekwalifikowane na bu-
dowlane. Ja na to nie idę. Zgody na 
taką zmianę planu zagospodarowa-
nia nie wyrazi także na pewno rada 
miejska. 
 Nie wiadomo, jak zakończy się 
cała sprawa. Część mieszkańców 
zapowiada, że zrobi wszystko aby 
zablokować wykonanie podjętych 
przez radę miejską uchwał. Działa-
nia zmierzające do ich uchylenia po-
dejmą też prawdopodobnie opozy-
cyjni do burmistrza radni.

Tomasz Wojciuk

Trzy uchwały, które rozpętały burzę, radni podjęli 

pod koniec maja

Tak naprawdę jedyną kon-

trowersyjną kwestią w nego-

cjacjach gminy z SGGW jest 

przyznana uczelni bonifikata 

na zakup gruntów

Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  łamliwymi, 

zmęczonymi zabiegami chemiczni  to dobry czas, aby sobie z tym poradzić. 

Dziś poszukamy odpowiednich zabiegów naprawczych 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym 

modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic Efect Botox firmy 

Tahe.  Podstawowym celem  zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej we-

wnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, 

keratyna oraz olej arganowy.

 Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej 

świetności. 

 Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do utrzymania wody 

w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej niż jego masa własna. 

 Keratyna to nawilżający i budulcowy składnik – naprawia strukturę i ochronna 

warstwę włókien uszkodzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne. 

 Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia i nabłysz-

cza włosy.

 Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu wło-

sa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabie-

gu utrzymuje wilgoć, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na 

wszelkie czynności, które wykonujemy na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak co-

dzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi 

regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

Kultowa pielęgnacja olejkami  Q3 OIL RICH.

 Nowa generacja pielęgnacji olejkami Q3 OIL RICH to zabieg dedykowany 

współczesnym kobietom: ambitnym, zabieganym, spełniającym się zawodowo i 

prywatnie, dbającym o swoje ciało i duszę – Królowym Życia.

 Wystarczy 10 minut by Twoje włosy  olśniewały blaskiem. Formuły produktów 

zawierające olejki znane ze swoich pielęgnacyjnych właściwości: arganowy, ma-

kadamia oraz z siemienia lnianego, zapewniają głęboką regenerację, nawilżenie i 

zdrowie.

 W pierwszym etapie, dwufazowa odżywka Q3 OIL PRIMER sprawia, że włosy 

stają się niczym malarskie płótno, gotowe na przyjęcie prawdziwego bogactwa 

olejków zawartych w koktajlu Q3 OIL RICH. W tym etapie, składniki pielęgnacyj-

ne penetrują strukturę włosa by nasycić ją witalnością i siłą na poziomie komórko-

wym. Zabieg kończy olejek nabłyszczający Q3 OIL LUXURY, który utrwala działa-

nie poprzednich kosmetyków i dodatkowo nadaje włosom połysk przyciągający 

zazdrosne spojrzenia.    Formuły poszczególnych produktów zawierają pigmenty 

neutralizujące niepożądany żółty odcień włosów blond.  Q3 OIL zawiera filtry UV, 

które chronią włosy przed działaniem promieni słonecznych, wysokich tempera-

tur i dbają o blask Twojego upragnionego koloru.

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

Ulica Fabryczna 
nieoczekiwanie zamknięta!
PIASECZNO W czwartek rano na kierowców chcących skręcić z ul. Puławskiej w ul. Fabryczną 

czekała niespodzianka. Zakaz wjazdu i zatarasowana droga.

 Zwykle urząd miasta 
informuje o planowanych 
remontach dróg i zmia-
nach w organizacji ruchu. 
Tym razem jednak kie-
rowcy zostali zaskoczeni. 
W urzędzie dowiedzieli-
śmy się, że zamknięcie Fa-
brycznej nie jest spowodo-
wane remontem drogi, ale 
pracami, które wykonu-
je Przedsiębiorstwo Cie-
płowniczo-Usługowe Pia-
seczno Sp. z o.o.
 - Jest robione rozdzie-
lone przyłącze, do sieci 
ciepłowniczej będzie przy-
łączany budynek gminny 
oraz optyk po drugiej stro-
nie Puławskiej – potwier-

dza prezes PCU Marek 
Trendel. - Druga część in-
westycji będzie realizowa-
na na odcinku od ul. Fa-
brycznej  do ul. Chylicz-
kowskiej. Prace powinny 
być zakończone do końca 
sierpnia.  
 Jak się dowiedzieli-
śmy utrudnienia na ul. Fa-
brycznej mogę potrwać 
ok. 2-3 tygodni. 
 - Naciskamy na wy-
konawcę by droga zosta-
ła otwarta jak najszybciej 
– zapewnia prezes PCU. 
 Drugiemu etapowi in-
westycji będzie towarzy-
szyć zawężenie ul. Pu-
ławskiej, ale tylko w cza-

sie przechodzenia z przy-
łączem na drugą stronę 
jezdni. Późniejsze prace 
będą prowadzone w ciągu 
miejsc parkingowych. Po 
ich zakończeniu kierow-
cy znów będą mogli par-

kować przy ul. Puławskiej. 
Wykonawca nie przywidu-
je żadnych utrudnień na 
ul. Chyliczkowskiej.  

AB
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Strażacy uratowali dwa bociany
PRAŻMÓW W sobotę Joanna Sobocińska zauważyła na ziemi dwa małe bociany, które 

wypadły z gniazda. - Obdzwoniłam chyba wszystkie możliwe służby, aż w końcu trafi -

łam na strażaków, którzy szybko przyjechali na miejsce i uratowali ptakom życie – opo-

wiada mieszkanka

 Pani Joanna mieszka z rodziną 
nieopodal kościoła w Prażmowie, 
przy ul. Ryxa. - Bociany zauważy-
łam około godz. 10 rano – opowiada 
kobieta. - Jeden leżał na terenie sta-
rej mleczarni, drugi wpadł do nasze-

go ogródka. Trudno mi powiedzieć, 
jaka była przyczyna ptasiej tragedii. 
Bociany mogły pokłócić się w gnieź-
dzie, albo może po prostu chciały 
nauczyć się latać, choć nie były jesz-
cze na to gotowe...
 Jak tylko pani Joanna zauwa-
żyła bociany, chwyciła telefon, aby 
wezwać pomoc. Najpierw zadzwo-
niła do miejscowego weterynarza, 
którego jednak nie zastała, potem 
na 112. Tam operatorka odesła-
ła ją do centrum zarządzania kry-
zysowego. - Jako że nie udało mi 
się tam dodzwonić, postanowi-
łam poprosić o pomoc strażaków 
– relacjonuje Joanna Sobociń-
ska. - Skontaktowałam się z OSP 
Drwalew, a oni poprosili o pomoc 
swoich kolegów z OSP Wola Praż-
mowska. 
 Po przybyciu na miejsce straża-
cy od razu przystąpili do działania, 
zdejmując prowadzącą na teren sta-
rej mleczarni bramę. Niestety, mimo 
że szybko dotarli do bocianów, nie 
byli w stanie umieścić ich z powro-
tem w gnieździe. Wezwali więc na 
pomoc dysponującą podnośnikiem 
jednostkę państwowej straży po-
żarnej z Piaseczna. - Dotarliśmy 
na miejsce po godz. 12 – mówi mł. 
bryg. Łukasz Darmofalski, rzecz-
nik prasowy jednostki. - Ptaki zo-
stały umieszczone w jutowych wor-
kach i włożone do gniazda. Cała ak-
cja trwała nieco ponad godzinę. 
 Brygadier Darmofalski przyzna-
je, że strażacy często biorą udział 
w akcjach ratowania lub uwalnia-
nia zwierząt. - Często jesteśmy wzy-
wani do kotów, które trzeba zdejmo-
wać z drzew oraz... węży, które czę-

sto dostają się do domów, a miesz-
kańcy boją się do nich zbliżyć. 
 Joanna Sobocińska podkreśla, 
że to właśnie profesjonalizmowi i 
ogromnemu zaangażowaniu stra-

żaków młode bociany zawdzięczają 
swoje życie. - Tak świetnie się spisa-
li, że miałam ich ochotę na miejscu 
wycałować – dodaje ze śmiechem.

Tomasz Wojciuk

Aby umieścić bociany w gnieździe, trzeba było 

użyć specjalnego podnośnika

Mieszkanka podkreśla, że 

profesjonalizmowi i zaanga-

żowaniu strażaków bociany 

zawdzięczają swoje życie

KONSTANCIN-JEZIORNA

Roztańczona Hugonówka
 Wracają letnie potańcówki w altanie przy Hugonówce w Parku Zdro-
jowym. Nastrojowe „przytulanki” przeplatać się będą z gorącymi rytma-
mi. W tym roku potańcówki będą tematyczne. Zaplanowano zabawę w 
rytmach włoskich przebojów, polskich hitów, niezapomnianej muzyki 
fi lmowej, energetycznego swingu, gorących, latynoskich rytmów i sza-
lonych lat 80. oraz 90. Najbliższa potańcówka już w niedzielę 7 lipca o 
godz. 19. Wstęp wolny.

TW

Muzyka i taniec w amfi teatrze
 W niedzielę 7 lipca w konstancińskim amfi teatrze odbędzie się kon-
cert z cyklu Musica da Camera w wykonaniu zespołu Camerata Constan-
za, w skład którego wchodzą muzycy i pedagodzy związani ze Szkołą 
Muzyczną w Konstancinie. Tematem przewodnim będzie „taniec”. Od 
oberka, poprzez walce i tanga. Usłyszymy m.in. kompozycje Dworzaka, 
Griega, Brahmsa i Warsa. Nie zabraknie też przebojów takich jak choć-
by „Walc Dymitra Szostakowicza” czy tango „La Cumparsita”. Początek o 
godz. 17. Wstęp wolny. 

TW
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Upamiętnią wybitnego pedagoga! 
KONSTANCIN-JEZIORNA Radny Ignacy Gołębiowski wyszedł z inicjatywą budowy nowego po-

mnika śp. Piotrowi Szczurowi-Szczurowskiemu - pedagogowi, dyrektorowi Technikum i 

Zasadniczej Szkoły Przemysłu Papierniczego, który spoczywa na cmentarzu w Słomczynie

 - Piotr Szczur-Szczurowski był 
dla mnie jak ojciec, dlatego z przy-
krością patrze na jego niszczejący 
nagrobek – mówi Ignacy Gołębiow-
ski. - Dlatego zawiązaliśmy stowa-
rzyszenie, którego celem jest renowa-

cja pomnika. Pan dyrektor nie miał 
dzieci, dlatego liczymy na pomoc 
jego przyjaciół i byłych uczniów.
 Piotr Szczur-Szczurowski 1 sierp-
nia 1954 roku został powołany na 
stanowisko dyrektora Technikum i 
Zasadniczej Szkoły Przemysłu Pa-
pierniczego. Szkoła znajdowała się 
początkowo w barakach. Z inicja-
tywy nowego dyrektora najpierw 
wybudowano internat, a następnie 
nowy budynek przy ul. Mirkowskiej 
39 (dziś mieści się tam Zespół Szkół 
im. Wł. St. Reymonta). - Funkcję 
dyrektora Piotr Szczur-Szczurowski 
piastował do roku 1973. Był wy-
bitnym pedagogiem i wychowaw-
cą – wspomina Ignacy Gołębiowski. 
- Otrzymał wiele odznaczeń pań-
stwowych, mimo że bardzo zaanga-
żował się w budowę Pomnika Żoł-
nierzy Powstania Warszawskiego 
w Powsinie, na którym umieszczo-
no napis „Bóg, Honor i Ojczyzna”. 

Szczur-Szczurowski, jako przewod-
niczący komitetu budowy postu-
mentu, nie zgodził się na usunięcie 
tego napisu, za co groziło mu wię-
zienie.
 Piotr Szczur-Szczurowski zmarł 
w 1975 roku i został pochowany na 
cmentarzu  w Słomczynie. Kilka lat 
później zmarła jego żona. Dziś na-
grobek małżeństwa znajduje się w 
fatalnym stanie (państwo Szczur-
Szczurowscy nie mieli dzieci, ani 
mieszkającej na miejscu bliskiej ro-
dziny). - To był niezwykły człowiek, 
dlatego wspólnym wysiłkiem powin-

niśmy odbudować pomnik – uważa 
konstanciński radny. - W tym celu 
powstało stowarzyszenie „Człowiek 
Przyjacielem Człowieka”, które bę-
dzie troszczyć się o zasłużonych lu-
dzi w naszej gminie. 
 Nowy pomnik ma zostać wybu-
dowany ze środków publicznych. 
Pieniądze na ten cel można wpła-
cać na specjalne konto utworzone w 
Banku Spółdzielczym w Piasecznie 
o numerze 46 8002 0004 0050 5329 
2002 0001. 

Tomasz Wojciuk

Obecny pomnik znajduje się w bardzo złym stanie, dlatego 

stowarzyszenie chce wymienić go na nowy

Piotr Szczur-Szczurowski był 

znakomitym pedagogiem, 

społecznikiem i dobrym 

człowiekiem
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AKTUALNOŚCI

Czy nasze dzieci są bezpieczne?
POWIAT W Starostwie Powiatowym w Piasecznie odbyło się drugie 

spotkanie w ramach Akademii Czujnego Rodzica. Tym razem było ono 

poświęcone bezpieczeństwu dzieci – współczesnym zagrożeniom oraz 

wpływowi diety na rozwój mózgu i na zachowanie młodego człowieka

 Akademia Czujnego Rodzica to 
cykl planowanych przez starostwo 
powiatowe spotkań o charakterze 
wykładów psychoedukacyjnych dla 
rodziców, pedagogów i psycholo-
gów. Jego inicjatorką jest Ewa Lu-
bianiec, członek zarządu powia-
tu. Kolejne spotkanie, podobnie jak 
pierwsze (poświęcone depresji), cie-
szyło się dużym zainteresowaniem.

Niebezpieczeństwa płynące 

z cyberprzestrzeni

 Na początek głos zabrał Jaro-
sław Sawicki, oficer prasowy Ko-
mendanta Komendy Powiatowej Po-
licji w Piasecznie, który opowiedział 
o sytuacjach ryzykownych i zagroże-
niach dzieci i młodzieży. 
 - Narkotyki były, są i będą, a my 
musimy wpływać na młodzież by ich 
do nich zniechęcić, ale w taki spo-
sób by oni zadecydowali o tym sami 
– podkreślił Jarosław Sawicki. 
 Poruszono też kwestie związane 
z morderstwem prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza, atakiem na 
byłego prezydenta Siedlec Wojcie-
cha Kudelskiego i wreszcie – mor-
derstwem 15-latka w warszawskie-
go szkole, którego zabił jego kolega 
z klasy.
 Istotna część wystąpienia po-
święcona była także funkcjonowa-
niu młodych ludzi w internecie i cy-
berprzemocy.
 - Przed ekranem zmieniamy się 
często w inne osoby, które łatwo hej-
tują czy oceniają innych – mówił 
Jarosław Sawicki. - Statystki mó-

wią, że 17 proc. uczniów jest ofiarą 
przestępstwa nękania, a tymi nęka-
jącymi są koledzy i koleżanki z kla-
sy. Do czego to prowadzi? Jesteśmy 
na pierwszym miejscu w Unii Euro-
pejskiej jeżeli chodzi o samobójstwa 
dzieci i młodzieży.
 Prowadzący przypomniał, że w 
tym roku uczennica klasy piątej z 
jednej ze szkół na terenie powia-
tu piaseczyńskiego dokonała pró-
by samobójczej na żywo w inter-
necie. Zamontowała kamerkę na 
schodach, a jej próbę powieszenia 
się oglądało 21 osób z klasy. Jak 
się okazało, tylko trzech uczniów 
zdecydowało się powiedzieć o tym 
rodzicom.
 - A ilu wykonało jakieś działa-
nia? - zapytał Jarosław Sawicki – 
Żaden.
 Policjant mówił też o sile niena-
wiści, publikowaniu przez nieletnich 
roznegliżowanych zdjęć w internecie 
czy tzw. patostreamach.
 - Od nas zależy czy nasze dziec-
ko pójdzie w taką stronę – doda-
ła Ewa Lubianiec. - Jeśli nie ogra-
niczymy kilkuletnim dzieciom do-
stępu do urządzeń elektronicznych 
(najczęściej telefonów), to one będą 
później wchłaniać toksyczne treści z 
przekazów internetowych bez żadnej 
kontroli i bez żadnej krytyki. Przede 
wszystkim budujmy kontakt z na-
szymi dziećmi.

Dieta modelem życia

 W drugiej części spotkania do-
świadczona psycholożka Monika 

Terlecka-Bednarz podzieliła się swo-
ją wiedzą na temat psychodietetyki. 
 - Dieta jest modelem życia i 
powinno się jeść przeróżne rze-
czy – uważa prelegentka. - Ne-
gatywną tendencją w odżywia-
niu jest zbyt częste spożywanie 
jedzenia pozbawionego energi i. 
Obecnie stosuje się dużo kon-
serwantów czy barwników, co 
powoduje, że nie ma ono tak iej 
energi i życia. Medycyna chiń-
ska określa tak ie pożywienie 
jako martwe.
 Monika Terlecka-Bednarz mó-
wiła również o nadmiarze soli w 
diecie (powodującym nadciśnienie 
tętnicze), węglowodanów prostych 
i produktów z białej mąki (powo-
dującym nerwice, cukrzycę i oty-
łość) oraz niezdrowych tłuszczach 
typu trans. Wspomniała też o nie-
zdrowej tendencji do nie jadania 
śniadań – najbardziej podstawo-
wego posiłku w ciągu dnia.
 - Czy państwo mają świado-
mość co jedzą wasze dzieci na 

śniadanie? - pytała prowadząca. 
- Bardzo często otyłe dzieci nie 
jedzą go w ogóle, a to powoduje, 
że są one nadpobudliwe.
 Jako kolejny problem wymie-
nione zostało rozpowszechnie-
nie fast foodów oraz picie soków 
z dużą zawartością cukru i na-
pojów energetycznych.
 - Prowadzą one do utrzymywa-
nia się stałego stanu zapalnego w or-
ganizmie, co jest bardzo szkodliwe 
dla dzieci – zaznaczyła Monika Ter-
lecka-Bednarz.
 Prelegentka poleciła za to mo-
dyfikować dietę – zamiast produk-
tów pszenicznych spożywać np. 
kasze gryczane czy jaglane, kefi-
ry, zsiadło mleko (zdrowe dla flory 
bakteryjnej) oraz żywność z dużą 
redukcją glutenu.
 Kolejne spotkanie Akademii 
Czujnego Rodzica ma odbyć się je-
sienią i dotyczyć będzie postaw ro-
dzicielskich.

Grzegorz Tylec

Rusza Muzyka na Skwerze

PIASECZNO

 W najbliższą sobotę na Skwerze Kisiela w Piasecznie wystąpi zespół Befa-
ne - cztery znakomicie wykształcone i doświadczone instrumentalistki, poru-
szające się z równą swobodą i wdziękiem w repertuarze rozrywkowym i kla-
sycznym. Dziewczyny mają na koncie koncerty w Polsce i za granicą, udział w 
przedsięwzięciach artystycznych o masowym zasięgu (wybory Miss Polonia), 
a także w niszowych, acz bardzo wymagających (np. współpraca z Teatrem 
Chorea, nagranie płyty Lulabajki z Natalią Przybysz czy współpraca z zespo-
łem L.Stadt). Befane czuje się dobrze na wielkich scenach i w kameralnych 
przestrzeniach. Początek o godzinie 19.30.

Tyl.

Spacer ulicą

Przesmyckiego

PIASECZNO

 W niedzielę 7 lipca o godzinie 
10 odbędzie się spacer z przewod-
nikiem z cyklu „Ulicami Piasecz-
na. Miejski Spacer Historyczny”. Te-
matem będzie ulica Przesmyckie-
go. Zbiórka: róg ul. Przesmyckiego 
i Markowskiego. Zakończenie: ul. 
Starochylicka (przystanek Chylice 
01). Udział bezpłatny.

Tyl.

Bajkowy Zakątek

PIASECZNO

 Centrum Kultury w Piasecz-
nie zaprasza na Bajkowy Zakątek, 
który odbędzie się w Zakątku Kul-
tury przy ul. Kościuszki (skwer po-
między Urzędem Miasta i Gminy 
a Przystankiem Kultura). W środę 
10 lipca o godzinie 19 wystąpi Te-
atr MAŁE MI ze spektaklem: „Fin-
tikluszki folkowe okruszki”. Wstęp 
wolny.

Tyl.

Wakacyjne zajęcia 

z WTZ

GÓRA KALWARIA

 Gminna Biblioteka Publiczna w 
Górze Kalwarii zaprasza dzieci na 
zajęcia z uczestnikami Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z elementami 
socjoterapii i arteterapii dla dzie-
ci w wieku 6-10 lat; Obowiązują za-
pisy. tel.: 508 679 366. Odbędą się 
one 8 lipca (poniedziałek), 10 lipca 
(środa) i 12 lipca (piątek) w godzi-
nach od 10 do 12 w budynku WTZ 
przy ul. Sajny 4.

Tyl.

R E K L A M A
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Ty wymyślasz, 
finansuje gmina

Samorząd Góry Kalwarii, jak co roku, przeznaczy część budżetu na realizację pomysłów 
mieszkańców. Będzie można je zgłaszać od 8 lipca do 5 sierpnia

 400 tysięcy złotych – tyle za-
rezerwujemy na 2020 rok na Pań-
stwa projekty. Ta pula to Budżet 
Partycypacyjny.
 Jakie propozycje mogą skła-Jakie propozycje mogą skła-
dać mieszkańcy?dać mieszkańcy? Muszą one mie-
ścić się w zakresie zadań samo-
rządu gminy (np. budowa lub re-
mont gminnej infrastruktury, 
projekty kulturalne czy sporto-
we). Proponowane przedsięwzię-
cia muszą też być ogólnodostęp-
ne oraz bezpłatne dla korzysta-
jących. Ponadto koszt jednej ini-
cjatywy nie może przekroczyć 
150 tys. zł (w przypadku budo-
wy, remontu itp.) oraz 50 tys. zł 
(w przypadku projektów społecz-
nych, rekreacyjnych itp.).
 Jak zgłosić pomysł?Jak zgłosić pomysł? Trzeba wy-
pełnić formularz – w wersji elek-
tronicznej (na stronie www.decy-

duj.gorakalwaria.pl) lub papierowej 
(jest dostępny przy kancelarii urzę-
du gminy i należy go złożyć właśnie 
w kancelarii). Wymagane jest dołą-
czenie podpisów 15 mieszkańców 
popierających projekt.
 Propozycje weryfikować będzie 
Komisja ds. Budżetu Partycypacyj-
nego, złożona z reprezentantów lo-
kalnej społeczności (o rozpoczę-
ciu naboru poinformujemy) oraz 
z przedstawicieli gminy. Jeżeli łącz-
na wartość pozytywnie zaopiniowa-
nych inicjatyw nie przekroczy 400 
tys. zł, wszystkie zostaną zrealizo-
wane. W przypadku wyższej łącznej 
wartości mieszkańcy dokonają wy-
boru, głosując przez internet.
 Uwaga, Budżet Partycypacyj-Uwaga, Budżet Partycypacyj-
ny 2020 różni się od poprzednie-ny 2020 różni się od poprzednie-
go. go. Przede wszystkim nie dotyczy 
wyłącznie miasta. Przedsięwzię-

cie może być zlokalizowane tak-
że w sołectwie i także mieszkańcy 
sołectw mogą być autorami pomy-
słów oraz mogą głosować. Po dru-
gie, nie ma już kryterium wiekowe-
go, zarówno dla zgłaszających, jak 
i oddających głosy. Ponadto jed-
na osoba może zagłosować na wię-
cej niż jeden pomysł. Oprócz tego 
podnieśliśmy maksymalną war-
tość pojedynczego projektu oraz 
– jak już wspomniano – powstała 
strona internetowa, na której bę-
dzie można zgłaszać propozycje, 
a także je popierać.
 Serdecznie zachęcamy do przed-
kładania projektów. Dzięki Bu-
dżetowi Partycypacyjnemu masz, 
Mieszkańcu, realną szansę, by we-
dług swojej wizji zmienić na lepsze 
nasz mały świat i pozytywnie wpły-
nąć na lokalną społeczność.

Ty i internet. Zapraszamy na szkolenia
Naucz się korzystać z możliwości sieci. Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach 
w Górze Kalwarii, które odbędą się w wakacje w ramach projektu „Ja w internecie”

Zapraszamy na następujące kursy: Zapraszamy na następujące kursy: 
• „Rodzic w internecie”, 
• „Mój biznes w sieci”, 
• „Moje finanse i transakcje w sieci”, 
• „Działam w sieciach 
 społecznościowych”, 
• „Tworzę własną stronę
 internetową (blog)”, 
• „Rolnik w sieci”, 
• „Kultura w sieci”. 

Szkolenia będą mieć miejsce w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 

przy ulicy ks. Zygmunta Sajny. Ter-
miny podamy niebawem.
 Aby wziąć udział ( jedna osoba 
może wybrać tylko jedno szkole-
nie), należy dostarczyć zgłoszenie 
do Urzędu Miasta i Gminy – oso-
biście (ul. 3 Maja 10, pokój 110) 
lub przesyłając skan ( jawinterne-
cie@gorakalwaria.pl). Formularz 
można pobrać w urzędzie ( jest 
przy kancelarii) albo ściągnąć z 
internetu (www.gorakalwaria.pl).
 Uczestnikami mogą być osoby 

powyżej 25. roku życia mieszkają-
ce w województwie mazowieckim. 
Wszystkim kursantom zostaną za-
pewnione materiały edukacyjne i ca-
tering. Więcej informacji pod nr. tel. 
22 727 95 16 oraz 507 196 818 i na 
stronie gorakalwaria.pl.
 Fundusze na szkolenia pozyska-
ła gmina Góra Kalwaria. Projekt 
jest realizowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014–2020.

Posłuchaj o 
„Czystym powietrzu”

„SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA”
 NA SPRZEDAŻ

Planujesz ocieplić dom, wymienić okna lub piec? Burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski oraz Fundacja Czyste Powietrze zapraszają mieszkańców 
Góry Kalwarii i okolicznych sołectw na spotkanie o dotacjach i prefe-
rencyjnych pożyczkach z rządowego programu „Czyste powietrze”
 Co ważne, w jego trakcie będzie można nauczyć się wypełniania wnio-
sków o fi nansowe wsparcie (które są przyjmowane przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 Spotkanie w Górze Kalwarii odbędzie się 9 lipca (wtorek) o godz. 

18.30 w Ośrodku Kultury przy ul. por. Białka 9. Prosimy o przekazywa-
nie tej informacji bliskim, znajomym, sąsiadom. Wszak na poprawie stanu 
powietrza powinno zależeć nam wszystkim. Więcej na temat rządowego 
programu – na stronie internetowej nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze.
 Dodajmy, że do tej pory gmina Góra Kalwaria z własnych funduszy dofi nanso-
wała wymianę prawie 100 pieców w prywatnych domach na naszym terenie.

Nowość: co tydzień muzyka 
na średniowiecznym dziedzińcu

 Jak brzmią lutnia, lira korbowa czy szałamaja? W lipcu w murach czer-
skiej warowni Ośrodek Kultury urządzi cykl koncertów muzyki dawnej 
„Musica viva”. Wszystkie występy w niedziele o godz. 16. Wstęp jak na za-
mek, czyli 8 złotych (bilet ulgowy 5 zł). Zagrają zespoły: Quatuor Europa 
(7.07), Alta (14.07), Ket.rar (21.07) i ViatoreS (28.07). Pierwszy koncert odbę-
dzie się pod tytułem „Muzyczna podróż po Hiszpanii”.
 To jednak nie koniec wakacyjnych atrakcji na zamku. W każdy weekend 
lipca i sierpnia od godz. 11.00 do 18.00 z pokazami będą tam występować 
rekonstruktorzy historyczni.

 Turnieje plażówki, streetballu i beach soccera, zawody w ramach pół-
kolonii szkolnych, promocyjny wstęp na basen i siłownię dla uczniów i stu-
dentów. Taką wakacyjną ofertę przygotował kalwaryjski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Przypomina on też, że bezpłatnie można korzystać z jego obiek-
tów koło basenu, z orlików w Górze Kalwarii i Baniosze oraz kortu w drugiej 
z tych miejscowości. Szczegóły na temat akcji „Sportowe wakacje z OSiR
-em” na stronie internetowej osirgorakalwaria.pl.

Kto lubi sport, 
latem nie będzie się nudzić

Praca: 

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Trwa nabór na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Górze Kalwarii. Oferty można składać do 16 lipca. Szczegóły pod 
adresem bip.gorakalwaria.pl („PRACA – ogłoszenia” -> „Urząd”).

Gmina Góra Kalwaria sprzedaje w doskonale położonym punkcie 

miasta teren o powierzchni 7777 metrów kwadratowych. Wydaje się 

on pierwszorzędną lokalizacją dla budownictwa wielorodzinnego

 Grunt leży przy drogach gmin-
nych (ul. Skierniewicka, ul. Chopi-
na) i szosie powiatowej (ul. Bu-
dowlanych) oraz blisko trasy kra-
jowej do Warszawy (ul. Pijarska). 
Na miejscu są wszystkie media. 
W najbliższej okolicy znajdują się: 
basen, boiska, zewnętrzna siłow-
nia oraz zabudowa wielorodzin-
na. Powstaje też ośrodek teniso-
wy. W pobliżu są również: sklepy 
Biedronka i Tesco, publiczne żło-
bek i przedszkole, szkoła średnia, 
a także stacja PKP i przystanek au-
tobusowy w kierunku Warszawy.
 Nieruchomość objęta jest pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego z zapisami dla zabudowy wielorodzinnej oraz usługowej jako 
uzupełniającej. Parametry wynikające z planu:
– powierzchnia zabudowy: 40 proc.,
– minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30 proc.,
– wysokość zabudowy: do 15 m.
 Cena wywoławcza wynosi 2 780 000 zł + VAT. Termin wpłaty wadium 
mija 9 lipca 2019 r. Szczegóły pod nr. tel. 22 736 33 37 oraz adresem b.trza-
skowski@gorakalwaria.pl. Z ogłoszeniem o przetargu można się zapoznać 
na stronie bip.gorakalwaria.pl („Geodezja i Gospodarka Nieruchomościa-
mi” -> „Przetargi”).

Góra 
Kalwaria
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Nightskating 
piaseczyńsko-warszawski
PIASECZNO Po sukcesie majowego, nocnego przejazdu rolkarzy ulica-

mi miasta burmistrz podjął decyzję o organizacji kolejnych dwóch Ni-

ghtskatingów

 Wprawdzie od tego roku imprezę organizuję nowy podmiot - Warszaw-
skie Stowarzyszenie Rolkarskie Polskater, ale jej formuła pozostaje bardzo po-
dobna. Do udziału w przejeździe, który jest całkowicie bezpłatny i nie wyma-
gający rejestracji, potrzebna jest podstawowa umiejętność jazdy na rolkach. 
W trakcie zbiórki uczestników na Placu Piłsudskiego najmłodsi mogli wziąć 
udział w konkursie z nagrodami. Tym razem pokonano około 17 kilometrową 
trasę, udając się, między innymi, do Bobrowca i Jazgarzewa. Tradycyjnie prze-
jazdowi towarzyszyła też skoczna muzyka.
 W drugim tegorocznym Nightskatingu wzięło udział 248 uczestników – 
nieco mniej niż w pierwszym, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że zaczęły się 
już wakacje. Mimo wszystko organizatorzy podkreślili, że w Piasecznie sporo 
rolkarzy było... z Warszawy. Jedną z nich była Paulina, mieszkanka Ursynowa, 
która regularnie bierze udział w podobnych imprezach w stolicy.
 - Piaseczno jest jakieś takie sztywne w porównaniu do Warszawy – mówi 
Paulina. - Tam ludzie jakoś inaczej reagują – tańczą czy robią fale w trakcie 
przejazdów, no i jest jednak zdecydowanie więcej ludzi. Także drogi są tutaj 
wyraźnie gorszej jakości, ale mimo wszystko warto było przyjechać. 
 Choć nie brakowało tego wieczoru rolkowych wyjadaczy, to dla niektó-
rych był to pierwszy Nightskating.
 - Zaczęłam jeździć na łyżwach, a potem na rolkach z pięć lat temu - mówi 
15-letnia Klaudia, mieszkanka Piaseczna. - Myślałam o tym żeby wziąć udział 
w Nightskatingu już wcześniej, ale nie miałam z kim pójść. Trasa była, moim 
zdaniem, bardzo łatwa. Fajne było to, że osoby, które jeżdżą szybko mogły to 
tempo trzymać na początku, a ci wolniejsi zostali bardziej z tyłu. Zamierzam 
wziąć udział w kolejnym przejeździe w Piasecznie. Ostatni tegoroczny Night-
skating odbędzie się w piątek 19 lipca o godzinie 20.

Grzegorz Tylec

Początek integracyjnej drogi
PIASECZNO Zajęcia w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie zwieńczyły projekt integracyj-

ny „Bez krępacji o integracji” Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piasecznie

 W tym roku warsztaty zosta-
ły przeprowadzone z młodzieżą w 
sześciu szkołach podstawowych. W 
spotkaniach integracyjnych z oso-
bami niepełnosprawnymi wzięło 
udział 135 uczniów.
 - Przyniosły one odpowiedzi na 
wiele pytań – mówi Grzegorz Szy-
mański, zastępca kierownika Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej KSN AW. 
- Spowodowały też pojawienie się 
nowych, bardziej konkretnych i 
szczegółowych pytań dotyczących 
życia osób z niepełnosprawnością. 
Warsztaty integracyjne to dla wielu 
uczniów pierwsze spotkanie „w re-
alu” z niepełnosprawnością. W trak-
cie ich trwania (sześciu godzin) nie-
realne jest przeprowadzanie pełne-
go procesu integracji. Tak naprawdę 
jest to dla wielu początek „integra-
cyjnej drogi”, a czy będą kontynu-
ować podróż, to zależy już od nich 
samych.
 W tegorocznej edycji programu 
zwiększono wymiar godzin, w któ-
rych uczestniczą osoby z niepełno-
sprawnością. Jest to wynikiem su-
gestii otrzymywanych od młodzie-
ży po wcześniejszych edycjach. Pro-
jekt integracyjny to również wyzwa-
nie dla uczestników WTZ. 

 - Wyjeżdżając do szkół nie wie-
dzą w jakim nastroju będzie mło-
dzież – podkreśla Grzegorz Szy-
mański. - Czy będzie chciała współ-
pracować czy może niekoniecznie? 
Nie każdy też potrafi mówić o sa-
mym sobie, o swoich problemach i 
sytuacjach, z którymi musi się mie-
rzyć każdego dnia. Trzeba się do 
tego przygotować, a i tak nie zawsze 
wszystko potoczy się idealnie.

 Zastępca kierownika przyzna-
je, że trudno jest na obecnym etapie 
oceniać efekty, współfinansowane-
go przez Miasto i Gminę Piaseczno, 
programu. 
 - Wierzymy jednak, że wiedza 
przekazana młodzieży i doświad-
czenia z warsztatów zaowocują w 
dorosłym życiu – mówi Grzegorz 
Szymański.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A

Tragiczny finał poszukiwań
PIASECZNO W środę ze stawu w Gołkowie płetwonurek wyciągnął ciało mężczyzny. Kilka go-

dzin później policja potwierdziła tożsamości denata. Okazał się nim 42-letni mieszkaniec 

Zalesia Dolnego
 – Ostatni raz widziano go przy 
tym stawie – mówiła ze łzami w 
oczach matka zaginionego Mariu-
sza M., z przerażaniem przygląda-
jąc się prowadzonym poszukiwa-
niom na przeciwległej części stawu.
 Po kilkunastu minutach płetwo-
nurek wyciągnął z wody ciało.
 – Nie mam już nadziei – powie-
działa nam matka Mariusz M. zanim 
policja ostatecznie zidentyfikowała 
ciało. – Obszukaliśmy wszystkie miej-
sca, w których mógł być – dodała peł-
na najgorszych przeczuć. Kobieta 2,5 
roku temu pochowała córkę. - Miała 
32 lata i umarła na raka – opowiada ze 
łzami w oczach. 
 – Nigdy tu wcześniej nie przy-
jeżdżał, a tym razem coś go pod-
kusiło – kobieta nie może pogodzić 
się z kolejnym nieszczęściem, któ-
re na nią spadło. - Nad staw przy-
jechał z kolegami i razem pili alko-
hol – opowiada matka zaginionego. 
– Nie chciał wracać więc go zostawi-
li myśląc, że przetrzeźwieje. Miałam 
resztki nadziei, bo dotąd nie znale-

ziono jego ubrania.
 Po kilku dniach od zaginięcia ro-
dzina zawiadomiła policję. Mariusza 
szukano także w szpitalach, ale szyb-
ko ustalono, że po raz ostatni widzia-
no go nad stawem w Gołkowie. Nieste-

ty finał poszukiwań okazał się tragicz-
ny – mężczyzna utonął. Kilka godzin 
po znalezieniu ciała policja potwier-
dziła jego tożsamość.

AB
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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

Piknik dla 
zdrowia i ekologii
PIASECZNO Szósty Ekopiknik w Józefosławiu połączony z biegiem ulicz-

nym miał przede wszystkim na celu promowanie postaw proekolo-

gicznych i zdrowego stylu życia

 Bieg ulicami Józefosławia i Julianowa co roku odbywa się, zgodnie z zało-
żeniami organizatorów, nieco inną trasą. Tym razem wzięło w nim udział bli-
sko 400 zawodników. Najpierw pobiegły dzieci, a potem seniorzy – prawie 
sześciokilometrowym odcinkiem. Niestety, bieg nie wszystkim przypadł do 
gustu – zwłaszcza kierowcom aut, którzy musieli czekać w korku tworzącym 
się w trakcie jego trwania na ulicy Ogrodowej. Byli także i tacy, którzy próbo-
wali wymijać biegnących, co – przy odrobinie nieuwagi – mogło się skończyć 
bardzo nieprzyjemnie.
- Cieszymy się, że pomimo upału udało nam się pobić rekord frekwencji – 
mówi Wiesław Paradowski, organizator biegu ze Stowarzyszenia Kondycja.
Ostatecznie, zgodnie z przewidywaniami, pierwszy na mecie zameldował się 
Krzysztof Wasiewicz, a wśród pań – Oliwia Malmon.
 Na odbywającym się równolegle pikniku także działo się sporo. Można 
było, między innymi, obejrzeć pojazdy hybrydowe, poznać zasady segregacji 
odpadów, dowiedzieć się jak dbać o kanalizację, wymienić zużyte baterie na 
sadzonki czy kupić ekologiczną żywność. 
 - Impreza jest z roku na rok coraz większa – podkreśla Katarzyna Bukol-
Krawczyk ze Stowarzyszenia Pomysł na Józefosław, jednego z organizatorów 
imprezy. - Mamy coraz bogatszych sponsorów, dzięki czemu możemy więcej 
pokazać. Chcemy robić coraz fajniejszy piknik.
 Nie zabrakło również rozrywki dla dzieci – konkursów, zabaw i animacji. 
Chętni mogli też spróbować przejażdżki na koniu oraz podpisać się pod pro-
jektem budowy skateparku w Józefosławiu na stoisku organizatorów.
 - Mieszka tu bardzo dużo dzieci i co chwila ktoś składał u nas podpis by 
wesprzeć tą inicjatywę – mówi Katarzyna Krzyszkowska-Sut, radna miejska. 
- Uważamy, że choć w Piasecznie jest już dobry skatepark, to potrzebny byłby 
także nieco mniejszy i u nas. Chcemy żeby rodzic mógł bezpiecznie wypuścić 
dziecko na dwór i by miało ono do niego blisko.
 Oprócz przesłania ekologicznego w Józefosławiu królowała także muzy-
ka – w wykonaniu zarówno twórców bardzo młodych, jak i tych nieco bar-
dziej doświadczonych (The Warsaw Dixielanders). A jakie organizatorzy im-
prezy mają pomysły na przyszłość?
 - Myślimy o biathlonie, bo jeszcze nikt u nas nie robił takiej zimowej impre-
zy – zdradziła  Katarzyna Krzyszkowska-Sut.

Grzegorz Tylec

Pisarka łamiąca schematy
PIASECZNO W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno odbyło się spotkanie z Anną 

Jagodzińską - piaseczyńską pisarką młodego pokolenia

 Dwudziestojednoletnia autor-
ka promowała w bibliotece już trze-
ci tom powieści z cyklu „Tajemni-
ca zaginionego miasta” zatytułowa-
ny „Diabelski pościg” oraz drugi to-
mik wierszy i sentencji pt. „Marze-
nia”. Spotkanie poprowadziła Wio-
letta Grochowicz, dyrektor nowo 
wybudowanego Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnego w Piasecz-
nie. Jako nauczycielka języka pol-
skiego odegrała istotną rolę w roz-
woju Anny Jagodzińskiej. Kilka lat 
temu odkryła literacki talent swojej 
uczennicy i do dziś czynnie wspiera 
jej twórczość.
 -  Co można powiedzieć o sty-
lu Anny Jagodzińskiej, kiedy się 
już przeczytało jej kolejną książkę? 
- mówi Wioletta Grochowicz. - Jest 
on lekki i nieskażony żadnymi na-
leciałościami. Na pewno nie można 
go określić jako „styl wysoki”, wzor-
cowy, nadmiernie elokwentny, bo 
taki w XXI wieku już nie jest modny. 
Trudno też powiedzieć, że jest tak 
spektakularnie pospolity jak Doro-
ty Masłowskiej, a jednak zauważa 
się podczas czytania książek Ani, 
że  blisko mu codzienności, z kolo-
kwialnymi słowami, a nawet pełny-
mi zwrotami.
 W dziełach piaseczyńskiej pisar-
ki występują nietuzinkowo wykre-
owano postacie wampirów, które 
mogą symbolizować zło, nieszczę-
ścia czy też przyczyny niesprzyjają-
cych zdarzeń. 
 - Nie do końca są one podob-
ne do innych książkowych wampi-

rów, ale to można stwierdzić, kie-
dy się już zna treść – zaznacza Wio-
letta Grochowicz. - Nazwy miejsco-
wości, a także imiona bohaterów są 
angielskie. Wydaje się, że to ludzie z 
sąsiedztwa, których możemy zauwa-
żyć wszędzie, ale spotykają ich nie-
zwykłe i dynamiczne przygody. Kie-
dy się przeczyta pierwszą część po-
wieści, pragnie się dowiedzieć, co 
będzie dalej. Współcześnie atutem 
jest wszystko to, co inne, nietuzin-
kowe, niepowtarzalne i odbiegające 
od schematu.
 Oprócz rozmów o literaturze 
Anna Jagodzińska opowiedziała 
również o Projekcie Nisza - charyta-
tywnej inicjatywie muzycznej wspie-
rającej młodych i niszowych muzy-
ków z całej Polski. Występ jednego 
z nich, gitarzysty i wokalisty Danie-

la Brühla, był zresztą niespodzian-
ką w trakcie spotkania. Młody arty-
sta nie tylko sam skomponował mu-
zykę do tekstu piosenki zamieszczo-
nej w książce „Diabelski pościg”, ale 
i pięknie ją zaśpiewał. Warto rów-
nież podkreślić, że pisarka ma swoją 
wierną fankę – jedenastoletnią Zosię 
z klasy piątej, która pojawia się na 
każdym spotkaniu autorskim Anny 
Jagodzińskiej i z niecierpliwością 
czeka na kolejną książkę. 
 A co będzie dalej? Pisarka nie 
zwalnia tempa – pracuje już nad 
dwiema kolejnymi książkami – bio-
grafią i romansem. Jej najnowsze 
dzieło jest dostępne w Bibliotece Pu-
blicznej Miasta i Gminy Piaseczno 
przy ulicy Kościuszki.

Grzegorz Tylec

Sen o Saharze
LESZNOWOLA W siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej trwa właśnie 

wystawa fotoobrazów zatytułowana „Maroko - Sen o Saharze”

 Autorami ekspozycji w Galerii 
OKNO są antropolog kultury, po-
dróżniczka i dziennikarka Dorota 
Chojnowska wraz ze swoim towa-
rzyszem podróży Selima Saffarini.
- Sahara to stan umysłu. Wyraża się 
w pokorze wobec sił pustyni i uwiel-
bieniu wolności – podkreślają auto-
rzy wystawy. - Jak oddać nierzeczy-
wistość naszych doświadczeń na fo-
tografiach? Tylko poprzez ich odre-
alnienie. W ten sposób nasze wspo-
mnienia przenieśliśmy do wymia-
ru, który jest jednocześnie przeszło-
ścią i teraźniejszością. A co z przy-
szłością? Ta jest tajemnicą, bo świat 
mieszkańców Sahary zmienia się i 
przemija jak sen...

Tyl.
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 Podczas ostatniej sesji radny miej-
skiej burmistrz Daniel Putkiewicz po-
dzielił się z radnymi koncepcją budowy 
Centrum Sportowego wraz z halą spor-
towo-widowiskową, które miałoby po-
wstać przy ulicy Chyliczkowskiej na te-
renie pozyskanym od SGGW (dziś na 
działce rosną porzeczki).  

Pływalnia dla sportu, 

baseny dla rekreacji

  – Wykorzystamy obecny plan za-
gospodarowania przestrzennego oraz 
obecną linię zabudowy – zapowie-
dział burmistrz Daniel Putkiewicz. – 
Do końca roku będzie trwał konkurs 
architektoniczny, w przyszłym zosta-
nie opracowana dokumentacja pro-

jektowa z pozwoleniem na budowę. 
W roku 2021-2022 będziemy mogli 
zacząć budowę. Chcemy by ten basen 
odpowiadał na realne potrzeby na-
szych mieszkańców. By nie generował 
zbędnych kosztów bieżących, ale jed-
nocześnie nie rozczarowywał.
 Powierzchnię całkowitą budyn-
ku przewidziano na 4 516 m kw, a 
sam basen sportowy ma mieć sta-
łą głębokość 2 metrów i wymia-
ry 16x25 metrów. Towarzyszyć mu 
będą trybuny dla widowni.  
 Kompleks oprócz głównego base-
nu będzie mieścił wodny plac zabaw, 
baseny rekreacyjne, oraz sauny, któ-
re mają działać na zasadach komer-
cyjnych. Drugi basen ma służyć do 

nauki pływania i organizowania zajęć 
wodnych. Ma mieć wymiary 10x12,5 
m i zmienną głębokość. Będzie też peł-
nił funkcję basenu rozgrzewkowego.
 Kolejny basen rekreacyjny o wy-
miarach 7x12 m ma być połączony z 
wodnym placem zabaw o powierzchni 
80 m kw.  Szacowany koszt inwestycji 
przekroczy 40 milionów złotych. Stre-
fa basenowa ma mieć 1598 m kw, stre-
fa saun 329 m kw, kolejne 282 m kw 
mają zająć szatnie.   

Kąpiele na świeżym powietrzu

 Gmina planuje też budowę base-
nów odkrytych stelażowych. Koszt 
tej inwestycji mógłby się zamknąć w 
kwocie 1,2 – 1,8 mln złotych. Kom-

pleks basenów odkrytych składałby 
się z trzech niecek o różnych wymia-
rach i głębokości. Najmniejsza mia-
łaby wymiary 7x16 metrów i głębo-
kość 0,6 m, większa 20x20 metrów 
z głębokością 1,24 m, a największa 
12,5x25 m z głębokością 1,5 m. Od-
danie kompleksu mogłoby nastąpić 
już w czerwcu 2020 roku.
 Władze gminy aktualnie analizu-
ją możliwość zainwestowania w budo-
wę basenu odkrytego na terenie kom-
pleksu rekreacyjnego w Zalesiu Gór-
nym. Aktualne kąpielisko pamięta 
jeszcze czasy PRL-u i zupełnie nie na-
daje się do użytku, ani nawet remon-
tu. Gdyby gmina chciała przejąć teren 
od starostwa powiatowego musiałaby 
zainwestować prawdopodobnie kilka-
naście milionów złotych oraz przejść 
żmudną drogę formalno-prawną, by 
obiekt mógł zostać zrealizowany na 

miarę XXI wieku. Samorząd musiał-
by się liczyć nie tylko z kosztami bu-
dowy samych basenów, ale także re-
montem grobli, która może nie wy-
trzymać przejazdu ciężkiego sprzętu, 
uregulowaniem prawa własności ulicy 
Wczasowej czy doprowadzeniem ener-
gii elektrycznej. Czy radni dadzą bur-
mistrzowi zielone światło na wydanie 
kolejnych milionów na budowę base-
nów w Zalesiu Górnym, szczególnie 
w kontekście inwestycji przy ul. Chy-
liczkowskiej? Dziś to nie jest jeszcze 
przesądzone. - Sprawdzamy możli-
wości, szacujmy koszty i pracujemy 
nad koncepcją zagospodarowania 
tego terenu – mówi burmistrz Da-
niel Putkiewicz, ale dodaje, że jest 
jeszcze za wcześniej by mówić o ter-
minie realizacji czy nawet rozpoczę-
cia ewentualnej inwestycji.

Adam Braciszewski
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Dziś porzeczki jutro baseny
PIASECZNO Władze Piaseczna przygotowują się do budowy basenów. Na terenie pozyskanym przez SGGW 

przy ulicy Chyliczkowskiej ma powstać miejska pływalnia z infrastrukturą towarzyszącą. Wcześniej do dys-

pozycji  mieszkańców zostaną oddane baseny odkryte. Możliwe, że już w czerwcu przyszłego roku!
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IV liga

Kolejka 30 - 15 czerwca

Perła Złotokłos 0-6 Mazur Karczew  
Sparta Jazgarzew 0-1Mszczonowianka Mszczonów 
Oskar Przysucha 3-0 MKS Piaseczno  
KS Raszyn 4-1 LKS Promna  
Pilica Białobrzegi 3-1 Energia Kozienice  
Znicz II Pruszków 1-9 Błonianka Błonie  
Orzeł Unin 0-2 Wilga Garwolin  
Radomiak II Radom 1-1 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki
  30 76 24 4 2 105-24
2.  Oskar Przysucha 30 66 21 3 6 75-28
3.  Błonianka Błonie 30 66 21 3 6 97-35
4.  Mszczonowianka Mszczonów
  30 57 17 6 7 67-41
5.  Pilica Białobrzegi 30 54 17 3 10 77-37
6.  MKS Piaseczno 30 50 16 2 12 75-63
7.  Mazur Karczew 30 48 15 3 12 50-52
8.  KS Raszyn 30 47 15 2 13 55-52
9.  Znicz II Pruszków 30 39 11 6 13 46-48
10.  Wilga Garwolin 30 37 11 4 15 49-56
11.  Radomiak II Radom 30 36 10 6 14 46-69
12.  Energia Kozienice 30 36 10 6 14 46-54
13.  Sparta Jazgarzew 30 32 9 5 16 36-60
14.  LKS Promna 30 23 6 5 19 28-69
15.  Orzeł Unin 30 19 5 4 21 36-91
16.  Perła Złotokłos 30 2 0 2 28 8-117

Liga okręgowa

Kolejka 30 - 15-16 czerwca

AP Żyrardów 1-2 KS Teresin  

Laura Chylice 2-5 Naprzód Stare Babice  
LKS Chlebnia 2-3 Józefovia Józefów  
LKS Osuchów 0-6 Ursus II Warszawa  
Piast Piastów 9-0 KS Konstancin
MKS II Piaseczno 0-1 Grom Warszawa  
Milan Milanówek 5-2 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
SEMP Ursynów (Warszawa) 6-0 Przyszłość Włochy

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Józefovia Józefów 30 75 25 0 5 98-36
2.  AP Żyrardów 30 70 22 4 4 98-40
3.  KS Teresin 30 55 17 4 9 74-51
4.  Ursus II Warszawa 30 55 18 1 11 94-54
5.  Laura Chylice 30 54 17 3 10 78-56
6.  Grom Warszawa 30 46 14 4 12 80-62
7.  Milan Milanówek 30 45 14 3 13 46-51
8.  Przyszłość Włochy 30 43 13 4 13 52-55
9.  SEMP Ursynów 30 42 12 6 12 72-60
10.  LKS Chlebnia 30 41 12 5 13 64-60
11.  Piast Piastów 30 37 11 4 15 61-60
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  30 34 10 4 16 49-80
13.  Naprzód Stare Babice 30 33 10 3 17 60-78
14.  MKS II Piaseczno 30 32 9 5 16 41-55
15.  LKS Osuchów 30 16 4 4 22 26-103
16.  KS Konstancin 30 15 5 0 25 34-126

A klasa

Kolejka 26 - 15-16 czerwca

Naprzód Brwinów 3-0 Jedność Żabieniec  
Tur Jaktorów 0-2 Świt Warszawa  
Okęcie Warszawa 11-1 Grom II Warszawa  
Orzeł Baniocha 6-0 Anprel Nowa Wieś  
UKS Siekierki (Warszawa) 4-3 GLKS Nadarzyn  

Walka Kosów 1-1 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
FC Płochocin 0-7 FC Lesznowola 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Okęcie Warszawa 26 65 20 5 1 96-18
2.  GLKS Nadarzyn 26 63 20 3 3 114-38
3.  Orzeł Baniocha 26 62 20 2 4 88-26
4.  UKS Siekierki  26 39 11 6 9 57-50
5.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  26 39 11 6 9 53-47
6.  Grom II Warszawa 26 38 12 2 12 48-69
7.  Anprel Nowa Wieś 26 36 11 3 12 53-55
8.  Walka Kosów 26 33 8 9 9 48-41
9.  Jedność Żabieniec 26 30 9 3 14 52-69
10.  FC Lesznowola 26 30 7 9 10 49-51
11.  Naprzód Brwinów 26 28 8 4 14 39-57
12.  Świt Warszawa 26 25 6 7 13 23-41
13.  Tur Jaktorów 26 22 6 4 16 38-86
14.  FC Płochocin 26 4 1 1 24 16-126

II liga kobiet

Kolejka 22 - 16 czerwca

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

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Ząbkovia Ząbki 22 58 19 1 2 109-29
2.  MOSiR Sieradz 22 57 19 0 3 82-18
3.  Loczki Wyszków 22 47 15 2 5 81-41
4.  Stomil Olsztyn 22 44 14 2 6 58-27

5.  KU-AZS UW Warszawa 22 35 10 5 7 36-28
6.  Włókniarz Białystok 22 30 9 3 10 25-34
7.  Pogoń Zduńska Wola 22 28 8 4 10 32-47
8.  GOSiR Piaseczno 22 21 6 3 13 26-61
9.  Akademia 2012 Suwałki 22 20 6 2 14 38-61
10.  Victoria Bartoszyce 22 16 3 7 12 21-59
11.  Wilga Garwolin 22 13 4 1 17 16-77
12.  Tygrys Huta Mińska 22 10 2 4 16 26-68

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 30 - 15 czerwca

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

Liga okręgowa

Kolejka 30 - 15-16 czerwca

AP Żyrardów - KS Teresin  
Laura Chylice - Naprzód Stare Babice 15 czerwca, g.11 
LKS Chlebnia - Józefovia Józefów  

LKS Osuchów - Ursus II Warszawa  
Piast Piastów - KS Konstancin 15 czerwca, g.11 
MKS II Piaseczno - Grom Warszawa 15 czerwca, g.11 
Milan Milanówek - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
SEMP Ursynów - Przyszłość Włochy 

A klasa

Kolejka 26 - 15-16 czerwca

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

II liga kobiet

Kolejka 22 - 16 czerwca

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

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Nie wykorzystali szansy
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, MKS II PIASECZNO – GROM WARSZAWA 0:1 Drużyna MKS II Piaseczno prze-

grała ostatni mecz ligowy i nie zdołała utrzymać się w lidze okręgowej. Jest to tym bar-

dziej bolesne, że w dwóch wieńczących sezon kolejkach wyniki rywali ułożyły się pod 

drużynę trenera Bartosza Kobzy
 Mimo wzmocnień z MKS II Pia-
seczno kibice nie obejrzeli w pierw-
szej połowie zbyt dobrej gry w wy-
konaniu obu ekip. Najpierw Marcin 
Zaradny trafił z dystansu w słupek, 
a już po chwili piłka znalazła się w 
bramce drużyny z Warszawy. Alek-
sander Wiśniewski w dobrym stylu 
wypatrzył Dominika Zielińskiego, 
który pokonał bramkarza, ale arbi-
ter dopatrzył się w tej sytuacji pozy-
cji spalonej.
 W drugiej połowie biało-niebie-
scy mieli swoje szanse na objęcie 
prowadzenia. Bliski szczęścia był 
dwukrotnie Wiśniewski, ale raz fa-
talnie skiksował, a raz trafił jedynie 
w słupek. Próbował również – ude-
rzeniem lobem – Mateusz Jaroszew-
ski, ale także i tym razem zabra-
kło precyzji. Niestety, w końcu obu-
dził się również i Grom. Wpraw-
dzie Konrad Drązikowski popisał 
się świetną interwencją przy mierzo-
nym w samo okienko strzale Jakuba 
Nahornego, ale w 68. minucie miał 
już niewiele do powiedzenia. Poko-
nał go Maciej Zawitaj, który z naj-
bliższej odległości wpakował pił-
kę do siatki, dając – jak się później 
okazało - drużynie z Warszawy trzy 
punkty. Szansę na remis zmarnował 
jeszcze Konrad Deperasiński, który 
– w dogodnej sytuacji -  nie zdołał 
przeciąć toru lotu futbolówki. Koń-

cówka meczu była nerwowa, a w do-
liczonym czasie gry nie wytrzymał 
Piotr Bogacki, który skrytykował de-
cyzję sędziego i obejrzał za to bez-
pośrednią czerwoną kartkę. Po se-

zonie spędzonym w lidze okręgowej 
MKS II Piaseczno wraca więc do A-
klasy.

Grzegorz Tylec

Spadek biorę na siebie
Z Bartoszem Kobzą, byłym trenerem MKS II Piaseczno, rozmawia Grzegorz Tylec
Przed sezonem głównym celem 

zespołu było utrzymanie w lidze. 

Dlaczego nie udało się go zreali-

zować?

 Całą odpowiedzialność biorę na 
siebie. Klub chciał, zawodnicy chcie-
li, a ja nie podołałem zadaniu jakim 
było utrzymanie.

Czy to właśnie dlatego zrezygno-

wał pan z prowadzenia zespołu?

 Nie. To było wiadome już wcze-
śniej, bez względu na wynik. Pozo-
staje szacunek do klubu i chłopaków, 
których jest mi szkoda, ale po awan-
sie do okręgówki czegoś zabrakło. 
Czego? Ci co znają się na piłce, będą 

wiedzieć. Wiem jednak, że te trzy lata 
dla niektórych nie były zmarnowane.

Oprócz rezygnacji z funkcji szko-

leniowca rezerw odszedł pan rów-

nież z zarządu klubu...

 To nie ma teraz znaczenia. Z za-
rządu odszedłem, bo chcę być trene-
rem, a nie politykiem. Bylem tam po 
to by pomóc przetrwać trudne chwi-
le klubu. Teraz jest lepiej i mogę już 
zająć się rodziną i sobą.

W przyszłym sezonie poprowadzi 

pan zespół Orła Baniochy...

 Szacunek ode mnie dla prezesa 
Baniochy, że mnie chciał.

Efektowny finisz ligi

Remis w derby na koniec

PIŁKA NOŻNA, A KLASA, ORZEŁ BANIOCHA – KS ANPREL NOWA WIEŚ 6:0 

Choć Orzeł Baniocha nie zdołał awansować do ligi okręgowej, w ostatnim 

meczu sezonu chciał się w jak najlepszym stylu pożegnać ze swoimi kibicami

 Przyjezdni byli 
tego dnia jedynie tłem 
dla rozpędzonych go-
spodarzy. Orzeł strze-
lił sześć goli, a mógł 
– przy lepszej sku-
teczności - zanotować 
jeszcze więcej trafień. 
W pierwszej połowie 
na listę strzelców wpi-
sali się kolejno Ceza-
ry Kur, Daniel Kucicki i 
Kamil Grochowalski, 
a po zmianie stron kolejne gole dołożyli Konrad Staszewski (dwa) i Marek Zych. 
 Ostatnie spotkanie sezonu było również okazją do pożegnań. Symbolicz-
ny szpaler zawodników obu drużyn w efektownych sposób podziękował za 
lata gry doświadczonemu bramkarzowi Arturowi Wiśniewskiemu, który w 
ten właśnie sposób zakończył swoją przygodę z ligową piłką, choć nie rozsta-
je się z klubem. Jak się później okazało, był to również ostatni mecz dla trene-
ra Edwarda Brzezińskiego, którego zastąpi na tym stanowisku Bartosz Kobza 
i Cezarego Kura, który po wypożyczeniu wrócił do Perły Złotokłos.
 - Przez ten rok poznałem tu fenomenalnych ludzi i przyjaciół - mam nadzieję 
na całe życie – mówi Cezary Kur. - Baniocha to wspaniałe miejsce i genialni kibi-
ce! Na koniec życzę kolegom powodzenia, zdrowia i szczęścia - by, nowy sezon 
był waszym sezonem! To był dla mnie zaszczyt grać z wami! Mocno Orzeł!

Tyl.

PIŁKA NOŻNA, A KLASA, WALKA KOSÓW – KS NADSTAL KRZAKI CZAPLIN-

KOWSKIE 1:1 Ligowe derby pomiędzy Walką a Nadstalem zakończyły 

się sprawiedliwym remisem

 W pierwszej połowie prze-
ważali goście, którzy zdołali 
udokumentować swoją przewa-
gę zdobyciem gola. W 31. minu-
cie mocno pod poprzeczkę ude-
rzył z rzutu karnego Patryk Gie-
leciński. Po przerwie role się od-
wróciły i tym razem to Walka 
miała więcej z gry. W 65. minu-
cie Michał Borasiński wykorzy-
stał dobre dośrodkowanie Grze-
gorza Mrowińskiego i strzałem 
głową ustalił wynik spotkania. 
W doliczonym czasie gry boisko 
musiał jeszcze opuścić za dwie 
żółte kartki Mateusz Podskarbi.

Tyl.

PIŁKA NOŻNA, B KLASA

Korona i Tarczyn wywalczyły awans
 W przyszłym sezonie w A klasie zagra jeszcze więcej zespołów z po-
wiatu piaseczyńskiego. Z drugiej grupy warszawskiej B klasy awans wy-
walczyły zarówno Korona Góra Kalwaria, jak i UKS Tarczyn.

Tyl.



 Według Sądu Najwyższego 
praca sezonowa to taka, którą wy-
konuje się przez określoną część 
roku, w związku z konkretnym 
sezonem, porą roku, a także wa-
runkami atmosferycznymi. Dzięki 
wakacyjnej pracy można nie tyl-
ko zarobić pieniądze, ale i zdobyć 
przy tym cenne doświadczenia 
– zwłaszcza w przypadku gdy jest 
ona pierwszą pracą w życiu mło-
dego człowieka. 
 Zanim jednak zdecydujemy się 
podjąć zatrudnienie, dobrze jest wi-
dzieć na co zwracać uwagę przy za-
wieraniu umów o pracę sezonową. 
Dzięki temu unikniemy niepotrzeb-
nych rozczarowań i zminimalizuje-

my ryzyko związane z nieuczciwymi 
pracodawcami.

Podstawą właściwa umowa

 Umowa o pracę sezonową powin-
na, przede wszystkim, określić strony 
umowy, czas, na jaki została zawar-
ta, sposób obliczenia wynagrodze-
nia (ryczałt miesięczny, stawka go-
dzinowa, premie, zasady rozliczania 
napiwków) oraz zakres obowiązków 
pracownika. Pamiętajmy przy tym, 
że choć umowa ustna jest skutecz-
na i wiążąca, to jednak same warun-
ki pracy powinny zostać określone na 
piśmie. Alternatywą dla umów o pra-
ce są umowy cywilnoprawne - umo-
wy zlecenia lub umowy o dzieło. Jest 
to rozwiązanie szczególnie korzyst-
ne dla przedsiębiorców, gdyż nie mu-
szą oni wówczas opłacać składek na 
ubezpieczenie społeczne. 
 Prace sezonowe mogą również 
z powodzeniem wykonywać oso-
by niepełnoletnie. Młodociani (oso-
by pomiędzy 15 a 18 rokiem życia) 
mogą być zatrudniani na podstawie 
umowy o pracę przy wykonywaniu 

lekkich prac, które nie mogą powo-
dować zagrożenia dla życia, zdrowia 
i rozwoju psychofizycznego młodo-
cianego, a także nie mogą utrudniać 
mu wypełniania obowiązku szkol-
nego. Pracodawcy grozi jednak kara 
grzywny za zatrudnienie osoby poni-
żej 15 roku życia, choć wyjątkami są 
w tym przypadku zlecenia na rzecz 
podmiotu prowadzącego działalność 
artystyczną, kulturalną, sportową 
bądź reklamową. Warto jednak pod-
kreślić, że pracę sezonową na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej moż-
na zlecać już trzynastolatkom.

Znajdź pracę, z której 

będziesz zadowolony

 A jak szukać pracy sezonowej w 
Polsce? Sposobów na to jest wie-
le. Można np. przeglądać prasę, 
sprawdzać portale z ogłoszeniami 
czy grupy facebookowe albo korzy-
stać ze znajomości i doświadczenia 
znajomych – najlepiej bezpośrednio 
kogoś, kto już ma za sobą pierwszy 
wyjazd.  Zdecydowanie zwiększy też 
nasze szanse, przygotowanie odpo-

wiedniego CV. Badania sanepidow-
skie będę z kolei niezbędne w przy-
padku wszelkich prac, przy których 
występuje styczność z żywnością, a 
więc np. w branży gastronomicznej.
 Wiele osób marzy o wakacyj-
nej pracy za granicą. Oprócz zwy-
kle większych zarobków w ob-
cej walucie można bowiem dodat-
kowo podszkolić swoje umiejęt-
ności językowe i nabrać odwagi.
Przebywając poza granicami na-
szego kraju należy jednak zachować 
zwiększoną czujność i szukać za-
trudnienia najlepiej tylko w spraw-
dzonych miejscach, np. w agencjach 
pracy. Warto zaznaczyć, że praca za 
granicą może być szczególnie atrak-
cyjną opcją dla grupy przyjaciół, 

która mogłaby dzielić się kosztami 
utrzymania.
 Szukając zatrudnienia uważaj-
my na sytuacje, gdy pracodawca 
oferuje zarobienie bardzo dużych 
pieniędzy w krótkim czasie – często 
takie ogłoszenia nie mają bowiem 
przełożenia na rzeczywistość. Po-
dejrzane oferty nie zawierają rów-
nież informacji dotyczących zakre-
su obowiązków pracowników, a za-
robki i liczba godzin pracy pozo-
stają w nich w sferze domysłów. 
Decydując się na taką ofertę spo-
ro ryzykujemy i musimy sami sobie 
odpowiedzieć na pytanie czy nasze 
wakacje są tego ryzyka warte.

Grzegorz Tylec
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Praca sezonowa czeka na chętnych
Choć wakacje kojarzą się przede wszystkim z wypoczynkiem, to jest to również okres, 

w którym z powodzeniem można liczyć na dodatkowy zarobek. Nie brak wówczas wie-

lu sezonowych ofert pracy, a zatrudnienie można znaleźć zwłaszcza w gastronomii, 

hotelarstwie, pracach biurowych czy rolnictwie

R E K L A M A
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KURIER POŁUDNIOWY

Absolutorium dla... 
dwóch burmistrzów
GÓRA KALWARIA Rada miejska udzieliła burmistrzowi Arkadiuszowi Strzyżewskiemu 

pierwszego absolutorium i wotum zaufania

 Radni czuli się nieco zdezoriento-
wani. Bo zgodnie z przepisami abso-
lutorium udzielane jest urzędującemu 
burmistrzowi, ale za realizację ubie-
głorocznego budżetu. Tymczasem 
Arkadiusz Strzyżewski jest gospoda-
rzem gminy od 22 listopada minione-
go roku. Niektórzy rajcy wskazywa-
li, że w ubiegłorocznych wydatkach, 
dokonywanych jeszcze za burmistrza 
Dariusza Zielińskiego, nie wszystko 
im się podobało i m.in. z tego wzglę-
du zdecydowali się na udział w wy-
borach samorządowych. Ostatecz-
nie większość radnych jednak zagło-
sowała za absolutorium. Miał na to 
też wpływ fakt, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa nie miała uwag do 
wykonania budżetu gminy. Docho-
dy wyniosły w nim 130,2 mln zł, wy-
datki – 134 mln zł (w tym inwesty-
cyjne 17,5 mln zł). Natomiast zadłu-
żenie gminy na koniec roku osiągnę-
ło 25,8 mln zł (19,8 proc. dochodów).
Podczas sesji 26 czerwca radni, po raz 

pierwszy w historii, debatowali nad ra-
portem o stanie gminy w 2018 roku, a 
następnie udzielili burmistrzowi wo-
tum zaufania. Sporządzanie rapor-
tu od bieżącego roku jest ustawowym 
obowiązkiem. Dokument podsumo-

wuje działalność burmistrza w po-
przednim roku, a w szczególności re-
alizację polityk, programów i strate-
gii, uchwał rady gminy i budżetu oby-
watelskiego. Radni kręcili nosami, 
jeśli chodzi o zawartość dokumentu, 
i zapowiedzieli, że w przyszłym roku 
poproszą o bardziej rozbudowaną 
wersję, z której będzie wynikać, w ja-
kim kierunku zmierza gmina. I tym 
razem burmistrz stwierdził, dzię-
kując radnym, że uzyskanym wo-
tum powinien podzielić się ze swo-
im poprzednikiem.

AB

Radni udzielili Arkadiuszowi Strzyżewskiemu absolutorium, 

choć zastanawiali się czy to jego powinni rozliczać za wykona-

nie zeszłorocznego budżetu 

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Zatrudnię fryzjerkę do salonu w Nowej Iwicznej, 
tel. 511 398 617

Piekarnia Jutrzenka zatrudni kierowcę, tel. 603 848 582

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

Ekspedientkę, oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Dam pracę asystentce  stom. w gabinecie prywatnym. 
Tel.: 668 040 435, 22 711 07 63

Zatrudnię instruktora nauki jazdy, tel. 505 087 358

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

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

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

Pilnie zatrudnię z doświadczeniem do spożywczego 
bardzo dobre warunki Cieciszew, tel. 508 084 245

PRACA FIZYCZNA – PIASECZNO – OD ZARAZ 
TEL. 725 258 529

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

Zatrudnię magazyniera z uprawnieniami na wózek widło-
wy w Piasecznie e-mail praca@gofit.pl Tel 695-634-386

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

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

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

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

Kierowcę na wywrotkę, tel. 885 800 888

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

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

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Zatrudnię pracowników przy produkcji i pakowaniu Hen-
ryków Urocze, tel: 502 221 859

FIRMA W TARCZYNIE ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY W 
BIURZE. Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-
12.00 tel. 600 404 293 lub e-mail:dj@jablonowo.pl

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

Zatrudnię do murowania kamienia, tel. 509 447 601

Dekarza i murarza z doświadczeniem, tel. 503 540 456

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

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

Pracownika fizycznego, tel. 509 447 601

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul. Okrężnej 25a w 
Zalesiu Dolnym- Jazgarzewszczyźnie poszukuje pracowni-
ka gospodarczego/ochrony. Pełne ubezpieczenie ZUS, 
godziny pracy 21.30- 8.00 i w weekendy. Tel. 22 750 07 87 

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie ul. Wo-
jewódzka 12 zatrudni Panie do sprzątania. Umowa o pra-
cę. CV proszę składać osobiście lub wysłać mailem na ad-
res: sekretariat@sp1kj.pl

Dekarza, pomocnika dekarza zatrudnię. Możliwość przy-
uczenia. Tel. 792 354 779

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

Pomocnika stolarza z doświadczeniem lub do przyuczenia, 
wymagane prawo jazdy kat. B,  Gabryelin,  tel. 694 949 949

Panią do 45 l do obsługi sali i zmywania naczyń przy trasie 
katowickiej między Jankami a Nadarzynem, 4700 zł brut-
to, tel. 500 366 001

Sprzątanie w godz. 16 – 20, przedszkole Nowa Iwiczna, 
tel. 602 686 951

Poszukuję do pracy na magazynie w Piasecznie. Prawo 
jazdy, uprawnienia na wózek widłowy.Tel. 791 731 688 
Szamota@wine4you.pl

SZUKAM PRACY 

Opieka, tel. 575 768 357

Sprzątanie, tel. 880 255 904

KUPIĘ

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

Betoniarkę 220 V, tel. 509 447 601

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

SPRZEDAM

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

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

Palety, tel 513 238 207

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

Ludwikowską szafę, komodę, tel. 729 392 241

Maszyny szwalnicze: stębnówka z automatem, 
overlock 3 nitkowy, tel. 605 88 33 74

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria : nowe, remonty, prze-
róbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Budowlane z mediami w Ustanowie i Pęchery Łbiska, 
bezpośrednio, tel. 22 756 54 19 

Działkę 1,5ha, pod siedlisko, k. Piaseczna, tel. 697 00 56 31

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

Dom  z działką w Baniosze, tel. 600 258 244

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

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

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

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

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów  tel. 603 862 559

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

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina 
604 624 875

Sprzedam działki budowlane w Łazach tel. 501 610 072

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Mieszkanie, 3 pokoje z kuchnią, Piaseczno, tel. 514 324 549

Dom jednorodzinny, 169 m kw., spokojna okolica, 
Gołków – Letnisko, tel. 665 98 56 33

Pokój dla Pani, Piaseczno, tel. 609 070 125

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Dom wolnostojący 42 m kw.,+ garaż 38 m kw., Konstancin, 
tel. 500 702 752, w godz. 21 – 22

Kwatery, tel. 728 899 673

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

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

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

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

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

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

Lokal 100 m kw.,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

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

Lub sprzedam pawilon 25 m kw., Bazarek, ul. Szkolna, 
Piaseczno, tel. 501 159 882

Wynajmę super mieszkanie 100m kw., Zalesie Dolne, Redu-
towa -  umeblowane, 2500zł  Tel. 504 167 001 (bez zwierząt)

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

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

Kupię mieszkanie 2 pokoje najchętniej parter 
w Piasecznie 602 340 549

Kupie pilnie stary dom do remontu 602 340 549

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Hydraulik, tel. 608 030 808 

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

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

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

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, tel. 665 708 757

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

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

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Ogrodnicze, tel. 536 043 434

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Mycie dachów, tel. 503 540 456

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Dachy – pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Usługi dekarskie, remonty dachów, rynny, obróbki 
blacharskie, tel. 666 971 775

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Budowa domów, elewacje, 694 401 711

Dachy, naprawy, tel. 798 836 860

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

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

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

Elektroinstalator, tel. 500 466 774

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

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

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

Roboty ziemne, kop-ład „Volvo”, tel. 603 932 235

Papa – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

 RÓŻNE 

PCHLI TARG inaczej. Zapraszamy co niedzielę. Sprzeda-
jący od 08:30, Kupujący od 10:00. ul. Dworska. Piasecz-
no. Od drobiazgów po skarby. Tel.506 128 339

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

Oddam orzechy włoskie oraz jodły na pniu 
za wywiezienie z działki, tel. 500 274 350

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

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Wdowiec, 75 lat pozna Panią w podobnym 
wieku, bez nałogów, tel. 501 327 507
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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

POSZUKUJĘ KOBIETY DO PRACY W KAWIARNI W 
CENTRUM PIASECZNA, PILNE, TEL. 514 976 539

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

KLIMATYZACJA, TEL. 694 011 973

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

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h  tel. 
571 373 118

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Zatrudnię pracownika fizycznego, skup 
palet, Lesznowola, tel. 722 224 567

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

DO OCHRONY W PIASECZNIE, TEL.22 834 34 00

Kierowca/magazynier w Masarni. Piaseczno 
tel 22 756 79 82

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. Atrakcyj-
ne warunki, prowizje,system zmianowy tel. 798 667 788

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

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

Zatrudnimy montera, tel. 22 754 46 70

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 

Podinspektora 

Inspektora 

Inspektora 
 

 



 Iwiczański Targ Pyszności roz-
począł się o godz. 9 i miał trwać do 
godziny 14.
 – Za późno! – przywitała nas soł-
tys Nowej Iwicznej Anna Pietrzak, 
gdy przyjechaliśmy na targ o godzi-
nie 13. – Pan z chlebem pojechał już 
z półtorej godziny temu, sery, miody, 
wędliny, lody – wszystko się posprzeda-
wało. Teraz to zostały już tylko reszt-
ki, przewinęło się co najmniej 200 osób 
– cieszy się sukcesem targu pani sołtys. 
– Kolejne edycje będziemy robić w każ-
dą ostatnią sobotę, aż do październiko-
wych chłodów. A potem na święta.
 – To świetny pomysł – ocenia ini-
cjatywę sołtys i rady sołeckiej, radna 
Justyna Gawęda. – Spotkałam z pięć 
znajomych osób. Taki targ to nie tyl-
ko pretekst do zakupów, ale także 
sposób na integrację mieszkańców.
 – Niektórzy rozkładali sobie ko-
cyki i na trawce urządzali pikniki, 
podczas których mogli skonsumo-
wać zakupione rzeczy – opowiada 
sołtys Anna Pietrzak.
 Rano, zanim rozstawiono stoiska, 
organizatorzy musieli posprzątać teren.
 – Niestety młodzież nie dba o tę 
przestrzeń – twierdzi sołtys. – Wszę-
dzie walały się śmieci.
 Mimo, że po godzinie 13 nielicz-
ne już stoiska były składane, uda-

ło nam się porozmawiać z kilkoma 
sprzedawcami.
 – Największym powodzeniem 
cieszyły się soki z pigwy, czarnej po-
rzeczki i maliny – mówi pani Irena z 
folwarku Anielin „Jajemjaja”.  
 – Oferujemy produkty lokalne – 
mówi Tomasz Falczewski z planta-
cji borówki w Grzędach koło Tarczy-
na.  – Konfitury w ośmiu smakach 
oraz sok, za który dostaliśmy złoty 
medal Smaki Regionów Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich.
W sprzedaży były też świeże owoce 
z pierwszych tegorocznych zbiorów.
– Jestem z miejscowości Majdy, to 

po drodze na Mazury – mówi Be-
ata Kowalska ze stoiska, które ofero-
wało jaja i wędliny – Wędliny mamy 
od naszych sąsiadów, a jajka ze swo-
jego gospodarstwa. Niosą je szczę-
śliwe kury, które chodzą swobod-
nie i skubią trawkę. Kiermasz był 
udany i jestem z niego bardzo za-
dowolona – ocenia nasza rozmów-
czyni. – Nie tylko sprzedawali-
śmy, ale i częstowaliśmy wędlina-
mi, które zyskały uznanie i cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem. 
Niektóre stoiska oferowały ręko-
dzieło. 
 – Przyjechałam z Warszawy, z 
drugiej strony Wisły – mówi pani 
Iwona – To co sprzedaję robię sama 
z włóczki, na szydełku lub na dru-
tach – dodaje, wskazując oryginalne 
maskotki i przytulańce. – Rękodzie-
ło wreszcie zaczyna być dostrzegane 
i doceniane. Sprzedaję od czterech 
lat, a rękodziełem zajmuję od dziec-
ka i jestem samoukiem. Planuję wró-
cić na kolejne edycje targów – zapo-
wiada pani Iwona.
 Jak podpowiada kalendarz, na-
stępne Iwiczańskie Targi Pyszności 
już 27 lipca. Zapraszamy i proponu-
jemy przyjść jak najwcześniej.

Adam Braciszewski
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Kino w plenerze
przyciąga jak magnes
PRAŻMÓW W Prażmowie w ostatnią sobotę odbył się pierwszy seans w 

ramach Kina Plenerowego. Film „Najlepszy” w reżyserii Łukasza Pal-

kowskiego obejrzało ponad 100 osób

 Pomysł kina plenerowego od lat jest już realizowany w gminach Piasecz-
no, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola i Góra Kalwaria. W tym roku dołączył 
także Prażmów.  - O tym by coś fajnego zrobić dla mieszkańców pomyślałem 
już zimą – przyznaje inicjator projektu, sołtys Prażmowa i radny gminy Sylwe-
ster Zwęgliński. - Pomyślałem, że atrakcją mogłyby być nie tylko festyny, ale i 
bliższe spotkanie z kulturą. 
 Prażmowskie Kino Plenerowe zrealizowano z funduszu sołeckiego przy 
wsparciu środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. - Tematyka fi lmu doskonale wpisywała się w możliwości takiego fi nan-
sowania – podkreśla radny Zwęgliński. 
 Sto leżaków, które przygotowano na czas seansu zostało zajętych, a 
oprócz tego niektórzy rozłożyli na trawie koce.  - Myślę, że fi lm obejrzało po-
nad sto osób – ocenia sołtys Prażmowa i zapowiada, że będzie się starał w 
przyszłym roku przekonać wójta do organizacji większej liczby seansów fi l-
mowych na świeżym powietrzu. - Mam też nadzieję, że pod koniec wakacji 
uda nam się jeszcze coś zorganizować – dodaje Sylwester Zwęgliński. 
 Warto dodać, że w organizację imprezy włączyło się Koło Gospodyń Wiej-
skich, które zadbało o poczęstunek na dla zgromadzonych kinomaniaków.   

AB

Czar Zdzisława Maklakiewicza
KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegły weekend w Hugonówce i jej najbliższym otoczeniu od-

był się III Festiwal Filmowy „Świat Maklaka i Jego Przyjaciół”. Imprezę odwiedziło wie-

lu wybitnych gości związanych ze Zdzisławem Maklakiewiczem. Rozstrzygnięto także 

pokaz fi lmów konkursowych, utrzymanych w duchu Maklaka

 Jak się okazuje, patron festiwa-
lu bywał w Konstancinie. Odwie-
dzał Dom Pracy Twórczej w pałacu 
w Oborach, w którym gościła ple-
jada ludzi pióra. Festiwal przybli-
żył świat, którego już nie ma. Nie 
brakowało anegdot z planów fil-
mowych, na których pojawiał się 
Zdzisław Maklakiewicz. Wybitne-
go aktora wspominał Janusz Kon-
dratiuk  - największa gwiazda festi-
walu i przewodniczący konkurso-
wego jury. - Zdzisiek nawet jak nie 
grał, to miał w sobie takiego wol-
nego ducha – mówił wybitny reży-
ser i scenarzysta. - Pomagał spoj-
rzeć na różne rzeczy ze swojej po-
etyckiej perspektywy. 
 Ważnym festiwalowym wyda-
rzeniem był bez wątpienia kon-
kurs filmów, do którego zgłoszo-
no aż 62 produkcje (do finału za-
kwalifikowano 10 tytułów). Grand 
Prix Festiwalu zdobył film Ka-
mili Chojnackiej „Dziku”. Dwie 
drugie nagrody otrzymały filmy 
„Król” Aleksandra Krzystynia-
ka oraz „Siostry” Michała Hytro-
sia. Wyróżnienia zdobyły „Woł-

ga rodzona. Born in CCCP” w re-
żyserii Tomasza Wiśniewskiego
oraz „Love Bomb” w reżyserii Łu-
kasza Pallado. - Film „Dziku” jest 
piękny i mądry, a w dodatku zrobiła 
to absolwentka wydziału, który ra-
zem z kolegami zakładałem – pod-
sumował Stanisław Pieniak. - Film 
jest o marzeniach, pracy, spełnieniu 
i o pewnym sposobie życia. 

 Po wręczeniu nagród odbył się 
koncert muzyki filmowej Krzysz-
tofa Komedy w wykonaniu pianist-
ki Leny Ledoff. Ogromną niespo-
dziankę sprawiła też widowni Iga 
Cembrzyńska, która zaśpiewała 
dwie piosenki, za co otrzymała owa-
cję na stojąco.

Tomasz Wojciuk

Grand Prix Festiwalu zdobył film „Dziku” w reżyserii 

Kamili Chojnackiej

Targ pełen nie tylko pyszności
LESZNOWOLA W ostatnią sobotę przy szkole w Nowej Iwicznej odbył się pierwszy Iwiczański Targ Pyszności. 

Sukces imprezy sprawił, że będzie się ona odbywała cyklicznie – w każdą ostatnią sobotę miesiąca

KONSTANCIN-JEZIORNA

Rusza kino plenerowe
 W piątkowe wieczory lipca i sierpnia w amfi teatrze w Parku Zdrojowym 
będą odbywały się pokazy kina plenerowego. Nie zabraknie kina sensacyj-
nego, przejmujących dramatów, komedii i ponadczasowej klasyki. W lipcu 
projekcje będą się zaczynały o godz. 21.45, a w sierpniu o godz. 21.15. Wstęp 
wolny. 12 lipca będzie można obejrzeć „Królową Pustyni” w reż. W. Herzoga. 

TW

R E K L A M A

GÓRA KALWARIA

Musica Viva na Zamku w Czersku
 7 lipca  na zamku w Czersku rozpoczyna się Musica Viva,  czyli cykl spo-
tkań z muzyką dawną w scenerii zamkowej.
 Muzyka towarzyszy ludziom od zawsze, nie brakowało jej z pewnością 
również w Czersku. Plebejska, rycerska i dworska nieraz rozbrzmiewała na 
grodzie, a później zamku. Nie może jej zabraknąć i teraz. W cztery lipcowe 
niedziele usłyszymy grane na żywo utwory z różnych epok i krajów.
 7 lipca godz. 16.00 – „Muzyczna podróż po Hiszpanii” w wykonaniu Qu-
atuor Europa: Cristian Ifrim - I skrzypce, Anna Radomska Gardyjas - skrzypce, 
Jorge Wojtysiak - altówka, Małgorzata Sęk - wiolonczela Dlaczego Hiszpania? 
Bo zamek to dobre miejsce, by posłuchać na przykład o Don Kichote i San-
cho Pansie... 
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