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Wakacje 
już blisko

Czy w gminie 
powstanie nowoczesna 
kompostownia?
LESZNOWOLA Kilka tygodni temu fi rma Jarper wystąpiła 

do gminy o wydanie decyzji środowiskowej, umożli-

wiającej wybudowanie niewielkiej, nowoczesnej kom-

postowni. Nie spodobało się to grupie okolicznych 

mieszkańców, którzy chcą oprotestować inwestycję

Zrekonstruowali kolejny 
historyczny pojazd
PIASECZNO Pasjonaci z grupy Historyczno-

Edukacyjnej „Szare szeregi” przywrócili do 

życia kolejny legendarny samochód, który 

zasilił wojsko polskie w 1919 roku. Chodzi 

o forda model T półciężarówkę, pełniącego 

m.in. funkcje transportowe, łącznościowe i 

zwiadowcze
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Trzy wakacyjne konkursy

FOOD TRUCKI
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LESZNOWOLA

Stracił ponad pół miliona złotych 
 80-letni mieszkaniec Lesznowoli najpierw założył konto umoż-
liwiające obrót wirtualnymi walutami, a następnie skorzystał z po-
rad „maklera”, który się z nim skontaktował. Mężczyzna nakłonił se-
niora do przekazania wielu danych osobowych oraz numeru karty 
kredytowej. Na skutek tych działań, 80-latek stracił 530 tys. zł, które 
w kilkunastu transzach wypłynęły z jego konta. Policja przestrzega 
mieszkańców przed oszustami, którzy bez skrupułów wyłudzają pie-
niądze oraz przez pozornymi okazjami na łatwy zarobek, które czę-
sto kończą się utratą oszczędności całego życia.

Okazja czyni złodzieja
 W poniedziałek na ulicy Powstańców Warszawy mężczyzna wysia-
dający z peugeota przez roztargnienie zostawił otwarte drzwi. Wyko-
rzystał to 28-latek, który ukradł z siedzenia saszetkę z dokumentami i 
gotówką (około 800 zł). Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez 
monitoring. Dzięki temu, po trzech dniach, policjanci z wydziału kry-
minalnego zapukali do drzwi sprawcy kradzieży. Mężczyzna usłyszał 
już zarzuty, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 
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K O N D O L E N C J E

Pani

Iwonie Siudzińskiej
Radnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,  

Sołtysowi Sołectwa Bielawa

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

 
składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Ekologiczny
happening 
na rynku
PIASECZNO Na piaseczyńskim 

rynku mieszkańcy mogli obej-

rzeć niecodzienne widowisko 

z ekologicznym przesłaniem
 Happening „Wspólny las” zorga-
nizowany był przez Alarm dla Klima-
tu Piaseczno, a akcję wsparły wolon-
tariuszki piaseczyńskiego UTW Eko 
Babki. Uczestnicy na kilka chwil za-
mienili się w drzewa, które były pod-
dawane brutalnej „wycince”. Wyda-
rzeniu towarzyszyły również kontra-
stujące ze sobą efekty dźwiękowe 
– śpiewające w lesie ptaki i dźwięki 
pił mechanicznych.
 - To była zachęta dla wszystkich, 
by sadzić drzewa i nie wycinać sta-
rych – wyjaśnia Jolanta Radecka z 
Ekobabek. 
 Anna Kolińska z Alarmu dla Kli-
matu Piaseczno podkreśla przy 
tym, że przesłanie happeningu za-
warte jest w dramatycznym wierszu 
K. K. Baczyńskiego „Drzewa”.
 - Poprzez tę krótką formę arty-
styczną chcieliśmy pokazać, że je-
śli nie przestaniemy nadmiernie eks-
ploatować zielonych zasobów Ziemi, 
jak to czynimy dotychczas, to cze-
ka nas zagłada – mówi Anna Koliń-
ska. - W dobie zmian klimatycznych 
należy natychmiast zmienić priory-
tety, funkcje gospodarcze lasów na-
leży zmarginalizować na  rzecz funk-
cji przyrodniczych i społecznych, a 
w terenach miejskich, podmiejskich 
czy wiejskich ograniczyć wycinki do 
absolutnego minimum i bilansować 
je nowymi nasadzeniami.
 O tym jak cenne są drzewa moż-
na się było także dowiedzieć z roz-
prowadzanych przez wolontariuszy 
ulotek. Alarm dla Klimatu planuje 
już kolejne swoje działania. 
 - Planujemy z tym happeningiem 
wystąpić na rynkach i placach na ca-
łym obszarze powiatu piaseczyń-
skiego rozdając, tak jak i w Piasecz-
nie, ulotki o drzewach – zapowia-
da Anna Kolińska. - Będziemy także 
kontynuować cykl spacerów eduka-
cyjnych po lasach.

Tyl.

Wietrzenie Klasyków 

LESZNOWOLA

 W najbliższą niedzielę na par-
kingu w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) 
odbędzie się Wietrzenie Klasyków 
Nowa Iwiczna Classic Car 2021 – im-
preza dla miłośników motoryzacji. 
Możliwość obejrzenia różnorodnych 
pojazdów, wymieniania się doświad-
czeniami i podzielenia wspólną pasją 
potrwa od godziny 16 do 19.

Tyl.

TARCZYN

Poszukiwani trafi li do aresztu 
 W ubiegły piątek w Tarczynie policjanci z wydziału kryminalne-
go w ciągu godziny zatrzymali dwóch mężczyzn ukrywających się 
przed wymiarem sprawiedliwości. Najpierw w ich ręce wpadł 38-la-
tek skazany przez sąd na 8 miesięcy więzienia, a po chwili złożyli wi-
zytę 61-latkowi skazanemu na 50 dni odsiadki. Obydwaj zatrzymani 
są już w areszcie. 

LESZNOWOLA

Okradziono Chińczyka
 W środę przed południem w rejonie ulicy Gruszkowej w Wólce 
Kosowskiej został okradziony obywatel Chin. Mężczyzna podjechał 
swoim mercedesem pod jedną z firm. Kiedy wszedł do budynku, do 
auta podszedł niezidentyfikowany do tej pory mężczyzna, wybił w 
mercedesie szybę i ukradł z siedzenia torbę z pieniędzmi. Trwają po-
szukiwania sprawcy. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia.

PIASECZNO

15-latek wjechał rowerem pod samochód
 W poniedziałek rano na ulicy Jana Pawła II jadący rowerem 
15-letni chłopiec niespodziewanie wjechał na przejście dla pieszych, 
wprost pod koła jadącego ulicą vw. Rowerzysta nie odniósł obrażeń, 
uszkodził natomiast samochód. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie 
dla nieletnich.

PRAŻMÓW

Nieźle się „zagazował”
 Pod koniec maja w Ustanowie ukradziono 15 butli na gaz o łącz-
nej wartości około 2300 zł. 16 czerwca dzielnicowi z Prażmowa za-
trzymali podejrzanego o dokonanie kradzieży 36-latka. O dalszym 
losie mężczyzny zdecyduje sąd.

Ukradł 60 rowerów
 Kilka dni temu ursynowscy policjanci zatrzymali 43-latka, który od 
miesięcy kradł markowe rowery na terenie całej Warszawy. Mężczy-
zna przyznał się do winy i poinformował mundurowych, że jeden ro-
wer sprzedawał za około 250 zł, a pieniądze przeznaczał na narkoty-
ki. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Gro-
zi mu do 5 lat odsiadki.

URSYNÓW

Dwóch mężczyzn z narkotykami
 W środku nocy policjanci zatrzymali toyotę, prowadzoną przez 
21-letniego mężczyznę. Jako, że wyczuli zapach marihuany, na-
tychmiast przeszukali pojazd. A aucie mundurowi odkryli środki 
odurzające. Kierowca usłyszał zarzut posiadania narkotyków i pro-
wadzenia pojazdu pod wpływem psychotropów. 22-letni pasażer 
odpowie natomiast za uprawę konopi (policjanci odkryli zakazane 
krzaki w jego mieszkaniu). Obydwu mężczyznom grozi do 3 lat po-
zbawienia wolności. 
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Prawdopodobnie pod koniec 2023 roku
pojedziemy gotową Puławską Bis
LESZNOWOLA/PIASECZNO Coraz bliżej podpisania umowy z wykonawcą bra-

kującego odcinka trasy S7. Jak wszystko dobrze pójdzie, formalności zo-

staną dopełnione jeszcze w czerwcu. Od tego momentu fi rma Intercor 

na dokończenie projektowania i wybudowanie niemal 15-kilometrowe-

go odcinka trasy będzie miała równe 30 miesięcy

 Budowa drogi ekspreso-
wej na odcinku od Warsza-
wy do Grójca, która ma od-
ciążyć często zakorkowaną 
ulicę Puławską, została po-
dzielona na trzy osobne za-
dania. Odcinek od Tarczyna 
do Grójca jest już praktycz-
nie gotowy, zaś odcinek od 
Warszawy do Lesznowoli, 
na którym trwają intensyw-
ne prace, ma zostać odda-
ny do użytku jesienią przy-
szłego roku. Pozostaje naj-
dłuższy odcinek „B” od wę-
zła Lesznowola do węzła 
Tarczyn Północ, na którym 
obecnie nic się nie dzieje. Je-
sienią ubiegłego roku GDD-
KiA rozstała się z poprzed-

nim wykonawcą, który nie 
przestrzegał ustalonego har-
monogramu prac. Po doko-
naniu inwentaryzacji, roz-
pisano kolejny przetarg do 
którego stanęło aż sześciu 
oferentów. Najkorzystniejszą 
(najtańszą) ofertę złożył In-
tercor. Kiedy kilka tygodni 
temu okazało się, że żad-
na z firm biorących udział 
w postępowaniu przetar-
gowym nie odwołała się do 
KIO, prezes Urzędu Zamó-
wień Publicznych przepro-
wadził kontrolę postępowa-
nia przetargowego, która nie 
wykazała nieprawidłowo-
ści. Teraz wykonawca musi 
jeszcze przedstawić gwa-

rancję należytego wykona-
nia umowy. Jak to nastąpi, 
GDDKiA będzie mogła za-
wrzeć z nim kontrakt i wpro-
wadzić go na plac budowy. 
 Zadaniem firmy Intercor 
będzie dokończenie projek-
towania brakującego odcin-
ka trasy S7, ewentualne uzy-
skanie zamiennych decyzji o 
zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej (ZRID), 
wybudowanie trasy, wyko-
nanie remontu blisko 17 km 
„starej” DK7, uzyskanie de-
cyzji o pozwoleniu na użyt-
kowanie oraz oddanie do 
użytku nowej drogi. 

TW

Podpisanie umowy z wykonawcą brakującego odcinka trasy S7 

zbliża się wielkimi krokami
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Tak będzie wyglądała 
Ul. Papczyńskiego

Projektant opracował koncepcję ul. Papczyńskiego - nowej ulicy w mieście, która 

połączy ul. Polną, Kalwaryjską, Kilińskiego i Pijarską.

 Modernizację ma 
przejść także istnie-
jący odcinek ul. Pap-
czyńskiego - pomię-
dzy ul. Polną a Ma-
rianki. W tym przy-
padku zaplanowano 
duże zmiany, ponie-
waż dla poprawy bez-
pieczeństwa pieszych, 
przede wszystkim wier-
nych i pielgrzymów od-
wiedzających Sanktu-
arium św. Stanisława 
Papczyńskiego, chod-
nik (wraz z dobudowa-
ną ścieżką rowerową) 
ma zostać przeniesio-
ny na drugą stronę uli-
cy - bliżej Wieczernika. 
Szczegóły znajdują się 
na mapach, które moż-
na oglądać na stronie 
www.gorakalwaria.pl. 
 D o k u m e n t a c j a , 
która - wraz z po-
zwoleniem na budo-
wę - ma być gotowa do końca li-
stopada tego roku, obejmie budo-
wę kanalizacji, wodociągu, odwod-
nienia, kanału technologicznego, 
oświetlenia, asfaltowej nawierzch-
ni jezdni oraz chodnika i ścież-
ki rowerowej. W ramach inwesty-
cji na ulicy powstaną także czte-

ry przystanki autobusowe z za-
tokami oraz miejsca parkingowe 
szczególnie przy placu targowym. 
 Projekt będzie kosztował po-
nad 376 tys. zł i jego wykonanie zo-
stanie pokryte z przyznanej gmi-
nie dotacji z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Szacun-

kowy koszt realizacji inwestycji to 
7-8 mln zł. Władze gminy liczą, że 
pozyskają na przedsięwzięcie dofi-
nansowanie, stąd wybór ul. Pap-
czyńskiego, która spełnia wyma-
gania stawiane przez instytucje do-
tujące – m.in. będzie łączyć drogi 
wyższej kategorii. 

Koncepcja skrzyżowania nowej ul. Papczyńskiego 

z ulicami Pijarską i Kościuszki

Do wyboru, do koloru
Od 21 czerwca 

ruszają zapisy 

na Warsztaty LATO 

2021 z Ośrodkiem 

Kultury w Górze 

Kalwarii
 Na warsztaty można 
się zapisywać na stronie: 
www.strefazajec.pl. 

OK przygotował mnó-
stwo ciekawych propo-
zycji m.in. zajęcia inspi-
rowane Star Wars, warsz-
taty teatralno-lalkarskie, 
wokalne, komiksowe, kre-
atywno-plastyczne, ar-
tystyczne, fotografi czne 
oraz z animacji fi lmowej.

Więcej informacji 
na stronie: 
www.kultura.gk.

Rowerzyści zawładną miastem
 W niedzielę na ulicach Góry Kalwarii oraz trasach wokół miasta odbędzie 
się Poland Bike Marathon, w którym ścigać się może około 700 amatorów 
przełajów rowerowych. Z tego względu pomiędzy godzinami 9.00 a 16.00 
nieprzejezdny będzie odcinek ul. ks. Zygmunta Sajny pomiędzy ul. Wierz-
bowskiego i św. Antoniego. Za utrudnienia, w imieniu organizatorów, prze-
praszamy i zapraszamy do udziału w imprezie.

Piece i kominki do rejestracji
 Decyzją władz państwa od 1 lipca rusza ogólnokrajowa Centralna Ewiden-
cja Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalne-
go i niemieszkalnego będzie miał obowiązek złożenia deklaracji informującej o 
źródle ogrzewania w obiekcie i używanym paliwie. Za niespełnienie powinno-
ści w ustawie przewidziano kary. Więcej informacji na www.gorakalwaria.pl. 



 Niektórzy sąsiedzi Jarpera z Ko-
lonii Warszawskiej stoją na stano-
wisku, że kompostownia służąca do 
przetwarzania bioodpadów będzie 
powodowała uciążliwości w posta-
ci przykrego zapachu, szczurów czy 
skażenia wód gruntowych. Podno-
szą, że pogorszy warunki w jakich 
żyją i wpłynie na obniżenie warto-
ści ich nieruchomości.  
 Aby jednak inwestycja zosta-
ła zrealizowana, gmina musi naj-
pierw wydać dla niej decyzję środo-
wiskową (po wcześniejszym zaopi-
niowaniu przez Sanepid, Wody Pol-
skie oraz Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska). Nie wiado-
mo jednak, czy to zrobi. Poprosili-
śmy gminę o przedstawienie swo-
jego stanowiska, ale do tej pory nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Uda-
ło nam się natomiast skontaktować 
z przedstawicielką inwestora, któ-
ra opowiedziała o planach Jarpe-
ra. - Nasze zamierzenia nie są żad-
ną tajemnicą, a wszystkie działa-
nia jakie podejmujemy odbywają się 

w granicach obowiązującego pra-
wa – zapewnia Hanna Marliere, re-
prezentująca firmę Jarper. - Chcemy 
wybudować obiekt służący do prze-
twarzania do 3,5 tys. ton odpadów 
organicznych rocznie. To naprawdę 
mała instalacja. Żeby to zobrazować 
mogę powiedzieć, że będzie przyj-
mowała zaledwie do 10 ton bioma-
sy dziennie.
 Przedstawicielka inwestora wy-
jaśnia, że kompostownia zostanie 
zwymiarowana na potrzeby lokalne 
i będzie przetwarzała odbierane z te-
renu gminy liście, gałęzie czy skoszo-
ną trawę. - W Polsce buduje się teraz 
wiele tego typu obiektów, przystoso-
wanych do recyklingu wąskiego stru-
mienia odpadów zbieranych selek-
tywnie – przekonuje Hanna Marlie-
re. - Zapewniam, że nasz będzie na 
wskroś nowoczesny. Posadowimy go 
na płycie kompostowej i wyposaży-
my w ujęcia odcieków oraz napowie-
trzenie. Wstępna fermentacja odpa-
dów będzie odbywała się zamknię-
tych kontenerach kompostujących. 
Dzięki temu nie będzie żadnych 
przykrych zapachów. Potem odpady 
będą trafiały na specjalne pryzmy na 
wolnym powietrzu. Proces ich prze-
twarzania będzie tlenowy, w związ-
ku z czym nie będą wydzielały się 
przykre zapachy tylko dwutlenek wę-
gla i para wodna.

Bezzapachowy kompostownik

 Przedstawicielka firmy Jar-
per tłumaczy, że uciążliwości zapa-
chowe najczęściej występują w mo-
mencie przyjmowania odpadów. Je-
śli zalegają one zbyt długo w wor-
kach czy pojemnikach, to zaczyna-
ją się rozkładać. Firma przetwarza-
jąca biomasę nie ma na to wpływu. 
- Ze swojej strony chcemy zrobić 
wszystko jak należy i zapewnić pro-
ces przetwarzania odpadów, nie wy-

kraczający uciążliwościami poza te-
ren naszego zakładu – mówi Hanna 
Marliere. - W dzisiejszych czasach 
jest to inwestycja niezbędna, bo każ-
de gospodarstwo domowe produku-
je pozostałości organiczne i najlepiej 
przetwarzać je na miejscu, co obni-
ża koszty gospodarki odpadami. In-
stalacja, którą chcemy zbudować, w 
żaden sposób nie oddziałuje na śro-
dowisko naturalne. Ponadto firma 
Jarper działa w tym miejscu od dawna, 
prowadzi tu sortownię, PSZOK. Jest to 
naturalne rozszerzenie jej działalności.
 Prezes Jarpera, Jarosław Perzyna 
pokazał nam kupiony jakiś czas temu 
kontener kompostujący. Ma on po-
jemność 40 m sześciennych co ozna-
cza, że zmieszczą się do niego trawa 
czy liście z czterech dużych samo-
chodów. - Mieszana metoda kompo-
stowania, którą chcemy zastosować 
powoduje mniejsze uciążliwości niż 
przydomowe kompostowniki – za-
pewnia prezes firmy. - Co do prote-
stów, to nasz pomysł nie podoba się 
w zasadzie jednemu panu, który kil-
ka lat temu kupił tutaj dom. Wprowa-
dzając się widział, jaką działalność 
prowadzimy. A teraz blokuje wszyst-
kie nasze zamierzenia, mimo że nie 
rodzą żadnych uciążliwości. Sam 

mieszkam na terenie zakładu i uwiel-
biam to miejsce. Gdyby tu było nie-
przyjemnie, pierwszy bym się stąd 
wyprowadził, bo mnie na to stać. 

Wszystko zależy 

od decyzji środowiskowej

 Gmina wyda (lub nie) decyzję 
środowiskową prawdopodobnie w 
lipcu. Protestujący mieszkańcy są 
przekonani, że podobnie jak pięć lat 
temu, uda się im zablokować nie-
wygodną dla nich inwestycję. Z ko-
lei przedstawicielka Jarpera liczy na 
skompletowanie dokumentów, któ-
re pozwolą pobudować kompostow-
nię. - Protestujący mieszkańcy mu-
szą mieć argumenty merytoryczne, 
nie mogą paraliżować działalno-
ści gospodarczej planowanej w gra-
nicach prawa - wyjaśnia. - Kompo-
stownia jest zgodna z miejscowym 
planem zagospodarowania i tak na-
prawdę odbywa się w ramach rozbu-
dowy istniejącego przedsiębiorstwa. 
Rozumiem mieszkańców, bo taka 
działalność zawsze budzi kontro-
wersje, zachęcam ich  jednak do za-
poznania się z dokumentami, w któ-
rych szczegółowo opisujemy plano-
wane przez nas zamierzenie.

Tomasz Wojciuk
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Nowoczesny aparat 
USG w Przychodni Grapa
Panie doktorze, mówi się, że Przychodnia przymierza się 

do zakupu kolejnego aparatu USG, czy to prawda?

dr Marek Rychlik Dyrektor Medyczny: tak, to prawda, jesteśmy na fi niszu po-
dejmowania decyzji o wyborze modelu ultrasonografu. Zauważamy, że pacjen-
ci darzą nas coraz większym zaufaniem, doceniają komfortowe warunki jakie im 
stworzyliśmy,  mamy coraz więcej pacjentów i coraz więcej lekarzy, zatem zakup 
kolejnych sprzętów do precyzyjnej diagnostyki jest oczywisty. 

Do czego będzie służył nowy aparat? 

 dr Mr: będą na nim pracowali specjaliści z zakresu ginekologii, chirurgii naczy-
niowej, ortopedii, radiologii i kardiologii. Można u nas wykonać USG referencyjne 
każdego trymestru ciąży wraz z testem PAPP-A, USG piersi, badanie USG Doppler 
wraz z konsultacją chirurga naczyniowego, USG stawów wraz z konsultacją orto-
pedyczną, biopsję tarczycy i sutków pod kontrolą USG. 

Mówi Pan o konsultacjach ortopedycznych, czy do zespołu dołączył ortopeda? 

 dr Mr: tak, do zespołu dołączył specjalista ortopedii i traumatologii ruchu 

z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i zabiegowym (szpitalnym) Pan 

dr n. med. Maciej Luterek. Pan doktor w swojej praktyce kładzie nacisk przede 
wszystkim na kompleksowe diagnozowanie pacjenta i ustalenie wszelkich możli-
wych przyczyn wystąpienia danego schorzenia. Podczas konsultacji wykonuje USG, 
żeby postawić trafną diagnozę, dobiera odpowiednią nieoperacyjną metodę lecze-
nia zastosowaniem możliwych obecnie sposobów leczenia: blokad, punkcji, iniekcji 
lub kieruje pacjentów na leczenie operacyjne, jeśli tylko ono może przynieść  trwałą 
poprawę stanu zdrowia. Pan doktor konsultuje pacjentów już od 5 roku życia. 

Panie doktorze, za chwilę wakacje, czy to czas na relaks czy na sprawdzenie 

swojego stanu zdrowia? Co ważniejsze ? Zdrowie psychiczne czy fizyczne?  

 dr Mr: ważne jest nie tylko zdrowie psychiczne ale i emocjonalne. W Przy-
chodni Grapa odbywają się konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i psy-

chodietetyczne. W pięknych wnętrzach zapewniających dyskrecję i intymność, 
uczymy kobiety i mężczyzn, jak w czasach niepewności i pełnych przeciwności 
losu dbać o zdrowie emocjonalne i psychiczne, jak postępować by radzić sobie z 
otaczającymi nas okolicznościami i w końcu przebrnąć przez nie. Zachęcam, by 
czas wakacyjny wykorzystać na zajęcie się sobą, wykonanie odkładanych badań 
(np. USG piersi, ECHO serca), badań laboratoryjnych, konsultacji ze specjalistami 
endokrynologiem, neurologiem, okulistą itd. 

 Zachęcam całe rodziny do korzystania z bezpłatnej opieki w ramach 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

 Deklarację można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pa-

cjenta lub wysyłając e-mail do przychodni. 

Dziękuję za rozmowę. Artykuł służy do celów informacyjnych. 

Przychodnia Grapa   Al. Wojska Polskiego 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna  

Tel. 22 69 00 650  www.przychodniagrapa.pl   

https://www.facebook.com/przychodniagrapa/

Czy w gminie powstanie 
nowoczesna kompostownia?
LESZNOWOLA Kilka tygodni temu fi rma Jarper wystąpiła do gminy o wydanie decyzji śro-

dowiskowej, umożliwiającej wybudowanie niewielkiej, nowoczesnej kompostowni. Nie 

spodobało się to grupie okolicznych mieszkańców, którzy chcą oprotestować inwestycję

W specjalistycznym, zamknietym kontenerze kompostującym 

będzie odbywała się wstępna fermentacja biomasy. Dzięki temu 

na powietrze nie będą wydostawały się przykre zapachy

Przedstawicielka inwestora 

wyjaśnia, że kompostownia 

zostanie zwymiarowana na 

potrzeby lokalne i będzie 

przetwarzała odbierane 

z terenu gminy liście, gałęzie 

czy skoszoną trawę

Na kilka minut dawna szkoła ożyła

PIASECZNO

 W ramach tegorocznej edycji Nocy Muzeów w Piasecznie, główną uwagę 
poświęcono słynnej szkole gospodarczej dla dziewcząt założonej w 1891 roku 
w majątku Chyliczki, gdzie obecnie znajduje się park im. Książąt Mazowieckich
 Mieszkańcy mogli obejrzeć nie tylko wystawę plenerową „Chyliczki - dro-
ga do nowoczesności”, przybliżającą działalność szkoły oraz postać jej zało-
życielki – hrabianki Cecylii Plater-Zyberkówny, kobiety nowoczesnej, dbającej 
o tradycję i patriotyzm, ale również obejrzeć niecodzienne widowisko mul-
timedialne „Szkoła dla dziewcząt”. Trwający siedem minut pokaz niezwykle 
efektownie ożywił historię obiektu za pośrednictwem techniki Video Map-
pingu 3D. Na fasadzie zabytkowego gmachu szkoły pojawiły się, między in-
nymi, płonący ogień, kwiaty i wizerunki postaci związanych z historią placów-
ki, a całość uzupełniła odpowiednio dobrana muzyka. Tyl.
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Sprawdzamy, co dalej z budową 
pod linią wysokiego napięcia
LESZNOWOLA – Dlaczego pod linią wysokiego napięcia przy skrzyżowaniu ulicy Słonecznej 

i Postępu w Kolonii Lesznowola nadal trwają prace? – pyta pan Wiesław, nasz czytelnik. 

- Przecież starosta uchylił dla tej inwestycji wydane wcześniej pozwolenie na budowę

 O tej budowie pisaliśmy już 
wielokrotnie. Gdy w październiku 
ub. roku okazało się, że budynek 
handlowo-usługowy powstaje pod 
linią wysokiego napięcia, starosta 
piaseczyński Ksawery Gut uchylił 
inwestorowi pozwolenie na budo-
wę wydane 25 maja 2020 roku. Po-
wód? Zdaniem organu wydające-
go pozwolenie, inwestor zataił na 
mapie do celów projektowych ist-
niejący przebieg sieci energetycz-
nej. Inwestor odwołał się od de-
cyzji starosty do wojewody, a ten 
uznał, że w momencie wydawania 
pozwolenia na budowę starostwo 
powiatowe... miało wiedzę doty-
czącą przebiegu linii wysokiego 
napięcia. W efekcie decyzja woje-
wody stała się prawomocna 12 lu-
tego i od tego czasu inwestor kon-
tynuuje budowę. 
 Od decyzji wojewody 19 mar-
ca starosta odwołał się do Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego. - Poprosiliśmy o zbadanie 
z urzędu poprawności rozstrzy-
gnięcia Wojewody Mazowieckiego. 
Chcemy, aby GINB objął tę spra-
wę specjalnym nadzorem, gdyż de-
cyzja wojewody może doprowadzić 
do powstania obiektu w strefie po-
wodującej zagrożenie dla zdrowia i 
życia jego użytkowników – mówiła 
kilka tygodni temu na naszych ła-
mach Joanna Grela z biura promo-
cji powiatu. Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, choć de-
klaruje że pilnie przygląda się in-
westycji, nie zamierza przeszka-
dzać w jej kontynuowaniu. 
 - Inwestor dysponuje prawo-
mocnym pozwoleniem na budo-
wę. Jeśli wybuduje budynek i nic 
się nie zmieni, nie będziemy mogli 
odmówić jego odbioru – informuje 

inspektor. Pod koniec maja wysła-
liśmy do GUNB-u pismo z pyta-
niem, czy – zgodnie z sugestią sta-
rosty - zamierza zająć się tą spra-
wą. - Trwa analiza dokumentów, 
to wszystko jest bardzo złożone 

– mówi Anna Mytko, rzeczniczka 
prasowa GUNB-u. - Mogę zapew-
nić, że w najbliższym czasie zapad-
ną w tej sprawie rozstrzygnięcia. 
 Rzeczniczka GUNB-u do-
daje, że właściwym organem do 
stwierdzenia nieważności de-

cyzji starosty z 25 maja ub. 
roku o pozwoleniu na budo-
wę jest Wojewoda Mazowiec-
ki, który w toku prowadzone-
go postępowania może wstrzy-
mać wykonanie decyzji o po-
zwoleniu na budowę. A co z bez-
pieczeństwem robotników, któ-
rzy – często bez kasków – pra-
cują bezpośrednio pod drutami?
- Za to odpowiada kierownik bu-
dowy, a wszelkie kompetencje w 
tym zakresie ma Państwowa In-
spekcja Pracy – dodaje Anna 
Mytko. - Organ nadzoru budow-
lanego sprawdza posiadanie sto-
sownych dokumentów i zgod-
ność inwestycji z udzielonym po-
zwoleniem.

TW

Budowa pod linią toczy się swoim rytmem

Inwestor nie przerwał 

budowy, bo pozwolenie 

którym dysponuje nadal 

znajduje się w obrocie 

prawnym

Rondo za 7,5 mln zł 
prawie gotowe
PIASECZNO Kończy się budowa ronda w Antoninowie, które 

będzie pełniło ważną rolę w komunikacji z węzłem Anto-

ninów na budowanej trasie S7

 Rondo, budowane przez gminę Piaseczno na skrzyżowaniu ulic Złotych 
Piasków i Radomskiej jest już w zasadzie gotowe – termin zakończenia prac 
ustalono na 30 czerwca. - Pozostała nam do wykonania stała organizacja ru-
chu oraz zieleń – informuje Marek Ławrecki, inspektor ds. nadzoru robót dro-
gowych. Inwestycja kosztowała ponad 7,5 mln zł i ma służyć kierowcom do-
jeżdżającym w przyszłości do węzła Antoninów na budowanej trasie S7 (odci-
nek na którym znajdzie się węzeł ma być gotowy za 30 miesięcy). 

TW

Zielone światło 
dla rozbudowy szkoły
KONSTANCIN-JEZIORNA Niedługo rozpocznie się długo wycze-

kiwana rozbudowa SP nr 4 w Słomczynie. Kilka dni temu 

podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, który ma 

zrealizować ją w ciągu 22 miesięcy

 Okoliczni mieszkańcy nie kryją swojej radości. Szkoła zyska sześć nowych 
sal lekcyjnych, szatnie, bibliotekę z czytelnią, świetlicę, serwerownię, sanita-
riaty oraz kuchnię ze stołówką. Budynek będzie wyposażony również w win-
dę, która zapewni osobom niepełnosprawnym dostęp do wyższych kondy-
gnacji. W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren wokół placów-
ki – powstanie duże boisko wielofunkcyjne oraz dodatkowe miejsca parkin-
gowe. 
 Jakiś czas temu ruszyła procedura przetargowa. Zakończyła się ona wyło-
nieniem wykonawcy, z którym w ubiegły piątek gmina podpisała umowę. In-
westycja ma kosztować blisko 14,2 mln zł i zakończył się za dwa lata. 

TW

W czynie społecznym budują świetlicę
GÓRA KALWARIA Mieszkańcy Czarnego Lasu postanowili własnym sumptem przerobić 

dawny budynek GS-u na gminną świetlicę. Efekt już robi wrażenie, mimo że prace 

cały czas trwają

 Wszystko zaczęło się od tego, 
że dwa lata temu gmina kupi-
ła od GS-u działkę o powierzchni 
1000 m kw. z budynkiem dawne-
go, kompletnie zrujnowanego skle-
pu. Mieszkańcy postanowili wła-
snymi siłami i środkami odno-
wić sklep i przerobić go na wiejską 
świetlicę. Budynek został pokryty 
blachą, odtworzono izolacje pozio-
mą oraz pionową, skuto tynki i po-
sadzki, wykonano też instalacje hy-
drauliczną i elektryczną. Ale to nie 
wszystko: zostały wstawione nowe 

drzwi i okna, wykonano nowocze-
sną termoizolację, tynki wewnętrz-
ne oraz posadzki. 
 - Remont, który cały czas trwa, 
jest finansowany z funduszu so-
łeckiego, ale nie tylko – mówi soł-
tys Grzegorz Zwoliński. - Wie-
lu mieszkańców dokłada do nie-
go swoją cegiełkę, ja sam przezna-
czam na ten cel część diety, a rad-

ny Tomasz Ura – całą. Bardzo po-
magają lokalni przedsiębiorcy, 
którzy nieodpłatnie lub z duży-
mi rabatami wykonują usługi bu-
dowlane czy dostarczają materia-
ły – dodaje sołtys Czarnego Lasu.
 Jak zmieni się plan miejscowy 
dla terenu, na którym stoi świetlica, 
sołectwo będzie starało się o środki 

zewnętrzne, które pozwolą dokoń-
czyć modernizację. - Chcemy, aby to 
miejsce zaczęło wreszcie tętnić ży-
ciem – mówi Grzegorz Zwoliński. 
Ale to nie wszystko. Obok budynku 
planowana jest w przyszłości także 
altana i plac zabaw.    

TW

Zaniedbany budynek przeszedł kompletną metamorfozę. 

Jednak jego remont cały czas trwa

Mieszkańcy nie szczędzą sił 

i środków, aby stworzyć 

miejsce wspólnych spotkań

Jest w brass-bandach duża siła!

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 20 czerwca o godz. 17 w altanie przy Hugonówce (ul. Mo-
stowa 15) wystąpi zespół Brass Federacja. Jest to rasowy brass-band, w któ-
rym wszystkie instrumenty, począwszy od suzafonu poprzez puzony, bary-
ton marszowy, trąbki, fl ugelhorn należą do rodziny dętych blaszanych. Ze-
spół nawiązuje do tradycji nowoorleańskich brass-bandów. Gra nie tylko tra-
dycyjne utwory, lecz także muzyczne nowości. Wstęp wolny.

TW

Wycieczka autobusem po Urzeczu

PIASECZNO

 W sobotę 19 czerwca Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąsko-
torowej rozpoczyna cykl wycieczek zabytkowym autosanem H9-21. Histo-
rię regionu przybliży historyk Stanisław Hofman, który opowie o nieznanych 
miejscach ukrytych poza głównymi drogami. Pierwsza wycieczka będzie po 
Urzeczu. Wyjazd ze stacji kolejki wąskotorowej (ulica Sienkiewicza 14) zapla-
nowano na godz. 10, zaś powrót – na 13. Bilety w cenie 10 zł.

TW
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Wielki powrót food 
trucków do Piaseczna!
Oryginalny burger i belgijskie frytki pod chmurką? Sezon foodtruckowy 

czas zacząć! 18, 19 i 20 czerwca 2021 r. to daty, które powinni zapisać w 

swoich kalendarzach wszyscy miłośnicy kulinariów. W Piasecznie poja-

wią się prawdziwi pasjonaci dobrej kuchni, którzy przez trzy dni będą 

karmić mieszkańców swoimi popisowymi daniami. Wiosenne, kulinarne 

świętowanie będzie miało miejsce na Skwerze Stefana Kisielewskiego

 Foodtruckowy lifestyl cieszy się w Polsce niegasnącą popularnością. Po 
dłuższej przerwie food trucki wracają do polskich miast i miasteczek, by pro-
mować kulinaria i karmić mieszkańców daniami z różnych stron świata. 
 Długi weekend od 18-20 czerwca upłynie w Piasecznie pod znakiem do-
skonałego jedzenia. Organizatorzy zlotu zapraszają do rodzinnego świętowa-
nia wiosny w ramach kultowego już zlotu. 
 Do Piaseczna zawita kilkanaście food trucków, które będą serwować ory-
ginalne potrawy kuchni z kilku kontynentów. Nie zabraknie sycących dań 
głównych, przekąsek, deserów oraz napojów, w tym aromatycznych kaw i 
pysznej lemoniady. 
 Organizatorem zlotu jest Gmina Piaseczno i organizacja FUTRAKI, która skupia 
kilkuset właścicieli food trucków, wyselekcjonowanych pod względem jakości. 
 Wszystkie potrawy przygotowywane są ze świeżych, sezonowych pro-
duktów. Na ich bazie powstają przepyszne dania, cenione w całej Polsce. 
 Zlot odbędzie się na Skwerze Stefana Kisielewskiego w Piasecznie. Wstęp 
na wydarzenie jest wolny. 

Magiczne Ogrody już otwarte
Wyjątkowy, baśniowy ogród, leżący w turystycznym sercu Lubelszczyzny już czeka na gości

 Rodzinny Park Tematyczny Ma-
giczne Ogrody Janowiec to pierwszy 
w Polsce ogród stworzony na bazie au-
torskiej baśni. Nieopodal Kazimierza 
Dolnego nad Wisłą w województwie 
lubelskim spotykamy wyjątkowy, leżą-
cy na18 hektarach ogród.  Wypełnia go 
milion roślin – drzew, krzewów i kwia-
tów.  Do strumyków i wodospadów 
prowadzą szerokie alejki, przyjazne dla 
osób niepełnosprawnych. Można przy-
stanąć na punktach widokowych i spę-
dzić czas na plaży i stawie z tratwami. 
Na kierowców czekają bezpłatne par-
kingi na 1500 miejsc, a na wszystkich 
ogródki restauracyjne i kawiarnie.
 
Wejdź do świata baśni 

 Spacerując po parku odwiedzają-
cy spotykają elementy baśniowej opo-
wieści. Jej poznanie  zaczyna się od 
Domu Czarodzieja. Kolejno pojawia 
się Ogród Wróżek, Tratwy i Kwiato-
wa Dolina. Koniecznie trzeba odwie-
dzić Krasnoludzki Gród i Drzewa.
 Każda z krain zaprasza do sko-
rzystania z wyjątkowych atrakcji. 

Są wśród nich drewniane huśtawki 
i karuzele napędzane siłą mięśni. 
Jest Krasnoludzka Wieża Prób, 
czyli 15 – metrowa zjeżdżalnia. Są 
podziemne tunele i linowe mosty 
na wysokości koron Drzew.

Bohaterowie Ogrodów

 Opowieść Magicznych Ogro-
dów ma swoich bohaterów.  W cza-
sie spaceru po ogrodowych alejkach 
spotkamy Czarodziejów, Krasnolu-
dy, Wróżki Smużki. Bulwiaki, Ro-
banki i włochate Mordole mieszka-
ją tylko w Magicznych Ogrodach.

Park zmysłów

 Magiczne Ogrody to tak-
że pierwszy polski park sensorycz-
ny. Starannie zaprojektowana prze-
strzeń pomaga we właściwym dzia-
łaniu zmysłów najmłodszych gości. 
Wszyscy zwiedzający zetkną się z in-
tensywnymi kolorami, dźwiękami, 
zapachami, dotykiem  i smakiem. 

www.magiczneogrody.com

www.facebook.com/magiczne-

ogrodyjanowiec 

instagram.com/magiczne_ogrody

R E K L A M A

Półkolonie na sportowo
PIASECZNO Ruszyły zapisy na “Lato w Mieście” Piaseczno 2021r. Organizowane przez Gminny Ośrodek Spor-

tu i Rekreacji. Oferta półkolonii kierowana jest do dzieci w wieku 8-12 lat.
 Półkolonie będą trwać od  28.06 
do 27.08.2021r. W turnusach od po-
niedziałku do piątku w godz. 9.00 
– 16.00. Nabór uczestników odbywa 
się do 5 grup max. 15-osobowych.
 Koloniści będą uczestniczyć w bo-
gatym wachlarzu zajęć. Codziennie 
spróbują czegoś nowego.  Zajęcia 
sportowe będą prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów 
oraz wychowawców, są to m.in. te-
nis stołowy –Uczniowski Klub Spor-
towy RETURN, ścianka wspinacz-
kowa –Maciej Adamczyk, warszta-
ty z pływania na kajakach oraz ro-
werku wodnym–K Jak Kajaki Jacek 
Gajda wraz z ratownikiem Jakubem 

Sobala, akrobatyka –Klub Spor-
towy GRAWITACJA, silent-disco 
–CICHO SZA Sebastian Strzeżek, 
basen /pływanie– ratownicy GO-
SiR, rolki – trener Łukasz Sibiński 
ROLKOWISKO GOSiR, hulajnoga 
i deskorolka – zajęcia na skate-parku 
GOSiR z trenerami Klubu Sportów 
Ekstremalnych Ceste (możliwość 
korzystania z własnej hulajnogi lub 
deskorolki), basen otwarty, rower-
ki wodne, miasteczko filmowe–Pla-
neta Zalesie w Zalesiu Górnym
Zgłoszenia przyjmowane są elek-
troniczne na: www.gosir-piasecz-
no.pl /pol kolon ie-2021-zapisy-
elektroniczne

R E K L A M A



 Amatorzy jazdy na rowerach 
górskich zawitają do Góry Kalwa-
rii już po raz trzynasty. Kolarskie 
miasteczko, biuro zawodów, a tak-
że start i meta zostaną zlokalizowa-
ne, podobnie jak przed rokiem, przy 
placu Piłsudskiego. - W niedziel-
nych zawodach może wystartować 
każdy. Bez względu na wiek - mówi 
Grzegorz Wajs, organizator cyklu. 
-  Znaczna część trasy będzie wiodła 
przez Lasy Chojnowskie i wały nad 
Wisłą. To dość pagórkowaty teren, 
gdzie zjazdy przeplatają się z pod-
jazdami. Na końcu na kolarzy bę-
dzie czekał widowiskowy i wymaga-
jący finisz po bruku pod górę.
 Zawody w Górze Kalwarii będą 
piątym etapem tegorocznego LOT-
TO Poland Bike Marathonu. Rywa-
lizacja rozegra się na dystansach: 

MAX (46 km), MINI (31 km) oraz 
FAN (8 km). Na terenie miastecz-
ka kolarskiego swoje wyścigi Mini 
Cross będą mieli też najmłodsi w 
wieku 2-4 i 5-6 lat. Biuro zawodów 
będzie czynne w sobotę od godz. 14 
do 17.30 i w niedzielę od godz. 8.30.

TW
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Hulajnogi opanowały miasto
PIASECZNO – Hulajnogi najpierw jeżdżą po chodnikach, a potem je tarasują – skarży się 

pani Zofi a, mieszkająca przy ulicy Szkolnej. - Nie podoba mi się ta nowa moda, tym 

bardziej że powoduje zagrożenia i trudności dla pieszych

 Policja informuje, że osoby po-
ruszające się na hulajnogach trakto-
wane są jak rowerzyści. Oznacza to, 
że podlegają przepisom ruchu dro-
gowego i powinny poruszać się w 
wyznaczonych do tego miejscach. 
Mimo to widok hulajnóg na chodni-
kach, którymi wędrują piesi nie jest 
odosobniony. Jeszcze większy pro-
blem jest z zostawianiem jednośla-
dów po skończonej jeździe. Wiele 
osób parkuje je przepisowo wzdłuż 
chodników, ale są też tacy, którzy 
rzucają hulajnogi na skwerach czy 
tarasują nimi ciągi komunikacyjne. 
 Niedawno gmina Piaseczno uczu-
liła operatora systemu, aby zwrócił 
uwagę na to, gdzie zostawiane są jego 
pojazdy i wpłynął jakoś na klientów, 
aby parkowali je zgodnie z przepisa-
mi. - Zagroziliśmy nawet, że jeśli hu-
lajnogi będą zalegały w miejscach do 
togo nieprzeznaczonych, odholujemy 
je na nasz parking, za co operator bę-
dzie musiał zapłacić – mówi Michał 
Baran z wydziału inwestycji drogo-
wych i inżynierii ruchu. 
 Gmina zapewnia, że nie chce 

walczyć z hulajnogami, które są al-
ternatywnym środkiem transportu. 
Przekonuje też o dobrej woli opera-
tora. - Chodzi nam tylko o to, żeby 
nie tarasowały ciągów komunika-
cyjnych – zapewnia Michał Baran. 
- Wiem, że firma z którą rozmawia-
liśmy planuje kampanię uświada-

miającą mieszkańców, jak mają ko-
rzystać z hulajnóg i gdzie je zosta-
wiać. Kolejnym narzędziem kontro-
li jest aplikacja, która wymusza na 
użytkowniku hulajnogi zrobienie 
zdjęcia i miejscem jej postoju. 

TW

W niedzielę odbędzie się 
wielka impreza rowerowa
GÓRA KALWARIA Już w najbliższą niedzielę w Górze Kalwarii 

odbędzie się kolejna edycja Lotto  Poland Bike Marathonu

Polskę mam w sercu

PIASECZNO

 W najbliższą sobotę w Koście-
le NMP Wspomożenia Wiernych od-
będzie się koncert poświęcony na-
ukom, wybranym myślom i rozwa-
żaniom kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Wystąpią Jerzy Zelnik i Baltic 
Neopolis Ensemble. Początek o go-
dzinie 19.15. Wstęp wolny.

Tyl.

Skiba na ostro 
i bez cenzury

 Już dziś (piątek) na patio Szkoły 
Podstawowej w Józefosławiu (ul. Ka-
meralna 11) odbędzie się spektakl ko-
mediowy w stylu stand up „Skiba cią-
gle na wolności”. Spektakl oparty jest 
na barwnych opowiastkach z biogra-
fi i Krzysztofa Skiby pod tym samym 
tytułem. Kulisy programów telewizyj-
nych, wpadki w show biznesie, barw-
ne ciekawostki z tras koncertowych…
jest ostro jak w fabryce żyletek, a może 
nawet bardziej. Początek o godzinie 
20. Bilety: 20 złotych. Spektakl prze-
znaczony dla widzów dorosłych.

Tyl.

Świętojanki
 W środę 23 czerwca w Parku Miej-
skim im. Książąt Mazowieckich odbę-
dzie się happening sobótkowy połą-
czony z Obrzędem Nocy Świętojańskiej. 
O godzinie 19.30 rozpocznie się gra te-
renowa „W pogoni za szczęściem” (przy 
wejściu do parku od ul. Zgody) i muzy-
kowanie z Łysą Górą. Od 21 do 21.30 po-
trwają tańce korowodowe, a o 21.30 ru-
szy korowód z wiankami przy zaklę-
ciach świętojańskich. Imprezę zwieńczy 
o godz. 22 pokaz ognia w wykonaniu 
Expoart, NIEtypowi i Etna. Wstęp wolny.

Tyl.
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Deszczowy remis
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – KORONA GÓRA KALWARIA 1:1 W spotkaniu w Złoto-

kłosie wszystko co najciekawsze wydarzyło się na samym początku spotkania. Im dłużej 

trwał mecz, tym warunki do gry przypominały bardziej piłkę wodną niż nożną

 Pierwszy gol padł w wyniku 
zbyt nerwowego wyprowadzenia 
piłki przez Koronę. W 3. minucie 
trafiła ona pod nogi Michała Am-
brozika, który z około 40 metrów, 
efektownym lobem, pokonał bram-
karza gości. Przyjezdni odpowie-
dzieli jednak bardzo szybko. W 8. 
minucie, po faulu w polu karnym, 
sędzia wskazał na wapno, a z jede-
nastu metrów nie pomylił się Ad-
rian Antosz. Później, choć oba ze-
społy zaliczyły uderzenia w po-
przeczkę, wynik już się nie zmienił, 
a ekstremalne warunki pogodowe 
utrudniały skonstruowanie jakich-
kolwiek składnych akcji.

Tyl.

Mariusz Szewczyk, 

trener Korony Góra Kalwaria:

 - Ten mecz, ze względu na pogodę, w za-
sadzie nie powinien się odbyć.  Mieliśmy kilka 
sytuacji, rywale też i mogło się to różnie skoń-
czyć, bo było dużo przypadku, a mało gry. W 
drugiej połowie praktycznie nie dało się już 
grać po ziemi, więc postawiliśmy tylko na dłu-
gie podania

Adam Piotrowski, 

trener Perły Złotokłos:

 - Zostawiliśmy na boisku sporo zdrowia 
i cieszy przede wszystkim zaangażowanie i 
walka chłopaków o każdą piłkę. Zdobyliśmy 
punkt, który w naszej sytuacji, w końcowym 
rozrachunku, może okazać się decydujący.

Piasecznianie wrócili
z 18 medalami!
KICKBOXING Czerwcowe Mistrzostwa Polski w Kickboxingu w formu-

łach Pointfi ghting i Light contact w Bałtowie gościły aż 663 zawodni-

ków z 65 klubów z całego kraju. Wśród nich o medale rywalizowało 23 

reprezentantów Klubu Sportowego X Fight Piaseczno

 Pierwszy dzień mistrzostw przewidywał walki wg regulaminu Pointfi gh-
ting. Był on szczególnie udany dla naszych dwóch debiutantek. Zosia Przy-
bylska i Julia Węgrzyn wygrały wszystkie swoje pojedynki i zostały Mistrzy-
niami Polski, a ich młodsze koleżanki (w najlżejszej kategorii wagowej) mu-
siały uznać wyższość Leny Krystianik z Ninja Academy i zdobyły odpowied-
nio srebrny (Karolina Chuda) i brązowy (Zuzia Węgrzyn) medal. Piasecznianie, 
a konkretnie Kacper Zięba, Emilia Nieściur i Barbara Styczek, dołożyli jeszcze 
tego dnia trzy brązowe krążki w grupie wiekowej Kadetów Młodszych. Ocze-
kiwań nie zawiedli też Kadeci Starsi. Świetny start odnotował Mistrz Polski Se-
bastian Jędraś, który nie tylko pokonał na turnieju wszystkich swoich opo-
nentów, ale dodatkowo uczynił to każdorazowo przed czasem. W kategorii 
wagowej do 46 kilogramów bezkonkurencyjna była z kolei Izabella Dąbrow-
ska, a srebro przypadło w udziale Darii Niciporuk, Weronice Błażejewicz i Bar-
toszowi Dobrowolskiemu.
 - Zwłaszcza Daria i Bartosz zasługują na słowa pochwały, gdyż po bardzo 
wyrównanych pojedynkach minimalnie ulegli swoim przeciwnikom w wal-
kach fi nałowych – mówi Marcin Pałuba, prezes X Fight Piaseczno.
 Drugiego dnia imprezy rywalizowano już w formule Light contact. Wiel-
kie brawa za występ należą się Janowi Bocheńskiemu - zwycięzcy najliczniej 
obsadzonej kategorii i jednocześnie (decyzją sędziów) najlepszemu zawod-
nikowi mistrzostw wśród Kadetów Starszych. Lotów nie obniżył również Se-
bastian Jędraś, który w świetnym stylu wygrał swoją kategorię i zdobył trze-
ci tytuł Mistrza Polski w tym sezonie. Niestety, szczęście nie dopisało tym ra-
zem Darii Niciporuk. W walce fi nałowej znów zabrakło jej bowiem tylko jed-
nego celnego trafi enia, by zdobyć upragniony tytuł. Po srebro sięgnął także 
Gustaw Wielądek, który w kategorii wagowej  do 57 kilogramów, po pomyśl-
nym przejściu przez trzy walki eliminacyjne, przegrał rywalizację o fi nał z za-
wodnikiem z Legionowa. 
 Podsumowując, to był świetny start kickboxerów „X Fight”, czego najlep-
szym dowodem jest klasyfi kacja drużynowa w formule light contact. Piasecz-
nianie z 18 medalami (po sześć złotych, srebrnych i brązowych) zajęli w niej 
pierwsze miejsce, potwierdzając tym samym status czołowego klubu w Polsce. 

Grzegorz Tylec/fot. X-Fight Piaseczno

Jan Bocheński (z prawej) w zwycięskiej walce finałowej

Uzyskała minimum!

LEKKOATLETYKA

 Zawodniczka SRS Kondycja Alek-
sandra Płocińska pobiegła w ostatnią 
niedzielę w Poznaniu na 1500 me-
trów w czasie 4:17.77, co zapewniło 
jej upragnione minimum na Mistrzo-
stwa Europy U23. Jeśli Ola potwierdzi 
swoją dobrą dyspozycję na Mistrzo-
stwach Polski za dwa tygodnie, to 
pojedzie na Mistrzostwa Europy, któ-
re odbędą się w Talinie 8-11 lipca. To 
byłby duży sukces piaseczyńskiego 
klubu, bo jeszcze nigdy w historii nie 
mieliśmy swojego zawodnika na im-
prezie tej rangi.

Tyl.

SIATKÓWKA  Rozgrywająca Maja Kott i li-
bero Dominika Bartosz, zawodniczki wy-
stępujące w drugoligowej Krótkiej Mysia-
dło, zostały brązowymi medalistkami Mi-
strzostw Mazowsza Juniorek w siatkówce 
plażowej.
 - Dziewczyny są z rocznika 2005 – mówi 
Agnieszka Sola, prezes Krótkiej Mysiadło. 
- Warto podkreślić, że są kadetkami, a mają 
już brąz w juniorkach!

Tyl./fot. Krzysztof Klepacz

Wywalczyły
brąz

IV liga

Kolejka 26 - 12-13 czerwca

MKS Piaseczno 3-0 Sparta Jazgarzew  
Unia Warszawa 4-1 Józefovia Józefów  
Mazur Karczew 2-3 Ząbkovia Ząbki  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 1-0 Victoria 
Sulejówek  
Escola Varsovia Warszawa 5-1 KS Raszyn  
Okęcie Warszawa 4-0 Drukarz Warszawa  
AP Marcovia Marki 2-1 Znicz II Pruszków

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Ząbkovia Ząbki 26 73 24 1 1 85-18
2.  Victoria Sulejówek 26 59 19 2 5 88-35
3.  MKS Piaseczno 26 59 19 2 5 71-30

4.  Escola Varsovia Warszawa 
  26 45 14 3 9 72-41
5.  Drukarz Warszawa 26 38 11 5 10 49-36
6.  Mazur Karczew 26 38 11 5 10 39-41
7.  KS Raszyn 26 37 11 4 11 42-47
8.  AP Marcovia Marki 26 37 10 7 9 48-59
9.  Unia Warszawa 26 35 10 5 11 38-44
10.  Znicz II Pruszków 26 32 9 5 12 43-40
11.  Okęcie Warszawa 26 24 7 3 16 33-76
12.  Józefovia Józefów 26 18 5 3 18 27-57
13.  Sparta Jazgarzew 26 15 5 0 21 32-69

14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  26 13 4 1 21 21-95

Liga okręgowa

Kolejka 33 - 12-13 czerwca

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 0-4 Ursus II Warszawa  
GLKS Nadarzyn 2-3 Orzeł Baniocha  
Grom Warszawa 1-2 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Laura Chylice 8-2 Sarmata Warszawa  
Milan Milanówek 6-1 Piast Piastów  
Perła Złotokłos 1-1 Korona Góra Kalwaria  
Ryś Laski 4-0 Przyszłość Włochy (Warszawa)  
Naprzód Brwinów 2-2 LKS Chlebnia 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 31 77 24 5 2 118-35

2.  Milan Milanówek 31 70 22 4 5 94-31
3.  LKS Chlebnia 31 68 21 5 5 96-34
4.  Laura Chylice 31 65 20 5 6 111-43

5.  Korona Góra Kalwaria 31 62 20 2 9 77-45

6.  KS Teresin 30 62 19 5 6 91-36
7.  Grom Warszawa 31 56 17 5 9 85-46
8.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  33 50 15 5 13 66-61
9.  Ryś Laski 31 44 13 5 13 60-57

10.  GLKS Nadarzyn 31 44 12 8 11 67-71
11.  Ursus II Warszawa 31 40 12 4 15 81-62
12.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  32 35 10 5 17 58-90
13.  Perła Złotokłos 31 34 10 4 17 55-56

14.  Piast Piastów 31 26 7 5 19 43-101
15.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  31 21 6 3 22 38-119
16.  Sarmata Warszawa 31 21 6 3 22 45-100
17.  Naprzód Brwinów 31 12 2 6 23 33-115
18.  Passovia Pass 31 12 3 3 25 21-137

A klasa

Kolejka 25 - 12-13 czerwca

FC Lesznowola 3-1 UKS Tarczyn  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 3-0 Walka Kosów  
Jedność Żabieniec 2-1 City Wilanów (Warszawa)  
Anprel Nowa Wieś 6-4 Progres Warszawa  
Drukarz II Warszawa 1-2 MKS Polonia Warszawa  
Świt Warszawa 2-9 MKS II Piaseczno  
GKS Podolszyn 6-1 Perła II Złotokłos

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  MKS Polonia Warszawa 24 64 21 1 2 106-16
2.  GKS Podolszyn 24 50 15 5 4 79-29
3.  MKS II Piaseczno 24 47 14 5 5 85-37

4.  Drukarz II Warszawa 24 44 13 5 6 66-33
5.  City Wilanów (Warszawa) 24 43 13 4 7 56-37
6.  FC Lesznowola 24 36 10 6 8 50-43

7.  UKS Tarczyn 24 34 10 4 10 50-52

8.  Perła II Złotokłos 24 34 10 4 10 44-48

9.  Jedność Żabieniec 24 33 10 3 11 58-51

10.  Progres Warszawa 24 30 9 3 12 62-90
11.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  24 23 7 2 15 27-55
12.  Anprel Nowa Wieś 24 23 7 2 15 41-86
13.  Świt Warszawa 24 13 3 4 17 30-93
14.  Walka Kosów 24 5 1 2 21 27-111

III liga kobiet

Kolejka 12 (zaległa)

Fuks Pułtusk 1-1 Żbik Nasielsk  
Legia Soccer Schools Warszawa 2-0 KS Wilanów 
(Warszawa)  
Pogoń Siedlce 0-21 Ostrovia Ostrów Mazowiecka  
KS II Raszyn 0-7 Jantar Ostrołęka  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 2-7 GOSiR Piaseczno 

Tabela IV ligi kobiet

1.  Jantar Ostrołęka 16 42 13 3 0 89-10
2.  Legia Soccer Schools Warszawa 
  16 37 12 1 3 75-21
3.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
  16 32 10 2 4 78-34
4.  Fuks Pułtusk 16 30 9 3 4 65-16
5.  KS II Raszyn 16 25 8 1 7 43-46
6.  GOSiR Piaseczno 17 24 8 0 9 68-44

7.  Żbik Nasielsk 16 21 6 3 7 54-38
8.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
  16 13 4 1 11 40-46
9.  KS Wilanów (Warszawa) 17 12 4 0 13 31-49
10.  Pogoń Siedlce 16 0 0 0 16 4 - 2 4 3 
11.  GOSiR Piaseczno 4 1 0 1 3 0-7
12.  Żbik Nasielsk 4 0 0 0 4 3-15

Ligowe zapowiedzi
LIga okręgowa

Kolejka 34 - 19-20 czerwca

Ursus II Warszawa - Naprzód Brwinów  
LKS Chlebnia - KS Teresin  
Passovia Pass - Ryś Laski  
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Perła Złotokłos 
19 czerwca, g.11
Korona Góra Kalwaria - Milan Milanówek 
19 czerwca, 11:00
Piast Piastów - Laura Chylice 19 czerwca, g.11
Sarmata Warszawa - Grom Warszawa  
SEMP Ursynów (Warszawa) - GLKS Nadarzyn  
Orzeł Baniocha - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
19 czerwca, g.11

A klasa

Kolejka 26 - 19-20 czerwca

UKS Tarczyn - GKS Podolszyn 20 czerwca, g.17
Perła II Złotokłos - Świt Warszawa  19 czerwca, g.18:30
MKS II Piaseczno - Drukarz II Warszawa 19 czerwca, g.14
MKS Polonia Warszawa - Anprel Nowa Wieś 
Progres Warszawa - Jedność Żabieniec 19 czerwca, g.11
City Wilanów (Warszawa) - Ożarowianka II 
Ożarów Mazowiecki  
Walka Kosów - FC Lesznowola 20 czerwca, g.11

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

Wyniki naszych zespołów ligowych



Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 10/2021

przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że  
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący:

   części działki ewidencyjnej nr 58 z obrębu 03-23 w mieście Konstancin-Jeziorna,  
o powierzchni 115 m².

Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, 
pod numerem telefonu: (22) 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

 Główny Specjalista ds. budowlanych   
    w Wydziale Inwestycji i Remontów

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 Główny Specjalista ds. sanitarnych  
    w Wydziale Inwestycji i Remontów

Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Elektrostymulacja uznawana jest 
za jedną z najskuteczniejszych me-
tod modelowania sylwetki. Zwięk-
sza sprawność mięśni i zmniejsza 
obwód tkanki tłuszczowej. 

Elektrostymulacja polega na wywo-
ływaniu skurczu mięśni przy użyciu 
prądu o niskiej częstotliwości. Dostar-
cza się go za pomocą elektrod umiesz-
czanych na ciele. Wywoływany skurcz 
jest podobny do tego, który występu-
je podczas wysiłku fi zycznego. Dlate-
go podczas zabiegu uzyskamy efekty 
jak po treningu.  Spalenie tkanki tłusz-
czowej i wymodelowanie sylwetki

30-minutowy zabieg 
= 2-godzinny trening

Efekty
 Efektami elektrostymulacji są 
poprawa wyglądu sylwetki, rozbi-
cie cellulitu i spalenie tkanki tłusz-
czowej, poprawa dotlenienia skóry, 
przyśpieszenie produkcji kolagenu i 
elastyny, a także zmniejszenie dole-
gliwości bólowych i ogólna popra-
wa odporności. 
 Elektrostymulacja uznawana jest 
za jedną z najskuteczniejszych me-
tod modelowania sylwetki. Zwięk-
sza sprawność mięśni i zmniejsza ob-
wód tkanki tłuszczowej. Można sto-
sować ją na wszystkich częściach cia-

ła, a najlepsze efekty redukcji tkanki 
tłuszczowej pokazują się na brzuchu i 
udach. Kobiety często stosują ten za-
bieg w celu podniesienia pośladków.

Dla kogo?
 Zabieg proponujemy osobom, 
które chcą poprawić wygląd syl-
wetki, zredukować cellulit, ujędrnić 
ciało, czy podnieść pośladki. Elek-
trostymulacja ma też za zadanie 
wzmocnić mięśnie, więc przyda się 
jako uzupełnienie lub przygotowa-
nie do treningu dla osób aktywnych 
fi zycznie. Zastąpi trening, kiedy nie 
mamy możliwości ćwiczyć.

Elektrostymulacja 
– jak wygląda zabieg?
 Zabieg przeprowadzany jest na 
fotelu kosmetycznym. Na elektrody 
nakładany jest specjalny żel, następ-
nie przykłada się je  do ciała i przypi-
na pasami mocującymi. Każdy mię-
sień zostaje potraktowany dawką 
o regulowanej intensywności. Za-
czyna się od niewielkiej, stopniowo 
zwiększając jej siłę dbając jednocze-
śnie o komfort klienta. Zabieg trwa 
30 minut.
 Dla uzyskania efektu poleca się 
wykonanie serii 8-12 zabiegów co 
dwa dni

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Elektrostymulacja
modelowanie sylwetki bez wysiłku

Lato przed nami, warto pomyśleć o poprawie sylwetki i ujędrnieniu ciała.  
Siłownie niestety nadal są zamknięte, dlatego pozostaje trening w domu, do 
którego trudno się zmobilizować. Jest jednak coś, co pomoże wrócić do wymarzo-
nej sylwetki- zabieg elektrostymulacji

P R O M O C J A

Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278



DAM PRACĘ

PIASECZNO KIEROWCA KAT B. IVECO ZAOPATRZE-
NIE SKLEPÓW.  TEL. 575 791 030 

Zatrudnię mechanika samochodowego. Piaseczno 
Tel. 601 238 245

Zatrudnie ekspedientkę do sklepu spożywczego Złoto-
kłos tel. 664 918 311

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na 
umowę o pracę mężczyzn i kobiety do obsługi produk-
cji oraz kobiety do cięcia roślin w warunkach laborato-
ryjnych tel. 22 756 20 65, mail biuro@norwa.eu

Zatrudnię Instruktora Nauki Jazdy tel. 505 087 358

Szkoła Podstawowa w Łazach zatrudni kierownika go-
spodarczego. Osoby zainteresowane pracą są proszo-
ne o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na ad-
res: sekretariat@lazy.edu.pl

Kwiaciarnia w Piasecznie zatrudni osoby z doświad-
czeniem, tel. 502 088 097

Firma Bruk-Brat zatrudni brukarzy/pomocników. Wy-
nagrodzenie 4 tys./7 tys. zł netto. Tel. 510 867 386

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, praca w Głoskowie, 
tel. 510 267 684

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziór-
ko, przy stacji „PKP Ustanówek”, 
tel. 602 512 677, 787 866 910

Panią do sprzątanie domu w Piasecznie, 
tel. 691 964 620

Krawcową do pracowni krawieckiej, Chyliczki, 
tel. 605 081 740

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

Kolportera do rozdawania gazet na skrzyżowaniu, 
tel 22 756 79 39

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecz-
nie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, Tel. 797 188 368 lub 
694 451 568

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Baniocha lub Łoś 
tel. 505 760 600

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów (skła-
dacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu, 
tel. 606 259 458, 604 735 489

Osoby do wykładania towaru do sklepu w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Operator koparki, może być rencista lub emeryt,
Piaseczno, tel. 601 396 406

Pomocnik magazyniera do sklepu w Ustanowie, 
tel. 602 601 676

Magazynier na skład budowlany, ul. Mostowa 11 Pia-
seczno, Firma To-Masz, tel. 603 202 133

EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED PIASECZNO 
- JÓZEFOSŁAWPOSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STA-
NOWISKOMONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI. PRACA 
SIEDZĄCA, OD ZARAZ. TELEFON: 508-561-379

PIEKARNIA ZATRUDNI: PIEKARZA, CUKIERNIKA, OSO-
BĘ DO POMOCY, KIEROWCĘ, 
TEL. 22 756 90 01 lub 663 044 001

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym w Stefa-
nowie k/Wólki Kosowskiej. Praca na dwie zmiany. Zainte-
resowane osoby proszę o kontakt telefoniczny 
- tel. 789 120 230

Glazurników, szpachlerzy, malarzy, tel. 790 767 784

Firma elektryczna zatrudni:elektromonterów, kierowcę-
kat.c+hds, asystenta kierownika budowy ze znajomością 
programów do celów projektowych. telefon:
602-653-398;(22)201-19-01

Dom pogrzebowy „Credo” zatrudni pracownika na 
umowę  o pracę lub na zlecenie (możliwa praca doryw-
cza) do obsługi ceremonii pogrzebowych. 
Wymagane prawo jazdy kat. B Więcej informacji pod  
tel. 510 066 240 Piaseczno ul. Techniczna 1 e-mail biu-
ro@credo.waw.pl

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Piasecznie 
tel 600 803 611 , 602 743 436

Zatrudnię mechanika samochodowego baza Piaseczno 
509-089-736 cartruck33@gmail.com

Kierowca C+E kraj tel 502 544 002

Przyjmiemy opiekunki osób starszych, salowe - Konstan-
cin-Jeziorna,  tel. 506 815 779

Zatrudnię mechanika w Piasecznie, tel. 601 310 000

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni oso-
bę z uprawnieniami hydraulika. Kontakt pon-pt. do godz 
14.00 tel. 509 692 851

Panią do sprzątania klatek schodowych, 2 x w tygodniu, 
Józefosław, tel. 537 756 942

Opiekunkę do starszej pani z zamieszkaniem. Od zaraz, 
tel. 506 029 826

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni: piekarzy, 
cukierników oraz osoby do przyuczenia – kobiety i męż-
czyzn, możliwość zakwaterowania, tel. 22 727 05 80

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje pielęgniarek i opiekunów, tel. 607 241 707, 
e-mail: tabita@luxmed.pl 

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni osoby do wykła-
dania towaru, tel. 500 125 790

Przyjmę do pracy hydraulika, tel. 693 785 277

Murarza i pomocnika, tel. 601 847 143

Kierowców kat C, odpowiedzialnych i sumiennych. Praca 
lokalnie, tel. 660 517 958

Elektryka bez doświadczenia, praca w Piasecznie - pełny 
etat. tel. 606 964 169

Zatrudnimy: do lakierowania proszkowego i pomocnika 
oraz ślusarza, Baniocha, tel. 602 253 180

Zatrudnię konserwatora budynku oraz osoby do sprząta-
nia i na zmywak (Konstacin) tel. 503 071 527

Pomocnika na budowę, tel. 507 191 295 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od 
zaraz osobę do prac remontowo-wykończeniowych oraz 
sprzątaczkę. Kontakt  pon-pt. do godz 14.00, tel. 509 692 851

Zatrudnię kierowcę kat C+E z uprawnieniami na HDS. 
Praca od poniedziałku do piątku na umowę o pracę. Miej-
sce pracy Warszawa i okolice tel. 697 242 968

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, mycie okien, tel. 733 546 026

Opieka, prace domowe, tel. 731 129 311

Sprzątanie, tel. 516 096 759

KUPIĘ

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

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

SPRZEDAM

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

Kosiarkę B&S, do remontu lub na części, tel. 510 847 186

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Volvo XC90, 2006, w bardzo dobrym stanie, nigdy nie 
jeździł po soli, sprowadzony w 2019 z Florydy, od spro-
wadzenia stoi w garażu, tel. 22 416 22 61

Fabia v.Flash 1.2 64KM 2003 r.Przebieg 91tys.
Tel.506 149 220

Honda poj. 600, tel. 797 084 170

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Każde auto kupie uczciwa cena  tel. 500 098 817

Kupię stary motocykl. Sprawny, zepsuty, do remontu, 
w częściach. Tel 578 895 990

Skup aut, tel. 515 018 430

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut, tel. 792 118 666

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603 862 559

Przyjmę do sprzedaży domy, działki  i grunty inne (mogą 
mieć nieuregulowany stan prawny), tel. 602 340 549

Sprzedam działkę w Prażmowie, tel. 602 340 549

Sprzedam tanio działkę rekreacyjną w Czarnym Lesie k/
Góry Kalwarii, tel. 602 340 549

Działkę 1300 m kw., Robercin, cena: 220 zł/m kw., 
wszystkie media w drodze, tel. 722 135 346

Działka rekreacyjna 500 m kw. Z domkiem murowanym 
na terenie ROD KRĘPA-stacja Ustanówek, 
tel. 694 223 405

Działki rekreacyjno-budowlane leśne, Prażmów, 
tel. 602 770 361

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80 

Podnajmę w pełni wyposażone stanowisko fryzjerskie 
w salonie w centrum Piaseczna, tel. 692 488 278

Kawalerka w Piasecznie, tel. 609 209 879, 692 487 422

Wynajmę mieszkanie 54 m kw., Piaseczno, ul. Pawia, 
tel. 604 591 210

Pokój z kuchnią opalane węglem na prywatnej posesji 
w G. Kalwarii tel.514 096 666

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Kawalerka Piaseczno, tel. 608 400 600

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię teren inwestycyjny, przemysłowy w powiecie pia-
seczyńskim, powyżej hektara, tel. 509 447 601

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

USŁUGI

ROZBIÓRKI, KOMPLEKSOWO , TEL. 728 890 101

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MEBLE NA 
WYMIAR, tel. 723 533 233

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usłu-
gi minikoparką tel: 537 537 450, 537 537 650
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Za-
dzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też, 
tel. 502 898 418

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Złota rączka Sławomir, drobne remonty i prace ogrod-
nicze – rzetelnie, tel. 503 439 185

Elektryk, tel. 666 890 886

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Hydraulik tel. 886 576 148

Docieplanie i malowanie budynków, 
tel. 604 938 861

Docieplenia budynku, malowanie elewacji, tel. 736 133 802

Dachy Naprawa Krycie, tel. 511 928 895

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

ELEKTRYK tel. 660 891 932

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSO-
WE TEL. 604 415 352

Remonty,wykończenie tel. 503 141 591

Ogrody-Koszenie Trawników-Zarośli tel. 603 315 531

Malarskie, tel. 696 120 208
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Pranie dywanów, tel. 669 445 400

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Kominiarz, tel. 781 495 997

Ogrodzenia, tel. 667 941 996

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samo-
chodowej,tel. 508 65 20 30

Hydraulik, tel. 535 872 455

Ogrodnicze, wycinka drzew, wywóz  gałęzi, 
tel. 519 874 891

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Remonty, tel. 609 926 758

Dekarskie, dachy, rynny, obróbki, naprawa dachów, 
tel. 798 518 276

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 601 091 977

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

Gruz drobny oddam, tel. 535 467 856

NAUKA 

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmowy o naturze człowieka, roz-
woju osobowości, twórczym życiu, sztuce, tel. 571 37 31 18 

Pomoc w lekcjach dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, 
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z do-
jazdem lub online, referencje, tel. 571 373 118  

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

Partnerkę 50+, tel. 692 915 250
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SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, 
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno, 
tel. 506 76 74 74

Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność, 
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

ZATRUDNIĘ WULKANIZATORA W SERWISIE SA-
MOCHODOWYM W PIASECZNIE. Tel. 601 310 000

Dam pracę operatorowi maszyn, kierowcy wózka 
widłowego, Wólka Kosowska tel. 604530316

Salon fryzjerski w Piasecznie poszukuje fryzjera 
damsko-męskiego, tel. 692 488 278

Kierowca Taxi/Uber, www.u-rent.pl, tel. 787 740 105

Zatrudnię kosmetyczkę, Piaseczno, tel. 692 48 82 78

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu sa-
mochodowego ul. Puławska- Mysiadło. Zgłoszenia 
pod nr tel. 732 771 222

Pomocnika ślusarza, Złotokłos, tel. 502 221 859

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm), 
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych,  oraz 
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839

PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, prze-
róbki www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898 

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE TANIO, REMONTY, GLAZURNICTWO, 
tel. 669 945 460

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

Pracownia rozwoju twórczego, tel. 571 373 118

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Zamów ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39,  pon-pt 9-17

www.kurierpoludniowy.pl
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AKTUALNOŚCI

Zrekonstruowali kolejny 
historyczny pojazd
PIASECZNO Pasjonaci z grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare szeregi” przywrócili do życia kolejny legen-

darny samochód, który zasilił wojsko polskie w 1919 roku. Chodzi o forda model T półciężarówkę, pełniące-

go m.in. funkcje transportowe, łącznościowe i zwiadowcze
 Do końca nie wiadomo, ile takich 
samochodów kupiło wojsko polskie. 
Mogło być ich nawet 300, przy czym 
niektóre przetrwały do czasów II wojny 
światowej i brały czynny udział w kam-
panii wrześniowej. Samochód, w wersji 
zrekonstruowanej przez pasjonatów z 
Jazgarzewa, był produkowany w latach 
1912-1916 i cieszył się świetną opinią 
na frontach I wojny. - Był lekki, przez 
co dobrze radził sobie w terenie – mówi 
Zbigniew Rowiński, założyciel grupy i 

zapalony rekonstruktor. Te auta często 
były też przerabiane na drewniane sa-
nitarki. Skrzynia ładunkowa była nie-
stety krótka, więc rannym zwykle wy-
stawały nogi, które sanitariusze przy-
krywali specjalną plandeką. 
 W tej chwili na świecie są jedynie 
trzy takie samochody. Jeden, całko-
wicie oryginalny, znajduje się w Wiel-
kiej Brytanii. Pozostałe dwa (w tym 
pojazd z Jazgarzewa) łączą elemen-
ty z forda T z częściami będącymi je-
dynie ich repliką. - W naszym samo-
chodzie oryginalne są rama, światła, 
trąbka, kierownica, deska rozdziel-
cza, korek wlewu chłodnicy – wylicza 
Zbigniew Rowiński. - Resztę elemen-
tów dorobiliśmy w JZZ (Jazgarzew-
skie Zakłady Zbrojeniowe – przyp. 

red.) - dodaje z uśmiechem.
 Auto, które jest zarejestrowa-
ne jako zabytkowy samochód i nor-
malnie porusza się po drogach, po-
wstawało przez trzy miesiące, choć 
części do niego kompletowano przez 
ponad półtora roku (oryginalne ele-
menty zostały sprowadzone z USA). 
Jego uroczysta premiera odbędzie 
się 13 sierpnia w Warszawie pod-
czas wymarszu 236. pułku piecho-
ty, słynnego ochotniczego batalio-
nu dowodzonego przez podporucz-
nika Mieczysława Słowikowskiego, 
urodzonego oczywiście w Jazgarze-
wie. Będzie to kolejna rekonstrukcja 
historyczna, tym razem nawiązują-

ca do bitwy warszawskiej 1920 roku. 
To właśnie wtedy zostanie też zapre-
zentowany absolutny hit, ukazujący 
niezwykłą wizję i rozmach Zbignie-
wa Rowińskiego i grupy „Szare Sze-
regi”. Chodzi o czołg renault FT-17, 
który powstaje właśnie w zakładzie 
Stalmax Wiesława i Macieja Krzo-
sków. Jest to wierna replika francu-
skiego czołgu, który siał postrach na 
frontach I wojny światowej, a przez 
następne lata był wykorzystywa-
ny przez wiele państw, w tym także 
Polskę (w 1919 roku armia generała 
Hallera została wyposażona w 120 
takich pojazdów).

Czołg Renault FT-17 buduje firma StalmaX

Replika czołgu renault FT-17 

ma być ozdobą sierpniowego 

pikniku historycznego, 

który będzie odbywał się 

w Warszawie

Mieszkańcy domagają się kanalizacji
GÓRA KALWARIA – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zaczął remontować ulicę Warszawską w Czersku, 

która ma mieć nową nawierzchnię – informuje pan Mieczysław, nasz czytelnik. - Szkopuł w tym, że wcze-

śniej gmina miała ułożyć w tej drodze kanalizację. Teraz albo trzeba będzie kuć nowy asfalt, albo odłożyć 

projekt kanalizacji na półkę...
 - Do tej pory byliśmy przekona-
ni, że zanim MZDW wyremontuje 
drogę na odcinku od szkoły do ryn-
ku, wcześniej gmina ułoży tu kanali-
zację – mówi pan Mieczysław. - Te-
raz gmina umywa ręce. Jak powsta-
nie nowa droga, a prace już ruszy-
ły, urząd na pewno nie spełni swojej 
obietnicy. Nikt nie będzie rozgrzeby-
wał nowej ulicy, na którą jest gwa-
rancja...
 Udało nam się potwierdzić, że do 
gminy faktycznie zgłosili się miesz-
kańcy Czerska, prosząc o wybudo-
wanie około 300-metrowego od-
cinka kanalizacji w ulicy Warszaw-
skiej. Okazuje się jednak, że inwe-
stycja nie zostanie zrealizowana. Po 
pierwsze wykonawca już przejął plac 
budowy i nie ma możliwości zatrzy-
mania robót na nieustalony, dłuższy 
czas. Drugi powód jest taki, że za-
dania nie ma w tegorocznym budże-
cie gminy. - Ponadto radni i sołtys 
Czerska nie wnioskowali wcześniej, 
aby w budżecie znalazła się ta inwe-
stycja – informuje Piotr Chmielew-
ski, rzecznik ratusza. - Mieszkańcy 
zabiegają natomiast, abyśmy wybu-
dowali im kanalizację w rynku i w 
ulicy Przyborowie. Gdybyśmy nawet 
zbudowali w tej chwili kolektor ście-
kowy we wspomnianym odcinku ul. 
Warszawskiej, nie miałby on połą-
czenia z istniejącą w Czersku siecią 
kanalizacyjną – dodaje.

TW

Zadania, którego domaga się część mieszkańców 

Czerska, nie ma w tegorocznym budżecie

OFF-Spring 
w plenerze i pod dachem
PIASECZNO W ostatni weekend w Piasecznie odbyła się piąta edycja OF-

F-spring Festivalu. Choć pogoda nie rozpieszczała organizatorów, im-

preza była udana. Po raz kolejny okazało się, że także sztuka nieko-

mercyjna, skłaniająca do refl eksji oraz trudniejsza w odbiorze, ma tu-

taj swoich zwolenników

 Festiwal rozpoczął się, zgodnie z planem, na terenie kolejki wąskotoro-
wej. Najpierw wystąpiła grupa Gaja, która w swoich - wykonywanych z towa-
rzyszeniem instrumentów akustycznych - piosenkach stworzyła, skłaniający 
do przemyśleń nad naszym miejscem na ziemi i poszanowaniem praw natu-
ry, klimat. Po koncercie, w spektaklu wykorzystującym twórczość Bolesława 
Leśmiana zagrali z kolei Natalia Sakowicz i Maciej Cempura. Ich „Oddaleńcy”, 
poprzez połączenie różnorodnych form scenicznej ekspresji, stanowili for-
mę refl eksji nad takimi kwestiami jak sens życia, miłości czy cierpienia.
 Deszczowa pogoda sprawiła, że zdecydowano się przenieść zaplano-
wane wydarzenia z terenu kolejki do Domu Kultury w Piasecznie. Niestety, 
z powodu warunków atmosferycznych, nie było można zrealizować cało-
ści zaplanowanego programu imprezy. Ostatecznie nie było jednak tylko 
warsztatów i animacji, a spektakl „Pan i Pani O” Teatru Pantomimy MIMO 
został przeniesiony na lipiec. Udało się jednak pokazać „Opowieść o ko-
biecie foce” (Kopakonan) - spektakl łączący muzykę, taniec i słowo opo-
wiadane w dwóch językach polskich (tym mówionym oraz w Polskim Ję-
zyku Migowym) i „Pędy” - festiwalową produkcję Fundacji Sztuka Ciała w 
reżyserii Marka Kowalskiego z Teatru AKT. Zwłaszcza „zmieszczenie” tego 
drugiego dzieła, przewidzianego jako widowisko plenerowe w sali Domu 
Kultury było nie lada wyzwaniem, ale udało mu się sprostać.
 - Jestem przekonana, że opłaca się robić koncerty i spektakle off owe, czę-
sto trochę  bardziej wymagające, bo są osoby ciekawe i zainteresowane taką 
kulturą w Piasecznie – mówi Monika Iwanow, inicjatorka OFF-Spring Festiva-
lu z Centrum Kultury w Piasecznie.
 W tym roku jednym z wiodących tematów imprezy była ekologia.
 - Jest taki moment, że wszyscy powinni myśleć o ekologii i na szczęście 
coraz więcej osób tak robi – wyjaśnia Monika Iwanow. - Mi osobiście temat 
ekologii jest bardzo bliski. Centrum Kultury też, jako instytucja, stara się być 
eko i zachęcać do tego innych.

Maciej Cempura i Natalia Sakowicz wcielili się w „Oddaleńców”

Pokazy Centrum Nauki Kopernik

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W ramach cyklu „Ale Kosmos! Rok Stanisława Lema w Konstancinie-Je-
ziornie” Centrum Nauki Kopernik i Konstanciński Dom Kultury zapraszają 
na plenerowe pokazy naukowe, które odbędą się w sobotę 19 czerwca w 
altanie przy Hugonówce. Będą to krótkie spektakle z udziałem widowni. 
Zaskakujące doświadczenia, ciekawe obserwacje, emocjonujące wyzwania 
i wciągająca zabawa gwarantowane. Jest to idealna propozycja dla wszyst-
kich, którzy lubią ambitną i niestandardową rozrywkę. Każdy pokaz skła-
da się z serii połączonych tematycznie eksperymentów. Doświadczenia są 
uzupełnione sporą dawką wiedzy naukowej i obfi cie okraszone poczuciem 
humoru. Pokazy rozpoczną się o godz. 15 i potrwają do 18. Wstęp wolny, 
ale obowiązuje reżim sanitarny. 

TW

Słucham Lato
 Pierwsze spotkanie z cyklu „Słucham lato” odbędzie się już w najbliższą 
niedzielę 20 czerwca o godz. 11.30 w altanie przy Hugonówce. Aktor Zbi-
gniew Konopka przeczyta fragmenty „Bajek Robotów” Stanisława Lema. 
Z kolei 27 czerwca o godz. 11.30 usłyszymy „Pokój na Ziemi” w interpreta-
cji aktora Roberta Tondery. Każdy będzie mógł wziąć udział w LEMoterii, w 
której będą do wygrania upominki-niespodzianki, m.in. książki Lema, ga-
dżety KDK, a także talony na pyszną LEMoniadę. 

TW

Tomasz Wojciuk

KONSTANCIN-JEZIORNA

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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