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113 strażaków gasiło pożar ponad 8 godzin

PIASECZNO We wtorkowej 

akcji gaśniczo-ratowni-

czej przy ul. Dzikiej Róży 

w Józefosławiu, która 

trwała od godziny 17.10 

do godziny 1.25 wzię-

ły udział 32 zastępy stra-

ży pożarnej. Płonął dom 

mieszkalny w zabudo-

wie bliźniaczej



 Ignorowanie znaku stopu, czer-
wonego światła, a także omijanie ro-
gatek, pośpiech i nieuwaga to naj-
częstsze przyczyny wypadków na 
przejazdach kolejowych. 
 - W ramach kampanii społecz-
nej „Bezpieczny przejazd” apeluje-
my do kierowców, aby jeździli zgod-
nie z przepisami, zachowali rozsą-
dek i byli ambasadorami bezpie-
czeństwa – mówi Marek Olkiewicz, 
wiceprezes PKP PLK. - Od trzech 
lat umieszczamy w rejonie przejaz-

dów żółte naklejki z dodatkowymi 
informacjami, które mogą uratować 
życie. Każdy powinien je znać, gdyż 
rozwiązanie się sprawdziło i wielo-
krotnie pozwalało zapobiec tragedii 
na torach – dodaje.
 Kilka dni temu kolejarze w ra-
mach kampanii „Bezpieczny prze-
jazd” zainicjowali akcję pod na-
zwą „Bezpieczne piątki”. Ma ona 
uświadomić kierowcom wyjeżdżają-
cym na wakacje czy weekend, że po-
śpiech, nieostrożność i brawura w 
rejonie torów są niewskazane i mogą 

doprowadzić do tragedii. Organi-
zowane od kilku lat kampanie in-
formacyjne zaczynają odnosić sku-
tek. W 2020 r. o 15 proc. zmniejszy-
ła się liczba wypadków z pojazdami 
na przejazdach kolejowo-drogowych 
w porównaniu do roku 2019. Odno-
towano 158 takich zdarzeń, podczas 
gdy w roku 2019 było ich 185. Od 1 
lipca do 31 sierpnia ubiegłego roku 
na przejazdach doszło do 25 wypad-
ków, w których zginęło 5 osób, a 4 
zostały ciężko ranne.
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Kierował groźby pod adresem sąsiadów
 W poniedziałek rano przy ulicy Kameralnej w Józefosławiu poli-
cjanci zatrzymali 53-latka, który kierował groźby karalne pod adresem 
swoich sąsiadów. Z ustaleń śledczych wynika, że groził im m.in. pozba-
wieniem życia. Przestępstwo takie podlega karze do 2 lat pozbawienia 
wolności. 

POWIAT

Piją i jeżdżą
 W niedzielę po północy w rejonie ulicy Dworcowej w Piasecznie 
policjanci zatrzymali do kontroli 31-letniego kierowcę, który miał w 
organizmie ponad 0,6 promila alkoholu. Z kolei we wtorek na ulicy 
Błońskiej w Tarczynie wpadł 63-latek, który jadąc renault miał w or-
ganizmie ponad pół promila. Obydwaj kierujący stracili prawo jazdy i 
staną przed sądem. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. 

R E K L A M A
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Gdzie można legalnie 
wykąpać się „pod chmurką”?
POWIAT Okazuje się, że na terenie powiatu piaseczyńskiego nie ma żadnego strzeżo-

nego akwenu, w którym można legalnie zażyć kąpieli. Jedynym takim miejscem jest 

park wodny na terenie dawnego ośrodka „Wisła”, ewentualnie Park Kultury w Powsi-

nie, znajdujący się już jednak w granicach administracyjnych Warszawy

 Zawsze gdy nadchodzą upa-
ły wraca temat otwartego, strzeżo-
nego kąpieliska pod gołym niebem, 
w którym można popluskać się czy 
popływać. Niestety takiego miejsca, 
mimo pojawiających się od lat próśb 
mieszkańców, do tej pory nie uda-
ło się wygospodarować. Od dawna 
mówi się, że takie ogólnodostępne 
kąpielisko mogłoby powstać na Gór-
kach Szymona w Zalesiu Dolnym, 
gdzie mimo zakazu latem i tak wie-
le osób wchodzi tam do wody. Gmi-
na Piaseczno już kilka razy analizo-
wała możliwość urządzenia na Gór-
kach strzeżonego kąpieliska i do-
szła do wniosku, że skóra niewarta 
jest wyprawki, bo trzeba spełnić sze-
reg warunków, a poza tym przezna-
czyć na taki akwen niemałe środki 
finansowe. Te warunki to przygoto-
wanie planu organizacji kąpieliska, 
przeprowadzenie konsultacji wśród 
okolicznych mieszkańców i wędka-
rzy, uzyskanie niezbędnych pozwo-
leń (m.in. z sanepidu czy Wód Pol-
skich), wybranie operatora, zatrud-

nienie ratowników. Gmina doszła do 
wniosku, że to zbyt dużo i zamiast 
tego... ustawiła w rejonie stawów ta-
blice zakazujące kąpieli. Podobne 
tablice znajdują się także w rejonie 
Wisły na terenie gminy Góra Kalwa-
ria. Kilka dni temu burmistrz Arka-

diusz Strzyżewski zaapelował do 
mieszkańców, aby rygorystycznie 
przestrzegali zakazu kąpieli w królo-
wej polskich rzek. - Na terenie naszej 
gminy nie ma kąpielisk oraz miejsc, 
w których można się bezpiecznie ką-
pać – zapewnia burmistrz. - Znaki 
ustawione na terenie dzikich kąpie-
lisk oznaczają bezwzględny zakaz 
wchodzenia do wody. Każdy, kto ko-
rzysta z miejsc niedozwolonych do 
kąpieli, musi pamiętać, że robi to na 
własną odpowiedzialność, naraża-
jąc własne zdrowie i życie.
 Okazuje się, że w innych gmi-
nach jest podobna sytuacja. Uchwa-
łę w sprawie utworzenia strzeżonego 
kąpieliska może podjąć rada miejska 
lub rada gminy, a informacja o tym 

musi trafić do sanepidu. - Od żad-
nej gminy nie otrzymaliśmy takiego 
zgłoszenia, więc na naszym terenie 
oficjalnych kąpielisk pod chmurką 
po prostu nie ma – mówi Katarzyna 
Biskup z Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej.
 Na terenie powiatu, a konkretnie 
dawnego ośrodka Wisła w Zalesiu 
Górnym od kilkunastu dni działa na-
tomiast odkryty kompleks basenowy. 
- Analizowaliśmy wodę z tego miejsca 
i nie stwierdziliśmy nieprawidłowości 
– mówi Katarzyna Biskup. - Niedłu-
go przeprowadzimy tam kontrolę sa-
nitarno-techniczną, także pod kątem 
przestrzegania zaleceń związanych z 
ochroną przed COVID-19.

Tomasz Wojciuk

Górki Szymona w Zalesiu Dolnym to jedno z ulubionych 

miejsc mieszkańców Piaseczna. Niestety, kąpiel 

w znajdujących się tam akwenach jest zabroniona.

Jak nie wiadomo o co chodzi, 

chodzi o pieniądze. Urucho-

mienie strzeżonego kąpieli-

ska na wakacje wymaga spo-

rych nakładów finansowych

Bezpieczny przejazd na wakacje
LESZNOWOLA PKP PLK zainicjowały ogólnopolską akcję „Bezpieczne piątki”, która ma skutko-

wać zwiększeniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Kilka dni temu kolejarze 

odwiedzili także przejazd w Nowej Iwicznej, gdzie edukowali kierowców i przechodniów

PKP PLK od lat organizuje akcje poprawiające bezpieczeństwo na prze-

jazdach kolejowych. Wydaje się, że wreszcie zaczyna przynosić to efekty

TW

PIASECZNO

Wykonał 14 transakcji skradzioną kartą
 W ubiegły piątek w rejonie alei Róż w centrum miasta funkcjona-
riusze z wydziału kryminalnego zatrzymali 52-latka, który rok wcze-
śniej ukradł kartę bankomatową, dokonując nią 14 transakcji na łącz-
ną kwotę ponad 500 zł. 
 Do kradzieży karty należącej do mieszkanki Piaseczna doszło 
w połowie czerwca ubiegłego roku. Przez następne dwa tygodnie 
52-latek korzystał z karty zarówno na terenie powiatu piaseczyńskie-
go, jak i ... Krynicy Morskiej. Dokonywał nią z reguły drobnych płatno-
ści zbliżeniowych. Teraz mężczyzna odpowie za kradzież, za co grozi 
mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Wypadek na budowie. Policja ustala przyczyny
 We wtorek po południu z rusztowania budynku przy skrzyżowa-
niu ulic Albatrosów i Pelikanów na ptasim osiedlu spadł mężczy-
zna narodowości ukraińskiej wykonujący prace remontowe. Jeden 
z mieszkańców poinformował nas, że mężczyzna spadł z rusztowa-
nia na wysokości trzeciego piętra. Jak się nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy, był bez kasku. Na miejsce wezwano policję i karetkę pogo-
towia, która zabrała rannego do szpitala. Trwa dochodzenie mające 
ustalić przyczyny wypadku.

URSYNÓW

Kolejny „specjalista” od rowerów trafi  za kratki
 W ręce mundurowych wpadł 39-letni mieszkaniec Warszawy, któ-
remu udowodniono kradzież 21 jednośladów. Mężczyzna usłyszał 
aż 24 zarzuty, w tym posłużenia się dokumentem tożsamości innej 
osoby, podrobienia podpisu oraz posiadania środków odurzających. 
Jako że działał w warunkach recydywy może trafi ć do więzienia na-
wet na 7 lat. Na razie wylądował w areszcie tymczasowym, gdzie spę-
dzi najbliższe trzy miesiące. 

WILANÓW

14-latkowie działali metodą „na policjanta”
 Jeden z chłopców zadzwonił do dwójki starszych osób i poda-
jąc się za oficera CBŚP poinformował, że na konta bankowe senio-
rów włamali się oszuści i właśnie kradną im pieniądze. Pokrzywdze-
ni, przekonani że „policjanci” chcą uratować ich oszczędności, prze-
kazali im karty i kody dostępu. Dzięki temu nastolatkowie wypłaci-
li z bankomatów 23 tys. zł. Obaj trafili już do policyjnej izby dziecka. 
Staną przed sądem rodzinnym i nieletnich, który teraz zadecyduje 
o ich losie.

KONSTANCIN-JEZIORNA 

Z wody wyłowiono ciało mężczyzny
 W czwartek, 1 lipca pracownicy promu kursującego pomiędzy 
Gassami a Kraczewem dostrzegli w wodzie ciało mężczyzny, które 
zaczepiło się o linę. Na miejsce przybyły trzy zastępy straży pożar-
nej, policja i karetka pogotowia. – Po zwodowaniu łodzi ciało prze-
transportowano na brzeg – informuje mł. bryg. Łukasz Darmofalski 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. – Lekarz po-
twierdził zgon.
 Tożsamość mężczyzny ustali policja. Zostanie też przeprowadzona 
sekcja zwłok, która odpowie na pytanie co było przyczyną śmierci.



 Piaseczyńskich strażaków wspar-
ło także 6 jednostek spoza naszego 
powiatu.
 – W wyniku pożaru całkowitemu 
spaleniu uległa połowa budynku, w 
jego drugiej części spłonął dach i 
strop pomiędzy poddaszem, a pię-
trem – informuje mł. bryg. Łukasz 
Darmofalski z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie. – Niższa kondygnacja 
została zalana.
 Do szpitala trafiły cztery osoby, 
ale jak się dowiedzieliśmy wszystkie 
zostały już zwolnione. Akcję straża-
ków utrudniał płonący gaz, który za-
palił się w przyłączu do budynku.
– Finalnie trzeba było odkopać przy-
łącze i zacisnąć rurę doprowadzają-
cą gaz do budynku – mówi mł. bryg. 
Łukasz Darmofalski.
 Na miejsce działań gaśniczych 
przybyło także pogotowie gazowe, 
policja, straż miejska i gminny sztab 
kryzysowy, by w razie potrzeby za-
pewnić schronienie pogorzelcom. 
W akcji wzięły udział dwie drabiny, 
mobilna sprężarka z OSP Piaseczno 
oraz sprężarka do szybkiego łado-
wania butli z powietrzem, która do-
jechała z Warszawy.
 – Jednocześnie podawano prą-
dy z góry, ale strażacy wchodzili 
też do płonącego budynku w sprzę-

cie ochronnym dróg oddechowych 
– dodaje mł. bryg. Łukasz Darmo-
falski.
 – Ustaliliśmy, iż rodzina  nie po-
trzebuje ubrań, sprzętów, noclegu 
ani jedzenia  – informuje zastępca 
burmistrza Piaseczna Hanna Kuła-
kowska-Michalak. - Spalone domy 
nadają się do rozbiórki i wymagają 

odbudowy. Tak więc najsensowniej-
sza i najlepsza pomoc to wpłaty na 
zrzutkę, którą założył sąsiad pogo-
rzelców Pan Marcin Nowak, starają-
cy się koordynować pomoc dla obu 
rodzin (https://zrzutka.pl/5x7ypy).

Adam Braciszewski
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Coraz bliżej przebudowy drogi 
z Piaseczna do Konstancina
PIASECZNO Udało się wreszcie skompletować dokumentację projekto-

wą umożliwiającą przebudowę odcinka drogi 721 od cmentarza przy 

Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej. Dziś lub w ponie-

działek trafi  ona do wojewody

 Przygotowania do przebudowy tej drogi, włącznie z kilkoma skrzyżowa-
niami (m.in. z Przesmyckiego i Śniadeckich) trwają od lat. Wzdłuż 721 mają 
pojawić się nowe chodniki i ścieżka rowerowa, co podniesie bezpieczeństwo 
pieszych i cyklistów.
 Teraz wreszcie udało się skompletować dokumentację projektową, umoż-
liwiającą wykonanie modernizacji. W tym tygodniu do wojewody ma trafi ć 
wniosek o wydanie zgody na realizację inwestycji. Kiedy wojewoda wyda 
ZRID, wówczas Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosi przetarg na 
wyłonienie wykonawcy, który dokona modernizacji drogi. - Na wydanie ZRI-
D-u wojewoda ma do 90 dni – mówi Monika Burdon, rzeczniczka MZDW. - 
Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie odwołań do KIO.
 Jak wszystko dobrze pójdzie, MZDW na przełomie roku powinien wyłonić 
wykonawcę.
 Wówczas przebudowa niespełna 5-kilometrowego odcinka drogi mogła-
by wystartować wiosną przyszłego roku i potrwać dwa lata. Na zadanie to za-
rezerwowano 59 mln zł. 

TW

Z nowej drogi ucieszą się przede wszystkim rowerzyści i piesi, bo dziś 

odcinek łączący Piaseczno z Konstancinem nie ma nawet chodnika

R E K L A M A
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pożar ponad 8 godzin
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Zgłoś projekt do budżetu powiatu!
Zasady tej edycji Budżetu Obywatelskiego niewiele się zmieniły.  Zgłaszanie projek-

tów i głosowanie będzie odbywać się tak samo. Jednak będziemy realizować te projek-

ty, które w głosowaniu uzyskają ponad 50 głosów.
 W ramach powiatowego BO 
mogą być realizowane projek-
ty, które służą mieszkańcom Po-
wiatu, które mieszczą się w zada-
niach własnych powiatu, są ogól-
nodostępne – czyli dostępne dla 
wszystkich mieszkańców powia-
tu, bez opłat za korzystanie oraz 
oczywiście są zgodne z prawem. 
Projekty zgłaszane w ramach Bu-
dżetu mogą obejmować w szcze-
gólności działania inwestycyjne, 
jak również wydarzenia o charak-
terze kulturalnym, oświatowym, 
sportowym, integrującym miesz-
kańców. Projekty twarde (czyli in-
westycyjne: jak mural, zasadze-
nie drzewa czy budowa chodni-
ka) muszą być zlokalizowane na 
mieniu powiatu. Projekty mięk-
kie ( jak warsztaty, koncerty czy 
pikniki) mogą być natomiast zlo-
kalizowane na dowolnym mieniu, 
prosimy jednak pamiętać o zgo-
dzie właściciela.

Na stronie piaseczno.pl znajdziecie 

mapę dróg powiatowych.

 W tej edycji do złożenia projek-
tów nie wymagamy list poparcia.
 Środki na realizację BO2022 zo-
stały przyznane zgodnie z tą samą 
zasadą co przy poprzednich edy-
cjach, czyli 2 zł na mieszkańca – 1 zł 
na pulę powiatową oraz 1 zł na pulę 
gminną, w sumie 382 tys. zł. 

W puli powiatowej do wydania w 

2022 roku będzie 191 tys. zł.

 W gminie Lesznowola – 30 tys. 
zł, gm.  Prażmów – 11 tys. zł, gm. 

Góra Kalwaria – 27 tys. zł, gm. Kon-
stancin-Jeziorna – 25 tys. zł, gm. 

Piaseczno – 86 tys. zł, gm. Tarczyn 
– 12 tys. zł.

Zapraszamy na Słoneczną Górę!
W sobotę 10 lipca na rynku w Górze Kalwarii rusza cykl wakacyjnych imprez pod 

nazwą Słoneczna Góra. Będzie dużo magii, zabawy i ruchu. Start o godz. 15.00.

 Od samego początku pikniku na 
rynku będą dostępne bezpłatnie: 
super miasteczko rowerowe, dmu-
chańce, a także animacje dla dzieci 
(m.in. malowanie twarzy i zabawy). 
O godz. 15.30 na scenie zobaczymy 
pokaz sztuk walki (klub Tang Soo 
Do), a o godz. 16.00 pokaz akro-
batyczny Piotra Bielaka. Ten rowe-
rowy showman był uczestnikiem X 
edycji programu „Mam Talent!”. Na 
swoją pasję poświęcił 22 lata trenin-
gów. O godz. 17.00 zapraszamy na 
kolejny wyjątkowy występ – na sce-
nie zobaczymy Piotra Denisiuka, 
tym razem finalistę „Mam Talent!”, 
który jest mistrzem iluzji. Co cieka-
wie - po pokazie będzie wykonywał 
sztuczki przechadzając się po ryn-
ku. O 17.30 wystąpi kolejna szkoła 
sztuk walki – tym razem capoeiry. 
Natomiast o 18.00 rozpoczną się 
warsztaty dla początkujących rol-
karzy (sprzęt we własnym zakresie). 
W trakcie tych zajęć na scenie (o 
18.30) nastąpi jak zawsze niesamo-
wity pokaz Formacji Tanecznej Bar-
tek, a po nim o godz. 19.30 moc za-
prezentuje Klub Karate Kyokushin-
kaikan Góra Kalwaria „Kime”. Na 
zakończenie (o godz. 20.00) zapro-
simy rolkarzy na Nightskating, czyli 
przejazd ulicami miasta.

Kolejne spotkanie z cyklu Słonecz-

na Góra – na rynku już 17 lipca.     
 Organizatorem imprez jest gmi-
na Góra Kalwaria. Wydarzenia od-
będą się zgodnie z obowiązującym 
reżimem sanitarnym.  

Piotr Bielak – mistrz 
akrobacji rowerowych

Piotr Denisiuk 
– oczaruje iluzją 

Umowa z wykonawcą 
Puławskiej Bis podpisana!
POWIAT Kilka dni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-

wych i Autostrad zawarła wreszcie umowę na dokończe-

nie odcinka „B” trasy S7 między węzłem Lesznowola, a 

węzłem Tarczyn Północ

 Chodzi o środkowy, niespełna 15-kilometrowy odcinek trasy szybkiego 
ruchu, która ma połączyć Warszawę z Grójcem i odciążyć wiecznie zakorko-
waną ulicę Puławską. Wykonawca, fi rma PUT Intercor ma dokończyć projek-
towanie i wybudować drogę, za co otrzyma około 510,5 mln zł. Ma na to 30 
miesięcy od dnia zawarcia umowy z wyłączeniem okresów zimowych. GDD-
KiA chce, aby ciąg główny trasy S7 był przejezdny do października 2022 roku, 
a cała inwestycja została zakończona w pierwszym kwartale 2024 roku. Za-
daniem wykonawcy jest także wyremontowanie 17 km obecnego przebiegu 
krajowej „siódemki”, na co ma czas do trzeciego kwartału 2024 roku. 

TW

Nie bój się rachmistrza!

 Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym jest obowiązkiem. Dlatego należy samodzielnie spisać się 
za pośrednictwem strony Spis.gov.pl, przez telefon (22 279 99 99) lub przyjść 
do Gminnego Biura Spisowego w urzędzie gminy Góra Kalwaria. Może też 
zadzwonić do nas rachmistrz. Uwaga, będzie telefonował tylko spod 
nr 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie można odmówić realiza-
cji spisu.
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Posadzili ponad pół tysiąca drzew
PIASECZNO W ubiegłym roku gmina posadziła na terenie miasta i okolic 544 nowe drze-

wa. - Nie zamierzamy na tym poprzestać, sadzenie drzew będzie kontynuowane – za-

pewnia burmistrz Daniel Putkiewicz

 W mieście cały czas brakuje zie-
leni, co jest odczuwalne zwłaszcza 
podczas upałów. Zastrzeżenia bu-
dzą zwłaszcza dwa miejsca: betono-
wy plac Piłsudskiego oraz skwer Ki-
siela, który według zapowiedzi miał 
być zielony, a wyszedł tylko niewie-
le lepiej od miejskiego rynku. - Ani 
plac ani skwer nie były budowane 
za mojej kadencji – mówi burmistrz 
Putkiewicz. - Wolałbym być utożsa-
miany z modernizacją parku miej-
skiego czy Górek Szymona. Poza 
tym niedawno na placu Piłsudskie-
go posadziliśmy trzy duże drzewa. 
Tam jest bardzo gęsta infrastruktu-
ra podziemna, która utrudnia kolej-
ne nasadzenia.
 Burmistrz zapewnia, że zawsze 
z sentymentem ogląda stare zdję-
cia zielonego Piaseczna. - Będę sta-
rał się dążyć do sadzenia jak naj-
większej liczby drzew – deklaru-
je. - Jednak najpierw trzeba znaleźć 
na nie miejsce. Przestrzeni w pasie 
drogowym jest tyle samo co kiedyś, 
a funkcji pasa przybyło – musimy 
zmieścić w nim chodnik, trasę rowe-

rową, infrastrukturę. To jest trudne, 
ale nie poddajemy się o czym świad-
czy projekt ulicy Puławskiej.
 Ale nowa zieleń wzdłuż Puław-
skiej to nie wszystko. W przyszłym 
roku, po zakończeniu rewitalizacji 
starej remizy OSP w centrum mia-

sta, „zacieniony” zostanie także 
skwer Jana Pawła II, na którym stoi 
krzyż papieski. Na wybetonowanym 
placu pojawią się cztery duże drze-
wa.

TW

Drzewa posadzone niedawno na placu Piłsudskiego 

dają wprawdzie trochę cienia, ale w tym miejscu 

przydało by się zdecydowanie więcej nasadzeń

Szkołę podstawową 
odwiedził niezwykły gość
PIASECZNO Kilkanaście dni temu uczniowie SP nr 5 w Pia-

secznie gościli Marka Michalaka, kanclerza kapituły Or-

deru Uśmiechu

 Marek Michalak spotkał się z 
uczniami klas trzecich. Opowiadał 
m.in. o stworzeniu Orderu Uśmiechu. 
Przyniósł także to niezwykłe odzna-
czenie do szkoły, aby uczniowie mo-
gli je obejrzeć z bliska. - Nasz gość 
okazał się świetnym gawędziarzem. 
Opowiedział dzieciom mnóstwo 
ciekawych i zabawnych anegdot – 
mówi  Anna Grzegrzułka, współorga-
nizatorka spotkania. 
 Ciekawym elementem była pre-
zentacja sylwetek kawalerów Orde-
ru Uśmiechu poprzez należące do nich 
przedmioty, takie jak opaska do włosów 
Ireny Sendlerowej. Inną postacią o któ-
rej mówił zaproszony do szkoły gość był 

Marek Michalak zaciekawił dzieci 

opowiadanymi historiami i anegdotami

Janusz Korczak, legendarny pedagog, 
ale też niezwykle wrażliwy człowiek, 
który poświęcił dla dzieci swoje życie. 
 Na zakończenie uczniowie trze-
cich klas zadawali Markowi Michala-
kowi pytania, a on sam rozdawał im 
autografy.

Wraca Klub 

Gier Bitewnych

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Od 6 lipca w każdy wtorek o 
godz. 18 w sali plastycznej Hugo-
nówki będą odbywały się spotka-
nia sympatyków gier bitewnych. 
Podczas zajęć będzie można zgłę-
bić tajniki wybranych gier, a tak-
że własnoręcznie przygotować do 
nich fi gurki i elementy makiet. Za-
jęcia przeznaczone są dla dzieci w 
wieku od 12 lat. Spotkania popro-
wadzi Jakub Polkowski. Wstęp wol-
ny, obowiązuje reżim sanitarny.

TW

TW



 Zanim radni udzielili burmistrzowi 
wotum zaufania wysłuchali Raportu o 
stanie gminy za 2020 rok. W Konstan-
cinie-Jeziornie przygotowanie takie-
go raportu kolejny już raz zlecono ze-
wnętrznej firmie, a sam raport zapre-
zentował Ryszard Grobelny, dziś ana-
lityk, kiedyś - prezydent Poznania. Na-
stępnie rozpoczęła się dyskusja nad ra-
portem, a radni i mieszkańcy zgłasza-
li do niego swoje uwagi. Radny Wło-
dzimierz Wojdak zauważył, że gmina 
przestaje być zielonym ogrodem, a tyl-
ko w ubiegłym roku wycięto na jej te-
renie tysiące drzew. - Tymczasem oka-
zuje się, że gmina posadziła ich tylko 
100 i do tego 10 krzewów – podsumo-
wał. - Ta liczba jest zbyt mała, aby uzu-
pełnić znikającą zieleń. 
 Podczas dyskusji pojawił się także 
zarzut kumulowania nadwyżki budże-
towej. - Nie oznacza ona, że nie realizo-
waliśmy uchwał podjętych przez radę i 
zaplanowanych inwestycji – wyjaśniał 
burmistrz. - Wydając publiczne środki 
nie zmarnowaliśmy ani złotówki. 
 W dyskusji wzięło udział rów-
nież kilku mieszkańców. Jeden z nich 
zwrócił uwagę na niedociągnięcia w 
komunikacji zbiorowej, słaby kon-

takt burmistrza z mieszkańcami oraz 
zbyt małą liczbę ścieżek rowerowych. 
- Mamy koncepcję tras rowerowych, 
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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 po-
prawa wyglądu sylwetki, rozbicie cel-
lulitu i spalenie tkanki tłuszczowej, 
poprawa dotlenienia skóry, przyśpie-
szenie produkcji kolagenu i elastyny, 
a także zmniejszenie dolegliwości bó-
lowych i ogólna poprawa 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.  
 Jest coś co pomoże wrócić do wymarzonej sylwetki- zabieg elektrostymulacji

P R O M O C J A

Radni ocenili burmistrza
KONSTANCIN-JEZIORNA Większość radnych pozytywnie ocenia działalność burmistrza Kazi-

mierza Jańczuka, który kolejny już raz otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wy-

konanie ubiegłorocznego budżetu

którą będziemy sukcesywnie reali-
zowali – wyjaśniał Kazimierz Jań-
czuk. - Chciałbym, aby w pierwszej 
kolejności powstały trasy rowerowe 
wzdłuż ulic Powsińskiej i Bielawskiej.

 W końcu dyskusja zakoń-
czyła się i przystąpiono do gło-

sowania. 12 radnych opowie-
działo się za udzieleniem burmi-
strzowi wotum zaufania, 1 był 
temu przeciwny, a 5 wstrzyma-
ło się od głosu. Wkrótce potem 

radni przyjęli sprawozdanie finan-
sowe za ubiegły rok i udzielili burmi-
strzowi absolutorium za wykonanie 

ubiegłorocznego budżetu (11 głosów 
za, 8 wstrzymujących się). - Życzę 
panu burmistrzowi akceptacji spo-
łecznej i motywacji do dalszej pra-
cy – podsumowała wynik głosowa-
nia przewodnicząca rady Agata Wil-
czek, wręczając burmistrzowi bukiet 
kwiatów. 
 - To ważne, że doceniacie pań-
stwo moją działalność – powiedział 
na zakończenie Kazimierz Jańczuk. 
- Mam nadzieję, że grupa radnych 
która się wstrzymała w przyszłym 
roku zrewiduje swoje stanowisko. 

Tomasz Wojciuk

Burmistrz Kazimierz Jańczuk cały czas może 

liczyć na poparcie większości radnych

Tego budżetu nie dało się lepiej zre-

alizować, zrobiliśmy to wzorcowo

Burmistrz 

Kazimierz Jańczuk Kino plenerowe na leżakach
KONSTANCIN-JEZIORNA Od lipca na polanie przy Hugonówce 

rusza kino plenerowe. Seanse będą się odbywały w każ-

dy piątek. W pierwszym miesiącu wakacji fi lmy będą wy-

świetlane o godz. 21.30, zaś w drugim – o 21

 W repertuarze znalazło się 9 propozycji, które z pewnością trafi ą w gust każ-
dego kinomana. Pierwszy pokaz odbędzie się w piątek 2 lipca o godz. 21.30. 
Kino pod chmurką zainauguruje fi lm „Mamma Mia!”, musical z 2008 roku w 
gwiazdorskiej obsadzie. Ponadczasowe przeboje Abby na greckich wyspach 
wydają się idealną propozycją na wakacyjny wieczór! Tydzień później będzie 
można obejrzeć fi lm „Na noże” w reżyserii Riana Johnsona. Wstęp wolny. 

TW

Słucham Lato

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę, 4 lipca o godz. 11.30 w altanie przy Hugonówce fragmen-
ty „Niezwyciężonego” Stanisława Lema przeczyta Zbigniew Suszyński – zna-
ny aktor fi lmowy, teatralny, telewizyjny i dubbingowy, pamiętny Skorpion z 
„Młodych Wilków”. Ponadto każdy będzie mógł wziąć udział w LEMoterii, w 
której będą do wygrania upominki-niespodzianki, m.in. książki Lema, a także 
talony na pyszną LEMoniadę. Wstęp wolny.

TW

Ciepłe Popołudnie z Hugonówką
 W niedzielę, 4 lipca o godz. 17 w altanie przy Hugonówce wystąpi Ciepłe 
Popołudnie. Zespół tworzą w większości mieszkańcy gminy Konstancin-Je-
ziorna. O swojej twórczości mówią: „Gramy i śpiewamy z tęsknoty za teksta-
mi retro, które były „o czymś”. Wstęp wolny.

TW

Widowisko o kardynale 
Wyszyńskim
PIASECZNO W Kościele NMP Wspomożenia Wiernych 

w Zalesiu Dolnym odbył się koncert poświęcony 

naukom, wybranym myślom i rozważaniom kardynała 

Stefana Wyszyńskiego

 W widowisku zatytułowanym „Polskę mam w sercu” wzięli udział aktor te-
atralny, fi lmowy i telewizyjny Jerzy Zelnik oraz szczecińska smyczkowa orkie-
stra kameralna Baltic Neopolis Ensemble. Publiczność mogła tego wieczoru 
lepiej poznać szczegóły z życia Prymasa Tysiąclecia. Oprócz biografi i kardyna-
ła, której towarzyszyła prezentacja multimedialna i oprawa muzyczna, Jerzy 
Zelnik cytował również liczne przemyślenia ks. Stefana Wyszyńskiego – mię-
dzy innymi o sile modlitwy, świętości ludzkiego życia i roli Ewangelii w ist-
nieniu narodu. Wydarzenie dofi nansowano ze środków Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Tyl.

Pan i Pani O! – Teatr Pantomimy MIMO
 W niedzielę 4 lipca na Skwerze Kisiela odbędzie się plenerowy spektakl 
teatru pantomimy - wizualna komedia bez słów, która żywi się humorem i 
śmiesznością dnia codziennego do scenariusza, scenografi i i w reżyserii Bar-
tłomieja Ostapczuka. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.

Piknik dla Seniorów i ich Rodzin

LESZNOWOLA

 Już dziś o godzinie 16 na Górkach Piaskowych w Magdalence odbędzie 
się muzyczny piknik dla seniorów i ich rodzin. W programie: koncert „Mu-
zyczny świat Louisa Armstronga”, wspólne biesiadowanie przy grillu, losowa-
nie upominków i badania profi laktyczne. Podczas pikniku będzie działał mo-
bilny Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19. Organizatorzy za-
praszają wszystkie zainteresowane osoby z aktywnym skierowaniem, bez za-
pisów. Dostępne będą szczepionki fi rm Pfi zer i Johnson&Johnson.

Tyl.

PIASECZNO
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PCU zainwestuje 
w innowacyjny agregat
PIASECZNO Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe ogłosiło prze-

targ na zakup pierwszego agregatu kogeneracyjnego, produkującego 

z gazu nie tylko ciepło, ale także prąd. Urządzenie ma kosztować oko-

ło 4 mln zł

 Będzie to pierwszy taki agregat na terenie gminy i ma zostać zamon-
towany w kotłowni przy ulicy Kusocińskiego. W przyszłości podobnych 
urządzeń ma pojawić się więcej. Tyle tylko, że już w innej lokalizacji. Bar-
dzo dużo prądu zużywa oczyszczalnia ścieków przy ul. Żeromskiego. Mógł-
by być on dostarczany przez agrega-
ty kogeneracyjne, co znacznie ob-
niży koszty funkcjonowania oczysz-
czalni. Gmina opracowuje właśnie 
studium wykonalności całego kom-
pleksu energetycznego, na co otrzy-
mała 60 tys. euro unijnej dotacji.
–  Jesteśmy w fazie analiz, w połowie lipca powinien być znany szacun-
kowy koszt takiego przedsięwzięcia  – informuje burmistrz  Daniel Put-
kiewicz. –  To jest na pewno projekt długoterminowy, ale też bardzo po-
trzebny, bo wpisuje się w działania w ramach Piaseczna dla Klimatu.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji produkuje już na niewiel-
ką skalę ciepło i energię elektryczną z biogazu odzyskiwanego ze ście-
ków. Teraz PCU przy okazji wytwarzania ciepła wyprodukuje prąd.
– W energetyce w ostatnim czasie dokonuje się prawdziwa rewolucja – oce-
nia Marek Trendel, prezes PCU. –  Planujemy uruchomić nowy agregat w 
przyszłym roku. Liczymy, że ta inwestycja zwróci się nam w ciągu dwóch lat.

Tomasz Wojciuk

Pierwszy agregat kogeneracyjny zostanie ustawiony 

na terenie ciepłowni przy ul. Kusocińskiego

Gmina opracowuje studium 

wykonalności kompleksu 

energetycznego, na co otrzy-

mała dofinansowanie unijne

P R O M O C J A

Piękne włosy

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-
racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje 
specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gład-
kości, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszy-
ste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg 
poleca się w celu zachowania koloru 
włosów farbowanych, wówczas można 
go wykonać nawet tuż po farbowaniu. 
Efekt zabiegu , zależnie od stanu wło-
sów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

przed laminacją po laminacji

Salon BB,  ul. Młynarska 6 

(wejście od Warszawskiej), 

Piaseczno, Tel. 22 401 1234

R E K L A M A

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 4/2021

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 oddaniaw dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący:

   części działki ewidencyjnej nr 4/10 z obrębu 02-02 w mieście Konstancin-Jeziorna przy ul. Mirkowskiej 
o powierzchni 24 m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu bądź 
telefonicznie: (22) 484 23 82 lub na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Przeniesienie urzędu sposobem 
na poprawę sytuacji z parkowaniem?
PIASECZNO W centrum miasta cały czas brakuje bezpłatnych miejsc parkingowych. Nie 

jest tajemnicą, że wiele z nich zajmują urzędnicy pracujący nie tylko w gminie, ale też 

w sądzie czy prokuraturze. - Być może warto rozważyć pomysł przeniesienia urzędu na 

obrzeża miasta – zastanawia się burmistrz Daniel Putkiewicz

 Urząd miasta znajdujący się 
przy skwerze Kisiela nie dość, że 
jest za ciasny (niektóre referaty 
przeniesiono do innych budynków, 
m.in. przy ulicy Warszawskiej), to 
jeszcze, wraz z upływem czasu, stał 
się niefunkcjonalny. Z naszych in-
formacji wynika, że budynek trze-
ba szybko dostosować do obowią-
zujących przepisów przeciwpoża-
rowych, co będzie kosztowało po-
nad milion złotych (według kosz-
torysu 1,15 mln zł). - Oprócz tego 
trzeba wymienić centralne ogrze-
wanie, co bez wątpienia wpłynie 
na poziom świadczonych usług, bo 
podczas remontu urząd musi nor-
malnie pracować – wyjaśnia Ar-
kadiusz Czapski, sekretarz gmi-
ny. Między innymi dlatego zarząd 
gminy analizuje możliwość budo-
wy nowego magistratu poza cen-
trum miasta. - Ewentualne prze-
niesienie urzędu poprawi sytuację 
z parkowaniem w centrum – uważa 
burmistrz Daniel Putkiewicz. - Być 
może wówczas duży wielopozio-
mowy parking, o którym od daw-
na rozmawiamy i który może kosz-
tować kilkadziesiąt milionów zło-

tych, nie będzie potrzebny.
 Oczywiście żadne decyzje do-
tyczące zabrania z centrum miasta 
urzędu gminy jeszcze nie zapadły. 
Co do lokalizacji nowego magistra-

tu, nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, 
że pod uwagę brany jest teren przy 
ul. Chyliczkowskiej, po drugiej stro-
nie drogi 79. 

Tomasz Wojciuk

Urząd miasta przy ul. Kościuszki jest mały i niefunkcjonalny. 

Nowy gmach mógłby powstać w okolicach 

projektowanego kompleksu basenów

Spektakl  „Casting. Poczekalnia”

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Plenerowy spektakl „Casting. Poczekalnia” odbędzie się już w naj-
bliższą sobotę 3 lipca o godz. 19 w altanie przy Hugonówce (ul. Mo-
stowa 15). Jest to przewrotna historia dwóch przyjaciół, którzy są ry-
walami, aktorami i kochankami tej samej kobiety. Widzów czeka splot 
anegdot, legend, mitów i faktów z życia niejednego aktora. Wystąpią 
Andrzej Popiel i Sebastian Cybulski. Wstęp wolny, obowiązuje reżim 
sanitarny. 

TW

Uschnięte drzewka przy CEM
PIASECZNO W ostatnim czasie na terenie Piaseczna pojawiło się sporo nowych zasadzeń. To 

bardzo dobrze, że gmina stara się by – oprócz betonu i asfaltu - było tu więcej terenów zielo-

nych, ale nasi czytelnicy zaalarmowali, że nie wszystkie one są odpowiednio pielęgnowane

 Wzdłuż ulicy Nada-
rzyńskiej, tuż obok „Pe-
rełki” i Centrum Eduka-
cyjno-Multimedialnego, 
posadzono w zeszłym 
roku drzewka, które pre-
zentowały się ładnie i za-
chęcały do spacerów. 
Niestety, wiele z nich to 
dziś uschnięte „kikuty”, 
które każą postawić py-
tanie czy były to właści-
wie wydane przez gminę 
pieniądze.
 - Na przedmiotowym 
terenie drzewa były sa-
dzone podczas inwesty-
cji – wyjaśnia Małgorzata 
Idaczek z Biura Promocji 
i Kultury Gminy Piasecz-
no. - W tym roku wymie-
niliśmy część obumarłych 
drzew na nowe egzempla-
rze, ale w miejscu gdzie 

rosną te w gorszej kon-
dycji lub obumarłe, ma 
być prowadzona ścieżka 
rowerowa łącząca ulicę 
Żytnią z ulicą Dworcową, 
dlatego na razie nie po-
dejmujemy żadnych dzia-
łań w tym obszarze.
 Gmina informuje rów-
nież, że w ramach pielę-
gnacji młodych nasadzeń 
drzew wykonywane jest 
regularnie podlewanie, a 
w miarę potrzeb na no-
wych nasadzeniach mon-
towane są worki do pod-
lewania drzew. 
 - Wiosną drzewa były 
nawożone – dodaje Małgo-
rzata Idaczek. - Być może 
część z nich przemarzła.

Grzegorz Tylec 
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Rodzinny piknik z filmem
LESZNOWOLA W ostatnią sobotę przy ul. Gminnej w Lesznowo-

li odbyło się powitanie wakacji z kinem plenerowym w tle

 Piknik pod hasłem „Postaw na rodzinę” miał na celu zwrócenie uwagi spo-
łeczeństwa na rolę silnych więzi rodzinnych w profi laktyce uzależnień, jak 
również szerzenie idei pielęgnowania wartości rodzinnych. W Lesznowoli 
nie zabrakło tego dnia animacji i dmuchańców dla najmłodszych, wspólne-
go plecenia wianków, przejażdżek bryczką i zabytkowymi samochodami oraz 
czegoś dla ciała - waty cukrowej, lodów i kultowych oranżad. Imprezę zwień-
czył seans letniego kina plenerowego, podczas którego wyświetlono ekrani-
zację ponadczasowej lektury „Tajemniczy ogród”.

Ruszył Bajkowy Zakątek
PIASECZNO Ostatniego dnia czerwca na Skwerze Kisiela zainaugurowano wakacyjne plenero-

we spektakle dla dzieci. Jako pierwszy obejrzeć można było „Kosz” Teatru Czwarte Miasto

 Na przedstawieniu o tematy-
ce ekologicznej zjawiły się całe ro-
dziny z dziećmi. Jego językiem był 
ruch, muzyka i to, co znajdowało się 
w koszu, a dzieci podczas spekta-
klu – oprócz świetnej zabawy - mo-
gły się również uczyć tego jak dbać 
o naszą Ziemię, uruchamiając przy 
tym wszystkie swoje zmysły.
 - Zapraszamy do nas profesjo-
nalne, doświadczone teatry, które 
bywają na naprawdę wielkich sce-
nach, jeżdżąc po całym świecie na 
różne festiwale – mówi Katarzyna 
Resiak z Centrum Kultury w Pia-
secznie. - Tutaj, na Skwerze Kisiela, 
możemy gościć znacznie więcej osób 
niż w Domu Kultury. Staramy się by 
z tych przedstawień zadowoleni byli 
i dzieci i dorośli. 
 Bajkowy Zakątek będzie się od-
bywać co dwa tygodnie w środy o 
godzinie 19 w lipcu i o 18 w sierpniu 
i wrześniu. 14 lipca Teatr Żelazny 

wystawi „Złotą Rybkę”, 4 sierpnia 
Teatr Kultureska - „Przebój lata, czy-
li Skrzydlaty Odlot”, 18 sierpnia Teatr 
Na Walizkach - „Atak Clownów”, a 1 
września Ten Teatr - „Hrabię Sakso-
foniusza”. Wstęp na wszystkie spekta-

kle jest wolny. W przypadku deszczo-
wej pogody spektakle będą przenie-
sione do Domu Kultury oraz dostęp-
na będzie relacja na żywo na stronie 
Centrum Kultury w Piasecznie.

Tyl.

Wspólny taniec przegnał deszcz
PIASECZNO Choć jeszcze 10 minut przed godziną 17. lało jak z cebra, 

niesprzyjająca aura nie zniechęciła uczestników drugiej edycji akcji 

„Jerusalema Dance Flash Mob Piaseczno” do wspólnego, pełnego po-

zytywnej energii, tańca na rynku. Po kilku minutach przestało padać, 

wyszło słońce i... zaczęła się świetna zabawa!

Tyl.

 Motywem przewodnim nie-
dzielnego flash moba był, zatań-
czony zarówno na początku, jak i 
na końcu imprezy, utwór „Jerusa-
lema” Master KG. Oprócz tej pio-
senki każda z instruktorek (z któ-
rych wszystkie są licencjonowany-
mi  instruktorkami Zumba Fitness) 
poprowadziła również po jednej, 
wybranej przez siebie, choreogra-
fii. Wprawdzie, wspierane dodat-
kowo przez Monikę Sapińską, Ane-
ta Kornecka, Magdalena Wierzbo-
wicz, Patrycja Binkowska, Magda-
lena Rarak i Agnieszka Musioł-Po-
syniak prowadzą zajęcia w okolicz-
nych klubach fitness, ale podkre-
ślają przy tym, że akcja na piase-
czyńskim rynku nie miała charakte-
ru komercyjnego i nie promowała 
żadnego z nich.
 - Promujemy wyłącznie taniec, 
jako coś pięknego, energetycznego 
i niesamowitego oraz jego moc łą-
czenia ludzi – mówi Agnieszka Mu-
sioł-Posyniak. - Chciałabym żeby 
podobne wydarzenia odbywały się 
tu przynajmniej co pół roku, choć 
słyszę już głosy, że idealnie było-
by... co kwartał. Wiosną Flash Mob 
nie odbył się wyłącznie z powodu 
sytuacji pandemicznej, mimo że lu-
dzie pisali i pytali argumentując, że 
właśnie w tym smutnym czasie taka 
energia byłaby na wagę złota.

Tyl.

Rusza kino plenerowe

PIASECZNO

 Już dziś startuje fi lmowe lato 
w centrum miasta. Na Skwerze Ki-
siela o godzinie 21.30 obejrzeć bę-
dzie można „Parasite” - południo-
wokoreańską tragikomedię z 2019 
roku w reżyserii Bonga Joon-ho, z 
Song Kang-ho i Choi Woo-shik w 
rolach głównych. Wstęp wolny.

Tyl.

Nowa radna 
zaprzysiężona
KONSTANCIN-JEZIORNA W środę 30 czerwca Dorota 
Zarzycka (klub  Platforma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska) została ofi cjalnie zaprzysiężona na radną 
Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Objęła ona 
mandat po Hubercie Meronku, który w kwietniu zre-
zygnował z zasiadania w radzie.Dorota Zarzycka w 
wyborach w 2018 r. uzyskała 133 głosy w okręgu nr 
1, który obejmuje m.in. Czarnów i Konstancin-Jezior-
nę (wybrane ulice).
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Awans RKS Mirków po reaktywacji!
PIŁKA NOŻNA, B KLASA To był niezwykle udany sezon dla zawodników RKS Mirków. W 

pierwszych rozgrywkach po reaktywacji klubu i drużyny udało się zająć drugie miej-

sce w lidze i wywalczyć, w pełni zasłużony, awans do A klasy

 Drużyna z Mirkowa, nie mogą-
ca (ze względów własnościowych) 
występować na swoim starym, miej-
scowym stadionie, jesienią rozgry-
wała domowe mecze w Żabieńcu, a 
na wiosnę korzystała z gościnności 
boiska w Pracach Małych. Jak się 
okazało, nie przeszkodziło to pił-
karzom w zajęciu premiowanego 
awansem miejsca w lidze, które sta-
ło się faktem po wyjazdowym zwy-
cięstwie z SF Wilanów (4:0). 
 RKS Mirków to grupa doświad-
czonych zawodników, z których każ-
dy zaznał w przeszłości gry w wyż-
szych klasach rozgrywkowych, stąd 
mieli chęć... jak najszybszego awan-
su. Jak jednak podkreślają sami za-
wodnicy, miniony sezon był ciężki, a 
walka wyrównana.
 - Poziom spotkań rangi mi-
strzowskiej mocno się wyrównał 
– uważa Jakub Biernacki, kapitan 
RKS Mirków. - To rozgrywki ama-
torskie, gdzie każdy może wygrać z 
każdym. Z mojej perspektywy naj-

trudniejszym rywalem była drużyna 
Orła Parysów, której w tym sezonie 
nie udało nam się pokonać. A który 
mecz wyszedł nam najlepiej? Najbar-
dziej smakowało przekonujące zwy-
cięstwo 4:0 nad lokalnym rywalem 
Kosą Konstancin. W tym pojedyn-
ku było wszystko – walka na boisku, 
dużo goli i głośny doping kibiców.
 Jedynym zespołem, który wy-
przedził RKS w tabeli była Wilga II 

Garwolin, mająca tyle samo punk-
tów, ale lepszy bilans meczów bez-
pośrednich. Najwięcej goli (11) dla 
Mirkowa zdobył Adrian Oklej, ale 
warto podkreślić, że na listę strzel-
ców wpisało się w minionym sezonie 
aż 19 (!) różnych zawodników. Gra-
tulujemy awansu i życzymy powo-
dzenia w rozgrywkach A klasy!

Tyl.

Chcemy grać jak najlepiej
Z Edwardem Brzezińskim, trenerem RKS Mirków, rozmawia Grzegorz Tylec

W lokalnym środowisku piłkarskim 

mówią o panu jako o „trenerze od 

awansów”. Który to już awans w ka-

rierze trenerskiej i dlaczego to wła-

śnie Mirków okazał się być osta-

tecznie najlepszym zespołem ligi?

 Wprawdzie nie słyszałem o tym 
przydomku, ale faktycznie... kilka 
awansów mam już na swoim kon-
cie. A ile w sumie? Przyznam, że 
tego nie liczyłem, ale zawsze... faj-
nie jest awansować. W tym sezonie 
mieliśmy liczną kadrę, co w efekcie 
przyniosło dobre rezultaty. Jakość 
zawodników w Mirkowie też w tym 
pomogła.

Rozgrywki zaczęliście jednak nie 

najlepiej - od dwóch porażek w 

pierwszych trzech kolejkach. Czy 

mieliście jakieś momenty zwątpie-

nia, że może nie udać się założony 

przed rozgrywkami cel? Co trzeba 

było wówczas poprawić w grze?

 Jeśli chodzi o pierwsze ligowe 
porażki, to tylko dodały one moty-
wacji do cięższej pracy żeby uzyskać 
dobre wyniki. Musieliśmy nie tylko 
bardziej się zmotywować, ale i po-

prawiać grę taktyczną. 

Mimo że Mirków został stosunkowo 

niedawno reaktywowany, nie stra-

cił swoich kibiców. Do Milanówka 

na mecz z Wilanowem pojechała z 

wami ponad 50-osobowa grupa fa-

nów, co jest rzadkością w B klasie. 

Jak duże znaczenie miała dla was 

postawa kibiców?

 Bez kibiców gra się słabo, a nasi 
fani bardzo mocno nas dopingowa-
li na każdym meczu, za co należą im 
się wielkie podziękowania. Życzył-
bym każdej drużynie takich kibiców. 
To nasz dwunasty zawodnik. 

Na co będzie stać RKS Mirków w A 

klasie? Planujecie już wzmocnienia? 

Jakie są teraz wasze sportowe cele?

 Na co będzie nas stać to okaże 
się po pierwszych treningach. Wtedy 
przekonamy się kto nowy przyjdzie 
i co wniesie do drużyny. Mamy już 
kilku chętnych do spróbowania sił u 
nas. W kolejnym sezonie chcemy po 
prostu jak najlepiej grać – tak aby ki-
bice mieli przyjemność z oglądania i 
głośnego dopingowania.

A jak wygląda obecnie sprawa sta-

dionu w Mirkowie? Gdzie będzie-

cie rozgrywać swoje mecze w przy-

szłym sezonie? Czy ciągłe granie 

„nie u siebie” było dużym utrudnie-

niem dla zespołu?

 Gdzie będziemy grać? Jest kil-
ka propozycji, ale tego jeszcze nie 
wiem. Wieczne granie niby u sie-
bie, ale faktycznie na wyjeździe nie 
sprzyja niestety integracji kibiców i 
mieszkańców Konstancina z druży-
ną. Wierzę jednak, że przyjdzie taki 
dzień, że zagramy u siebie. 

Piaseczno lepsze 
w drugiej połowie
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – SPARTA JAZGARZEW 3:0 W 

ostatniej kolejce sezonu 2020/2021 czwartej ligi, mimo spotkania der-

bowego, nie było wielkiej stawki oprócz prestiżu i ligowych punktów. 

MKS Piaseczno potwierdziło dobrą dyspozycję na wiosnę i pewnie po-

konało, pogodzoną już ze spadkiem do okręgówki, Spartę Jazgarzew

 W pierwszej połowie, choć oba zespoły miały swoje sytuację, bramki nie 
padły. Po zmianie stron przeważali już faworyzowani gospodarze. W 57. minu-
cie błysnął Kamil Matulka. Pomocnik MKS najpierw efektownie wymanewro-
wał trzech zawodników gości, po czym posłał piłkę do siatki. Kilka minut póź-
niej, po dobrze bitym rzucie rożnym, swoich byłych kolegów pogrążył z ko-
lei były piłkarz Sparty Bartosz Orłowski, który uderzeniem głową pokonał Hu-
berta Ihnatowicza. Ostatni gol w tym sezonie padł w 90. minucie. Warto pod-
kreślić, że jego autorem był zaledwie szesnastoletni Kacper Prusiński, dla któ-
rego było to pierwsze trafi enie w barwach biało-niebieskich.
 Gospodarze zakończyli rozgrywki z imponującą serią dziesięciu ligowych 
zwycięstw, a zdegradowana Sparta w przyszłym sezonie będzie próbowała 
się odbudować w lidze okręgowej. 

Tyl.

Marek Gołębiewski 
trenerem Legii Warszawa!
PIŁKA NOŻNA Pochodzący z Piaseczna trener Marek Gołębiew-

ski, który kilka lat temu prowadził czwartoligową Spartę Ja-

zgarzew, a ostatnio drugoligową Skrę Częstochowa, objął 

- występujące w trzeciej lidze - rezerwy Mistrza Polski

 Marek Gołębiewski związał się z Legią umową obowiązującą do 30 czerw-
ca 2023 roku.
 - Praca w Legii to wielkie wyzwanie i jestem bardzo zadowolony, że będę 
mógł rozwijać się dalej jako trener – mówi Marek Gołębiewski. - Głównym 
celem mojej pracy jest podnoszenie umiejętności zawodników, tak ażeby w 
krótkim czasie mogli zasilić pierwszy zespół.

Tyl.

Piknik Victorii Głosków
PIŁKA NOŻNA W najbliższą sobotę przy ul. Lecha Abramowicza 1 w Głosko-
wie odbędzie się Piknik Victorii Głosków. W programie piknik rodzinny (grill, 
wata cukrowa, słodkości, dmuchańce) oraz wydarzenia sportowo-rekreacyj-
ne. Od godziny 10.30 odbywać się będzie turniej piłki nożnej dzieci, o 15 roz-
pocznie się pokaz strażacki OSP Chojnów, a imprezę zwieńczy o 16.30 mecz 
towarzyski oldboyów Victorii Głosków i MKS Piaseczno.

Tyl.

Liga okręgowa

Kolejka 34 - 19-20 czerwca

Ursus II Warszawa 11-0 Naprzód Brwinów  
LKS Chlebnia 4-2 KS Teresin  
Passovia Pass 0-6 Ryś Laski  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 2-5 Perła Złotokłos  
Korona Góra Kalwaria 0-4 Milan Milanówek  
Piast Piastów 0-11 Laura Chylice  
SEMP Ursynów (Warszawa) 0-4 GLKS Nadarzyn  
Orzeł Baniocha 3-4 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki

Kolejka 23 (zaległa)

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

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 34 83 26 5 3 127-39
2.  Milan Milanówek 34 76 24 4 6 100-32
3.  LKS Chlebnia 34 75 23 6 5 105-40
4.  Laura Chylice 34 74 23 5 6 129-45
5.  Korona Góra Kalwaria 34 65 21 2 11 79-51
6.  KS Teresin 33 65 20 5 8 96-44
7.  Grom Warszawa 34 62 19 5 10 102-51
8.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  34 53 16 5 13 70-64
9.  GLKS Nadarzyn 34 51 14 9 11 80-74
10.  Ryś Laski 34 48 14 6 14 67-60
11.  Ursus II Warszawa 34 46 14 4 16 100-66
12.  Perła Złotokłos 34 41 12 5 17 65-61
13.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  34 35 10 5 19 60-99
14.  Piast Piastów 34 32 9 5 20 49-114

15.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  34 21 6 3 25 39-127
16.  Sarmata Warszawa 34 21 6 3 25 47-117
17.  Naprzód Brwinów 34 12 2 6 26 34-137
18.  Passovia Pass 33 12 3 3 27 22-150

A klasa

Kolejka 26 - 19-20 czerwca

UKS Tarczyn 2-3 GKS Podolszyn  
Perła II Złotokłos 7-0 Świt Warszawa  
MKS II Piaseczno 2-0 Drukarz II Warszawa  
MKS Polonia Warszawa 3-0 Anprel Nowa Wieś (wo)
Progres Warszawa 2-4 Jedność Żabieniec  
City Wilanów (Warszawa) 5-0 Ożarowianka II 
Ożarów Mazowiecki  
Walka Kosów 1-3 FC Lesznowola 

Kolejka 17 (zaległa)

Drukarz II Warszawa 6-4 UKS Tarczyn  
Świt Warszawa 4-1 Anprel Nowa Wieś  
GKS Podolszyn 7-1 Jedność Żabieniec  
Perła II Złotokłos 3-0 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki  
MKS II Piaseczno 1-2 FC Lesznowola  
MKS Polonia Warszawa 8-2 Walka Kosów 
Progres Warszawa 5-3 City Wilanów (Warszawa)

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  MKS Polonia Warszawa 26 70 23 1 2 117-18
2.  GKS Podolszyn 26 56 17 5 4 89-32
3.  MKS II Piaseczno 26 50 15 5 6 88-39
4.  Drukarz II Warszawa 26 47 14 5 7 72-39
5.  City Wilanów (Warszawa) 
  26 46 14 4 8 64-42
6.  FC Lesznowola 26 42 12 6 8 55-45
7.  Perła II Złotokłos 26 40 12 4 10 54-48
8.  Jedność Żabieniec 26 36 11 3 12 63-60
9.  UKS Tarczyn 26 34 10 4 12 56-61
10.  Progres Warszawa 26 33 10 3 13 69-97
11.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 

  26 23 7 2 17 27-63
12.  Anprel Nowa Wieś 26 23 7 2 17 42-93
13.  Świt Warszawa 26 16 4 4 18 34-101
14.  Walka Kosów 26 5 1 2 23 30-122

IV 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

Kolejka 14 - 17-18 kwietnia

GOSiR Piaseczno 0-0 Fuks Pułtusk  
Pogoń Siedlce 0-16 Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)  
Ostrovia Ostrów Mazowiecka 8-3 KS II Raszyn  
KS Wilanów (Warszawa) 0-3 Jantar Ostrołęka 
Żbik Nasielsk  0-0 Legia Soccer Schools Warszawa 

Tabela IV ligi kobiet

1.  Jantar Ostrołęka 18 48 15 3 0 99-10
2.  Legia Soccer Schools Warszawa 
  18 39 12 3 3 75-21
3.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
  18 38 12 2 4 89-39
4.  Fuks Pułtusk 18 32 9 5 4 65-16
5.  KS II Raszyn 18 28 9 1 8 49-54
6.  GOSiR Piaseczno 18 25 8 1 9 68-44
7.  Żbik Nasielsk 18 22 6 4 8 56-41
8.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
  18 16 5 1 12 56-53
9.  KS Wilanów (Warszawa) 18 12 4 0 14 31-52
10.  Pogoń Siedlce 18 0 0 0 18 4-262

Wyniki naszych zespołów ligowych



Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278



DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów 
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

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

Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno, 
tel. 604 152 591

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

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

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

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

Sprzątanie, tel. 504 106 676

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy, 
tel. 609 477 481

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni  nauczycielkę 
z właściwym wykształceniem oraz pomoc nauczycie-
la, tel. 501 059 813

Przystanek Piekarnia Piaseczno poszukuje sprzedaw-
ców oraz kucharzy z doświadczeniem. Praca w Pia-
secznie, tel. 537 876 739

Centrum stomatologiczne Anadent w Piasecznie 
zatrudni asystenkę stomatologiczną, 
tel. 501 521 190, 22 737 18 00

Brukarza lub pomocnika brukarza, tel. 514 375 777

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę do prac 
porządkowych, tel. 791 200 444

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców, 
tel. 534 140 941

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę do zsy-
pywania towaru, praca w nocy, tel. 791 200 444

Pracownika ochrony na obiekty handlowe na terenie  
Konstancina, Piaseczna. Stawka od 17 zł netto. Umo-
wę o pracę.  660 720 764

Zatrudnię mechanika samochodowego. Piaseczno 
Tel. 601 238 245

Brukarzy zatrudnię tel. 602 335 067

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

Zatrudnię kierowcę – operatora, wymagane prawo jaz-
dy kategorii C. Kontakt  664-474-900

EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED PIASECZNO 
- JÓZEFOSŁAW POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STA-
NOWISKO MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI.
PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ. TELEFON: 508-561-379

Poszukuję wykonawcy do remontu tarasu drewnianego 
50 m kw, tel. 601 206 917

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

Ekspedientki Gabryelin, Wólka Kozodawska, Piaseczno, 
tel. 508 288 773 

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników. 
Praca całoroczna. Tel. 789 452 358

Ślusarza i lakiernika proszkowego zatrudnimy, Baniocha, 
tel. 602 253 180 

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

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

Do produkcji i montażu okien,  tel. 600 446 225

Firma sprzątająca zatrudni panią do sprzątania klatek 
schodowych  w Piasecznie i okolicach, tel. 503 514 774

Firma w Piasecznie poszukuje mężczyzn do produkcji 
opakowań z tektury. Mile widziane prawo jazdy.
CV kierować na adres: slawek@polmlekart.waw.pl 
lub tel.  22 737 24 77

Do prac remontowych, tel. 667 797 094

Zatrudnię mechanika w Piasecznie, tel. 601 310 000

Szukamy kierowców kat.B na chłodnię – pełny etat, najle-
piej z okolic Grójca, tel. 503 859 674

Mechanika samochodowego, Piaseczno/Gołków, tel. 605 
303 484

Zatrudnimy pracowników ochrony, praca na terenie Pia-
seczna, tel. 694 434 191

Pomocnika na budowę, tel. 507 191 295

Zatrudnię na stanowisko dozorcy  Góra Kalwaria 
tel. 505 056 532

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 umo-
wę  o pracę lub na  zlecenie (możliwa praca dorywcza) do 
obsługi ceremonii pogrzebowych. Wymagane prawo jaz-
dy kat. B  Więcej informacji pod tel. 510 066 240 Piaseczno 
ul. Techniczna 1 e-mail biuro@credo.waw.pl

Zatrudnimy opiekunów  osób niesamodzielnych, fizjo-
terapeutów (również do przyuczenia) Nowy Dom opieki 
ANTONINA w Piasecznie  tel. 22 888 59 20 

Zatrudnię Kierowce z kat C+E, praca 5 dni w tygodniu , 
codziennie w domu. Baza Mroków Tel 501 405 119

Zatrudnię kierowcę kat,B, bus, tel. 504 012 185

Przyjmę do pracy kierowcę kat. B, tel. 609 050 004

SZUKAM PRACY

Sprzątanie , mycie okien,  tel. 733 546 026

Prace w ogrodzie tel. 733 546 026

Sprzątanie, tel. 604 227 994

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Tanio, w dobrym stanie meble dębowe: kanapa 3 – osobo-
wa, fotel,  ławo – stół, szafka RTV, witryna, tel. 510 163 750

Barakowóz, tel. 601 41 88 01

Nowy domek drewniany 21 m kw. na działkę, (do przewie-
zienia lub demontażu) tel. 575 644 821

Prasa balansowa 3t, tel. 691 512 808

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Okazja! Nissan Terrano II, tel. 500 279 343

Smart, 99 r., automat, 3000 zł ,tel. 22 756 50 70

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 515 018 430

Skup aut, tel. 792 118 666

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Dom 155 m kw., Piaseczno – centrum, tel. 508 616 165

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

Mieszkanie, 48 m kw. w Piasecznie, 2 miejsca parkingo-
we, komórka, tel. 698 55 30 25

Działki budowlane, Konstancin – Jeziorna, bezpośrednio, 
tel. 794 582 660

Działka rolna 1,7 ha z warunkami zabudowy, Kawęczyn, 
bezpośrednio, tel. 606 466 390

Tanio w Chyliczkach, działka ogrodzona, możliwość bu-
dowy 5600 m kw. , tel. 502 580 355

3-pokojowe, Piaseczno, tel. 735 037 247

Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603862559

Działka budowlana, wszystkie media, tel. 722 135 346

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Kawalerka w Piasecznie, 30 m kw., tel. 609 209 879

Wolnostojące dla 2-4 osób od ul. Puławskiej 700 m, 
Piaseczno, tel. 604 274 417

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Lokal 10 m kw, pod usługi kosmetyczne, Piaseczno, 
ul. Młynarska 4, tel. 509 124 852

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

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Domek 42 m kw., w Sierzchowie, tel. 502 578 090

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

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

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. 
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też, 
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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk, tel. 666 890 886

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? 
Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze sta-
rym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też, 
tel. 502 898 418

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, 
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

ROZBIÓRKI, KOMPLEKSOWO , TEL. 728 890 101

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJNE 
GIPSOWE TEL. 604 415 352

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, 
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

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

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

Malarskie, tel. 696 120 208

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

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

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

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Kominiarz, tel. 781 495 997

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Ogrody-Koszenie Trawników-Zarośli tel. 603 315 531

Remonty,wykończenie tel. 503 141 591

Dezynfekcja Zwalczanie Pluskwy Prusaków Komarów, 
tel. 601227246

Ogrodnicze, wywóz  gałęzi, oczyszczanie działek 
tel. 519 87 4891

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

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 

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,  
tel. 571 37 31 18

TAI-CHI w Piasecznie. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia w 
Parku Miejskim w Piasecznie (obok boiska). W każdą nie-
dzielę o godz 9. przez całe wakacje.

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
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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 pomocnika elektromontera lub elektromon-
tera. Informacje pod 664-474-900

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

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

Malowanie, remonty mieszkań, tel. 669 945 460

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy 
i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Pracownia rozwoju twórczego, tel. 571 373 118

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

Salon fryzjersko-kosmetyczny zatrudni kosmetycz-
kę. Wymagane minimum 2letnie doświadczenie, miła 
aparycja, dobry kontakt z klientem, umiejętność pracy 
w zespole. Zgłoszenia pod numerem, tel. 692 488 278

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy 
i wywieziemy złom, tel. 502 898 418



Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Stworzyli artystyczną 
„kapsułę czasów zarazy”
PIASECZNO W Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyło się uroczyste podsumowanie „Projektu 2020” 

- lokalnej inicjatywy twórczej realizowanej od grudnia 2020 do maja 2021 roku na Dworcu Kultury w Pia-

secznie. W jego ramach powstały fi lm „Zarazem“ i  wystawa plastyczna podsumowująca przedsięwzięcie

 Pomysł „Projektu 2020“ zrodził 
się ze świadomości, że nasza ludz-
ka pamięć jest ulotna i choć za ja-
kiś czas wiedza o wirusie i skutkach 
pandemii będzie pełniejsza, to na-
sze emocje, myśli oraz wspomnienia 
rozmyją się i zniekształcą. 
 - Chcieliśmy stworzyć „kapsułę 
czasów zarazy” - subiektywny pa-
miętnik roku 2020 – wyjaśnia  Grze-
gorz Emanuel, reżyser filmu „Zara-
zem“. - Wszystko zaczęło się od listu 
do mieszkańców Piaseczna z prośbą 
o wypełnienie ankiety, w której, w 
skrócie, mieliśmy podsumować mi-
niony - dziwny - rok. 
 W skład zespołu realizującego 
projekt, oprócz reżysera, weszli rów-
nież Bogumiła Rososzczuk, kierow-
nik Dworca Kultura i Nika Jawo-
rowska-Duchlińska, która zapewni-
ła wsparcie graficzne i przygotowa-
ła wystawę plastyczną podsumowu-
jącą, z przymrużeniem oka, całą ini-
cjatywę. 
 Przygotowując film Grzegorz 
Emanuel nagrał w sumie kilkana-
ście wywiadów, z czego - po wstęp-
nej selekcji – otrzymał... ponad pięć 
godzin materiału! 
 - Niektórzy zgodzili się udzielić 
wywiadu, ale nie chcieli (z różnych 
powodów) wystąpić w filmie - mu-
siałem znaleźć na to sposób – wy-
jaśnia reżyser. - Finalnie wersja pre-
mierowa trwa 48 minut. To dużo 
jak na film „gadany“. Mam świa-
domość, że trudno będzie go obej-
rzeć w necie - w domu. Dlatego po 
projekcji premierowej myślimy też 
o zrobieniu dodatkowych poka-
zów publicznych filmu w CEM-ie, 
w trakcie trwania wystawy Niki Ja-
worowskiej-Duchlińskiej - jeszcze 
przed premierą na You Tube.

 

Grzegorz Emanuel, przystępując do 
pracy nad filmem, zdecydował się 
nie stawiać tez, ani nie zakładać z 
góry jaka będzie wymowa dzieła. 
Podkreśla przy tym, że na pewno nie 
chciał też stworzyć obrazu z założe-
nia pesymistycznego, ani epatować 
strachem, choć o strachu trochę się 
w filmie mówi. Pozwolił za to „nieść 
się rozmówcom” i przede wszystkim 
uważnie słuchać - nie oceniając. 
 - Oczywiście w montażu ingeru-
ję autorsko w rytm opowieści, kolej-
ność wypowiedzi oraz świadomie 
zderzam podobne albo przeciwne 
opinie – zdradza reżyser. - Staram 
się sterować napięciem, zachować 
chronologię i snuć opowieść w for-
mie wielogłosowego monologu. Cy-
tuję też świadomie Mistrza Kieślow-
skiego - twórcę „Gadających głów”, 
ale muszę zaznaczyć, że wszyscy 
moi rozmówcy byli tak fantastyczny-

mi ludźmi, że pomimo trudnego te-
matu, z filmu finalnie tchnie nadzie-
ją - mimo, że rozmawialiśmy w cza-
sie, kiedy kolejna fala pandemii krą-
żyła po Polsce i padały kolejne re-
kordy zachorowalności!
 Grzegorz Emanuel nie kryje, że 
skala przedsięwzięcia była ogromna 
i już przed premierą miał dużą sa-
tysfakcję, że udało się doprowadzić 
„Projekt 2020” do finału. 
 - Film, wraz z załączonymi mate-
riałami dodatkowymi, pełnymi „su-
rowymi” wersjami wywiadów, trafi 
pewnie do biblioteki i przeleży gdzieś 
na półce 10 (?), 15 (?), 30 (?) lat... - 
zastanawia się autor dzieła.
 Premiera „Zarazem” na Youtube 
odbyła się tuż po zakończeniu wysta-
wy. Obecnie film można oglądać na 
kanale Centrum Kultury w Piasecznie.

Grzegorz Tylec

Twórcy Projektu 2020 spotkali się w CEM z publicznością 

Piaseczyńskie 
Świętojanki
PIASECZNO Choć organizatorzy z Centrum Kultury w Pia-

secznie, ze względu na spodziewane obfi te opady desz-

czu, zrezygnowali z części atrakcji przewidzianych na te-

goroczne Świętojanki, to jednak tym razem aura pozy-

tywnie zaskoczyła i w tradycyjnym obrzędzie w Parku 

Miejskim im. Książąt Mazowieckich wzięło udział wielu 

okolicznych mieszkańców

 Uczestnicy Świętojanek spotkali się o godzinie 21 przed stawem 
w parku, gdzie pół godziny później wyruszyli wspólnie na jego dru-
gą stronę. Wiele pań i panien miało na sobie tego wieczoru wianki i 
tradycyjne stroje, część maszerowała z pochodniami bądź świecami, 
a wszystkim obecnym towarzyszyła muzyka ludowa w wykonaniu ze-
społu Łysa Góra i świętojańskie zaklęcia. Po puszczeniu wianków ko-
rowód powrócił do punktu wyjścia, a imprezę zwieńczył pokaz ognia 
w wykonaniu Expoart, NIEtypowi i Etna. Tańczący z pochodniami na-
wiązali, między innymi, do mitu o Prometeuszu.
 Stoiska eko i gra terenowa, których – mimo wcześniejszych za-
powiedzi - nie było na Świętojankach ze względu na spodziewany 
deszcz, mają być elementem kiermaszu, który odbędzie się w Piasecz-
nie w drugą niedzielę września. 

Tyl.
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