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Misterium Męki Pańskiej
W Niedzielę Palmową, w centrum Góry Kalwarii odbyła się już czwarta w tym tysiącleciu Męka Pańska - paraliturgiczne, plenerowe widowisko teatralne, upamiętniające
ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa. W realistycznej Pasji wystąpiło około 100
aktorów, których podziwiało ponad dwa tysiące widzów

W niedzielne popołudnie Góra
Kalwaria zamieniła się w Nową Jerozolimę, nawiązując do tradycji wspólnego doświadczania Męki Pańskiej,
zapoczątkowanej tu już w XVII wieku.
Jezus wjechał na osiołku
W tym roku Pasja rozpoczęła się
od nowej sceny - wjazdu Chrystusa
na osiołku (w tej roli zadebiutowała oślica Jagoda) do Jerozolimy. Organizatorzy planowali, że Chrystus
przejedzie przez targowisko i wśród
wiwatujących tłumów przekroczy
bramę miasta. W prologu do Pasji
wzięło jednak udział niewiele osób,
sam kiermasz również był bardzo kameralny. W myśl przysłowia „pierwsze koty za płoty” można spodziewać

się, że w przyszłym roku ta część misterium będzie bardziej okazała.
Po wjeździe Chrystusa do miasta zostały pobłogosławione palmy
i uformowała się uroczysta procesja, która ruszyła do kościoła parafialnego. To tam odbyła się Liturgia
Niedzieli Palmowej.
Nowe elementy dekoracji
Po godzinie 15 rozpoczęła się scena historyczna misterium. Wstępu do
przedstawienia dokonał znany bard i
poeta Jacek Kowalski, który jest również autorem tekstów pieśni i rymowanego scenariusza misterium. Następnie burmistrz Dariusz Zieliński
wraz z zastępcami przekazał Piłatowi (w tej roli Zbigniew Ślaski) wyrok

skazujący Jezusa (w tę postać drugi raz z rzędu wcielił się Jerzy Janiszewski). Dekret Piłata odczytał pachołek miejski z grupy rekonstrukcji
historycznej Polish Haiduking Team.
Był to autentyczny odpis dokumentu z 1761 r., stylizowanego na ówczesny miejski akt sądowy. Ów dekret
był co roku odczytywany w dawnej
Nowej Jerozolimie. Decyzja o przyszłości Jezusa Chrystusa zapadła w
dworze Piłata, który w tym roku został dodatkowo rozbudowany. Miejsce namiotu dla zespołu muzycznego Monogramista JK zajął wpisujący się w stylistykę otoczenia domek.
- Chodziło także o to, żeby zapewnić
muzykom dobre warunki – mówi Tomasz Pawlak, który wcielił się w rolę
Waleriusza. - Aby mogli oni w pełni
pokazać swoje umiejętności, temperatura otoczenia powinna wynosić
około 20 stopni C.
Bolesna droga na Golgotę
Po uwolnieniu Barabasza i umyciu rąk przez Piłata, Jezus został
sprowadzony po schodach na plac i
rozpoczął swą bolesną wędrówkę do
miejsca ostatecznej kaźni. Na krzyż
wiedli go żołnierze rzymscy z LEGIO XIIII GMV, którzy torowali ponuremu orszakowi drogę wśród tłumów. Rzymianami dowodził okrutny centurion Longinus (w tę rolę po
raz pierwszy, jednak ze świetnym rezultatem, wcielił się Jan Walkiewicz),
który nierzadko używał zarówno tubalnego głosu, jak i bata.
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Świąteczny kiermasz w zimowej aurze
PIASECZNO W Niedzielę Palmową na miejskim rynku odbył się ósmy już Kiermasz Wielkanocny, na którym można było kupić m.in. ozdoby świąteczne,
rękodzieło oraz wyrabiane tradycyjnie wędliny. Podczas kiermaszu rozstrzygnięto konkurs na rodzinną palmę, rodzinną pisankę i najsmaczniejsze wypieki,
a burmistrz Zdzisław Lis podzielił się z mieszkańcami jajkiem
Wygląda na to, że doroczny Kiermasz Wielkanocny organizowany
przez Centrum Kultury i Muzeum
Regionalne już na stałe wpisał się w
kalendarz kulturalny Piaseczna. W
poprzedzającą święta niedzielę ludzie tłumnie stawili się na miejskim
rynku, nie oglądając się na zimno i
leżący dookoła śnieg.
Dobry pomysł
na przedświąteczne zakupy
Od rana na miejskim rynku zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu malownicze kramy z pisankami,
barankami, palmami wielkanocnymi, zajączkami, wyrobami z wikliny,
filcu, drewna, szkła, sztuką ludową,
domowymi wypiekami i mnóstwem
innych rzeczy mniej lub bardziej ko-

Burmistrz
Zdzisław
Lis częstował
mieszkańców
jajkami

jarzących się ze świętami Wielkiej ściły tego dnia całe rodziny. SzczeNocy. Łasuchów przyciągały także gólnie dużo atrakcji czekało na
niesamowicie pachnące wędliny, najmłodszych. W pomieszczeniach
miody oraz domowego wyrobu na- Przystanku Kultura zorganizowalewki. Oczywiście przed zakupem no dla nich bezpłatne, świąteczne
można było wielu rzeczy spróbować. warsztaty plastyczne z malowaDużym zainteresowaniem cieszyło nia pisanek, a także robienia pasię stanowisko, na którym można pierowych kwiatów i kogutków.
W warsztatach
było zasięgnąć
brały udział nie
informacji dotyczących zasad
tylko dzieci, ale i
odbioru odpaze sprzedaży palm i pisanek zasili dorośli. Oprócz
dów na terenie
tego na rynku
konto Fundacji Pomóż Dorosnąć
gminy. Pierwsze
odbywały
się
kon k ursy-zga500 osób, które
odwiedziło stoisko, otrzymało wiel- dywanki o tematyce wielkanocnej,
w których wzięło udział około 140
kanocny owies.
dzieci. Nagrodami były kojarzące
Zajęcia dla najmłodszych
się ze świętami drobiazgi, czekolaSzturm na miejski rynek przypu- dowe zajączki, zawieszki w kształcie
jajek i sikawki, które przydadzą się
podczas śmigusa-dyngusa. Około
godz. 14 rozstrzygnięto konkurs na
najlepszą babę i mazurka, do którego zgłoszono w tym roku tylko dwa
wypieki. Najsmaczniejsze, zdaniem
jury, było ciasto upieczone przez Olę
Oskierko z Głoskowa, na drugim
miejscu uplasowała się Joanna Macenowicz z Gołkowa.
O wiele większym zainteresowaniem cieszyły się konkursy na
rodzinną palmę i pisankę. Do tego
pierwszego zgłoszono 47 prac. Jury
zdecydowało, że pierwsza nagroda
powędruje ex aequo do Emilki Słapik i Gabrysi Grabowskiej, drugie

1355 złotych
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Patroni ulic Warszawy
We wtorek, 2 kwietnia w
Czytelni Naukowej nr XIV (ul.
Lachmana 5) odbędzie się
spotkanie z Andrzejem Kochanowskim w cyklu ,,Patroni
ulic Warszawy’’ pt. ,,Boy, Gałczyński, Brat Albert, Piwarski’. Początek o godzinie 19.
Wstęp wolny.
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miejsce zajęli Natalia i Julia Zugaj
oraz Kajetan Mikunda, a trzecie –
Ola Gontarz i Michalinka Bartos.
Do konkursu na rodzinną pisankę zgłoszono w tym roku 92 prace.
Pierwsze miejsce zajęli ex aequo
Amelia Szulc, Julia Wolska i Ola
Cichecka, drugie – Tymoteusz Smoczyński, Kamila Purzycka i Zuzia
Radońska, trzecie – Zosia Szorska,
Monika Kozłowska, Ania Lewandowska. Wszystkie palmy i pisanki
można było kupić podczas kiermaszu. Dochód z ich sprzedaży – w sumie 1355 zł - trafił na konto Fundacji
Pomóż Dorosnąć. Pieniądze wspomogą dzieci z rodzin dysfunkcyjE
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nych, bardzo boleśnie doświadczone
przez los.
Życzenia i poczęstunek
Około godz. 12.30 na miejskim
rynku pojawił się burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, który złożył
wszystkim mieszkańcom życzenia
zdrowych i pogodnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie, a
następnie zaprosił na wielkanocny
poczęstunek. Mieszkańcy mogli
spróbować wystawionych na świątecznym stole jajek oraz gorącego,
aromatycznego żurku.

Tomasz Wojciuk
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KRONIKA POLICYJNA

Zwiedzali
park krajobrazowy

POWIAT

Uwaga na złodziei
W ubiegłą sobotę około południa klientowi dużego sklepu przy
ul.1000-lecia Państwa Polskiego w Konstancinie-Jeziornie złodzieje
wyciągnęli z kieszeni kluczyki do samochodu, po czym odjechali stojącym na parkingu citroenem. Złodziei do tej pory nie złapano, sprawę
prowadzą policjanci z wydziału kryminalnego. Kolejna zuchwała kradzież
miała miejsce na terenie Lesznowoli, gdzie złodzieje dostali się do niezamkniętego garażu, kradnąc armaturę łazienkową wartą około 5 tys. zł.
Ze względu na zbliżające się święta i dużą aktywność złodziei policja
apeluje o ostrożność zarówno w dużych centrach handlowych, na bazarach, targowiskach, jak i w środkach komunikacji publicznej. Jeśli planujemy świąteczny wyjazd, warto odpowiednio zabezpieczyć swój dom lub
mieszkanie. Nie zostawiajmy śladów wskazujących na naszą nieobecność, poprośmy sąsiada, aby w miarę możliwości zapalił przed naszym
domem światło i wyjął listy ze skrzynki pocztowej. Klucze do domu
nośmy w innym miejscu niż dokumenty z adresem. Samochód parkujmy
w miejscu oznaczonym, dobrze oświetlonym i najlepiej strzeżonym.
Drobne akcesoria, jak telefon komórkowy czy laptop, zabierajmy ze sobą
lub chowajmy w bagażniku.

PIASECZNO

Handlowali narkotykami?
Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 22-letnią Magdalenę O. i
30-letniego Marcina A., których podejrzewali o handel narkotykami. W
miejscu ich zamieszkania, w łazience za termą funkcjonariusze znaleźli
podzielone na porcje 40 g heroiny. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i rozprowadzania środków odurzających i decyzją prokuratury zostali
oddani pod dozór policyjny. Grozi im do 10 lat więzienia.

Złamał zakaz sądowy
W miejscowości Pęchery kierujący transporterem mężczyzna stracił
panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie przydrożnej posesji,
uszkadzając zaparkowany tam samochód i zatrzymał się na elewacji
budynku mieszkalnego (również ją uszkadzając). Po przybyciu na miejsce policjanci szybko zorientowali się, że 30-letni Czesław B. ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący
od 12 listopada 2007 roku do 12 listopada 2013 roku. Ponadto mężczyzna był nietrzeźwy – miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. O
jego dalszym losie zdecyduje sąd.

GÓRA KALWARIA

Chciał sobie zapalić
W środku dnia przy ulicy Skierniewickiej policjanci zauważyli 24-letniego
Krzysztofa S., którego podejrzewali o posiadanie środków odurzających.
Na widok funkcjonariuszy chłopak próbował się oddalić, został jednak
zatrzymany. W kieszeni miał torebkę z marihuaną, a w domu kolejną porcję narkotyku – w sumie uzbierało się tego 4,6 g. Policjanci ustalają,
gdzie 24-latek kupował narkotyki i czy zajmował się ich rozprowadzaniem. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat więzienia.

Pijany spowodował kolizję i... uciekł

K O N D O L E N C J E

Na ulicy Towarowej kierowca fiata zderzył się z prawidłowo jadącym ciężarowym volvo, po czym – jak gdyby nigdy nic – odjechał z miejsca zdarzenia. Powiadomieni o incydencie policjanci natychmiast ruszyli za nim
w pościg. Niedługo potem Daniel O. został zatrzymany. Mężczyzna miał
w organizmie ponad 2,3 promila alkoholu. Grozi mu do 2 lat więzienia.

LESZNOWOLA/PIASECZNO

Znów nielegalne oprogramowanie
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą przeprowadzili kontrolę kilku firm prowadzących działalność na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej i w Piasecznie. Na każdym ze sprawdzanych
przez specjalistów komputerów były zainstalowane nielegalne wersje
programów. W wyniku kontroli zabezpieczono trzy urządzenia. Pirackie
programy spowodowały straty producentów legalnego oprogramowania sięgające nawet 4000 złotych. Właścicielom firm grożą wysokie
grzywny.
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W czwartek, 21 marca w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w
Otwocku przy ul. Sułkowskiego 11
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Dzikie wysypiska i natura”. W konkursie wzięli
udział uczniowie ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej
W uroczystości wzięło udział
16 wychowanków ośrodka wraz z
opiekunami oraz pomysłodawcą
konkursu Andrzejem Białym. Całą
grupę serdecznie powitał Artur Pozorek, pełnomocnik zarządu województwa mazowieckiego ds. osób
niepełnosprawnych.
Gospodarz
spotkania, Sylwester Chołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków
Krajobrazowych przywitał uczniów,
którzy zostali obdarowani pamiątkowym albumem „Mazowiecki Park
Krajobrazowy 25 lat” oraz kalendarzem przyrodniczym. Autorzy nagrodzonych prac, wykonanych pod
kierunkiem nauczycielki plastyki
Anny Jaciubek, otrzymali atrakcyjne
nagrody. Biblioteka ośrodka wzbogaciła się o pomoce audiowizualne,
które zostaną wykorzystane na lekcjach przyrody i biologii.
Następnie uczniowie obejrzeli
trzy krótkie filmy edukacyjne na
temat parku. Szczególne zainteresowanie wzbudził film pt. „Wilczym tropem”. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku oraz
zwiedzania ośrodka edukacyjno-muzealnego „Baza Torfy” w
Karczewie. Wychowankowie piaseczyńskiej szkoły specjalnej obejrzeli niezwykle ciekawą ekspozycję przyrodniczą oraz pamiątki
etnograficzne i poznali kulturę
regionu kołbielskiego. Jedną z największych atrakcji wyjazdu była
jednak możliwość zrobienia sobie
zdjęcia z biegającym po wybiegu
wilkiem szarym o imieniu Zew.
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Zmarł Andrzej Swat
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URODZENI W PIASECZNIE

PIASECZNO Po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 62 lat zmarł Andrzej Swat - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie, wiceburmistrz Piaseczna w latach 2001-2006,
mieszkaniec Zalesia Górnego
Od początku tygodnia Andrzej
Swat nie odbierał telefonów. Zaniepokoiło to sekretarza urzędu gminy Arkadiusza Czapskiego. - Wiedziałem,
że regularnie jeździ do szpitala i byliśmy umówieni, że gdyby źle się czuł, to
zawsze może do mnie zadzwonić i go
odwiozę do domu – mówi Arkadiusz
Czapski. - Gdy trzeciego dnia również
nie odbierał telefonu, zadzwoniłem
do szpitala i dowiedziałem się, że tam
go nie ma. Wsiedliśmy w samochód i
pojechaliśmy do niego do domu. Nie
reagował na pukanie, podważyliśmy
okno i weszliśmy do środka. Niestety
już nie żył.
- Andrzej miał specyficzny styl
bycia, bardzo go szanowałem i doceniałem jego rozległą wiedzę samorządową – wspomina burmistrz Zdzisław
Lis. - Wiele się od niego nauczyłem,
bardzo pomógł też w mojej kampanii
wyborczej.
- Zapamiętam go jako człowieka
niesłychanie skromnego i uczciwego
– mówi Arkadiusz Czapski.
- Nie troszczył się o siebie, ale
przede wszystkim o innych – dodaje
Andrzej Szczygielski, członek rady sołeckiej Zalesia Górnego. - Swoją pracę
w radzie miejskiej traktował jako posłannictwo. Mógł wzbudzać kontrowersje, można było się z nim nie zgadzać, ale nikt nie mógł zaprzeczyć, że
w swoich działaniach zawsze kierował
się interesem społecznym. Niezależnie
od pełnionych stanowisk na szczeblu
gminnym zawsze angażował się w życie społeczne Zalesia Górnego.
Przez ponad 10 lat (z niewielką
przerwą) Andrzej Swat pełnił funkcję
prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół
Zalesia Górnego. Był współautorem
książki „Zalesie Górne 1930-2000”,
wydanej z okazji 70. rocznicy powstania Zalesie Górnego.
- Poznaliśmy się w 2001 roku,
kiedy Andrzej Swat objął funkcję wiceburmistrza Piaseczna – wspomina
Kamil Staniszek, redaktor naczelny
„Kuriera Południowego”. - Był bardzo
otwarty i komunikatywny, nie owijał w
bawełnę i nazywał rzeczy po imieniu.
Zawsze dbał o to, by do prasy docierały pełne informacje, ale nie zależało mu, by być w centrum uwagi. Sam
miał żyłkę dziennikarską, zajmował
się fotografią, był uważnym obserwatorem lokalnych wydarzeń i wiernym

czytelnikiem naszej gazety. Bywało,
że się nie zgadzaliśmy i polemizowaliśmy, również na łamach „Kuriera
Południowego”. Był niezwykle błyskotliwym i inteligentnym rozmówcą,
bardzo lubiłem jego poczucie humoru
i często wręcz rozbrajającą szczerość.
- Współpracowaliśmy bardzo długo, nawet jeśli nie zgadzaliśmy się ze
sobą pod względem merytorycznym,
to zawsze odnosiliśmy się do siebie z
szacunkiem – mówi wieloletni radny
rady miejskiej Zbigniew Mucha. - Będzie mi go brakowało.
- Był bardzo aktywnym mieszkańcem Zalesia Górnego i angażował się
w wiele społecznych inicjatyw – wspomina radny Wojciech Kaczorowski.
- Często mieliśmy inne spojrzenie
na kwestie związane z samorządem,
ale zawsze udawało nam się dojść do
jakiegoś konsensusu. Jego śmierć to
duża strata dla naszej lokalnej społeczności. Wielka szkoda.
- Był życzliwy, otwarty i zawsze
służył pomocą – mówi Marek Marciniuk, najmłodszy stażem radny radny
miejskiej. - Jego drzwi stały otworem
dla wszystkich radnych.

Andrzej Swat funkcję wiceburmistrza objął wiosną 2001 roku, po
tym jak odwołano ze stanowiska
burmistrza Andrzeja Moździerza,
a jego miejsce zajął Józef Zalewski
(wówczas burmistrza wybierali radni, a nie mieszkańcy). W pierwszych
powszechnych wyborach w 2002
roku mieszkańcy wybrali burmistrzem Józefa Zalewskiego. Funkcję
zastępcy ponownie powierzył Andrzejowi Swatowi, z którym wspólnie startowali z listy Centrum. W
kolejnej kadencji samorządowe drogi Józefa Zalewskiego i Andrzeja
Swata rozeszły się. W ostatnich wyborach Andrzej Swat o głosy mieszkańców ubiegał się, startując z listy
Platformy Obywatelskiej.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 4 kwietnia, o godz. 13 w kościele
w Zalesiu Górnym. Po mszy odbędzie się uroczyste odprowadzenie
na pobliski cmentarz. Po śmierci
Andrzeja Swata piaseczyńską radę
miejską uzupełni Adam Marciniak
– aktualnie pełniący funkcję sołtysa
Żabieńca.
Ż

Mieszkańcom Powiatu Piaseczyńskiego składam serdeczne życzenia
zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt Wielkanocnych. Niech budząca
się wiosna i ten świąteczny stół, a zwłaszcza symbol jajka wielkanocnego,
którym będziemy się dzielić napawa nas wszystkich radością i
optymizmem. Życzę Państwu, aby te Święta spędzone w gronie najbliższych były spokojne i pełne ciepła rodzinnego.
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Witold Wójcicki
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Aleks Borowski
2520g, 52cm, 19.03.2013

Amelia Prus
3440g, 56cm, 20.03.2013

Filip Kozłowski
3080g, 54 cm, 16.03.2013

Franciszek Juhanowicz
3500g, 53cm, 24.03.2013

Julia Kulak
4060g, 56cm, 23.03.2013

Karolina Roszkiewicz
3800g, 57cm, 21.03.2013

Mikołaj Baranowski
4060g, 57cm, 23.03.2013

Wojciech Sobala
3900g, 58cm, 21.03.2013

Wojtuś Szczegłow
3640g, 55cm, 18.03.2013

URODZENI W PIASECZNIE

Kolizja przy Kieleckiej
LESZNOWOLA We wtorek po południu w Starej Iwicznej iveco zderzyło
się z naczepą ciężarówki. Na szczęście w groźnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie ucierpiał

Do kolizji doszło około godziny 14 w pobliżu skrzyżowania ulicy Słonecznej
z ulicą Kielecką. Jadące od strony Magdalenki ciężarowe iveco nagle zjechało na
przeciwległy pas ruchu, zderzając się z naczepą jadącej w przeciwnym kierunku
scanii. Iveco wylądowało w rowie, uszkadzając ogrodzenie przydrożnej posesji.
Obydwaj kierowcy biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi. Sprawca kolizji, Przemysław M., został ukarany mandatem w wysokości 300 zł i punktami karnymi.
Trudno powiedzieć, dlaczego tak niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas
ruchu. Być może po prostu się zagapił...
TW
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Konkurs na ratusz rozstrzygnięty!

KONSTANCIN-JEZIORNA W środę, 27 marca rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej nowego budynku ratusza w Konstancinie-Jeziornie, który
ma powstać przy ul. Piaseczyńskiej. Pierwsze miejsce zajęła praca przygotowana przez warszawską pracownię architektury i urbanistyki „Brzozowski Grabowiecki Architekci”
Grzegorz Traczyk
Wyniki konkursu zostały ogłoszone w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie przy ul.
Foksal. Nagrodę główną i zaproszenie
do negocjacji na wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej
konstancińskiego ratusza otrzymała
pracownia „Brzozowski Grabowiecki
Architekci” z Warszawy. W Jury znalazło się siedem osób – trzy z SARP
oraz cztery z samorządu i urzędu
(Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej, wiceburmistrz Ryszard Machałek, Ewa KlimkowskaSul, kierownik wydziału architektury
oraz Janusz Kołodziejczak, zastępca
kierownika wydziału inwestycji). W
uzasadnieniu swojej decyzji komisja
konkursowa napisała, że przyznano
pierwszą nagrodę: „Za wykwintną
kreację przestrzenną, wynikającą z
odczytania lokalnych warunków, lokalizacji i specyfiki funkcji. Walory
architektoniczne pracy wynikają z
umiejętnej syntezy cech przestrzeni
Konstancina-Jeziorny, w yjątkowej funkcji oraz relacji z otoczeniem.
Przekonywający jest uzyskany, wyrafinowany, dojrzały wyraz przestrzenny i estetyczny. Jest on kwintesencją
wymaganej powagi i symboliki nadbudowanych na demokratyczny funkcjonalizm. Przedstawione w pracy
zasady kształtowania przestrzeni nowego ratusza będą dobrym wzorem
do określenia oczekiwań w stosunku
R

E

K

do przyszłej zabudowy tej części Konstancina-Jeziorny. Na podkreślenie
zasługuje dbałość o energooszczędność i proekologiczne rozwiązania.
Dotyczy to zarówno struktury obiektu, jak i zastosowanych systemów czy
materiałów.” Komisja konkursowa nie
przyznała ani drugiego ani trzeciego
miejsca, jedynie wyróżniając kilka pozostałych pracowni.

Okazały i funkcjonalny
Nowy ratusz zgodnie z założeniami ma mieć 2,5 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Według autorów projektu ratusz ma szansę przyspieszyć
urbanizację tego centralnego rejonu
Konstancina i być zaczątkiem nowej,
nowoczesnej dzielnicy. Ze względu na
trudne warunki gruntowe, z wyjątkiem kilku pomieszczeń technicznych,
nie będzie podpiwniczony. Budynek
Budowa w przyszłym roku
ma mieć dwa wejścia - północne poW kwietniu wszystkie zgłoszone przez zielone patio i południowe z ulido konkursu prace zostaną zaprezen- cy Piaseczyńskiej. Tędy do budynku
towane mieszkańcom Konstancina- ratusza będą wchodzić wszyscy jego
Jeziorny. - Jestem bardzo zadowolo- użytkownicy, przyjeżdżający samony, że bez opóźnień zakończyliśmy chodem. Wejście północne będzie
pewny etap przygotowań do budowy miało oficjalny charakter i ma być barratusza – mówi burmistrz Kazimierz dziej kameralne. Elewacja budynku
Jańczuk. - Został rozstrzygnięty kon- została zaprojektowana ze szlachetnej
kurs, który moim zdaniem zakończył cegły ceramicznej. Wewnętrzna struksię sukcesem.
tura budynku
Teraz
jak
zorganizon aj sz y b c i e j
wana jest woprzystąpimy
koło dwóch
mogłaby się zacząć budowa ratusza, jeśli
do rozmów z
dziedzińców:
nowy projekt ostatecznie
projektantawejściowego i
zostanie zaakceptowany
mi i w 2014
wewnętrzner. chciałbym
go, na który
rozpocząć budowę nowego ratusza. otwierają się pokoje do urzędników.
Przede wszystkim zaprojektowany Natomiast skrzydło południowe ma
budynek jest funkcjonalny, spełnia mieć dwie kondygnacje zwieńczone
wszystkie nasze oczekiwania i na wieżą, w której powstanie sala rady
pewno będzie dobrze służył zarówno miejskiej oraz pomieszczenia burmimieszkańcom, jak i urzędnikom – do- strza. Pozostała część obiektu według
daje Kazimierz Jańczuk.
autorów projektu ma być parterowa.
Południowy, dwukondygnacyjny trakt
L A M A
budynku to strefa o pełnej dostępności. W części wschodniej położona jest
powierzchnia na wynajem, połączona
z patio, w której będą mogły powstać
m.in. bank, poczta czy kawiarnie i
kiosk. W części zachodniej znajdzie
się strefa obsługi mieszkańców z dużą
recepcją wraz z referatami urzędu dostępnymi dla mieszkańców, otaczającymi patio wewnętrzne. W najdalszej
części, w skrzydle zachodnim na piętrze znajdą się biura niedostępne dla
mieszkańców.

W przyszłym roku

Ratusz z żywym herbem miasta
Niezwykle istotnym elementem
projektu jest dąb, widniejący w herbie
Konstancina-Jeziorny. Na dziedzińcu

Koncepcja architektoniczna nowego ratusza w KonstancinieJeziornie wykonana przez firmę „Brzozowski Grabowiecki
Architekci”
wejściowym zostanie posadzony dąb
szypułkowy, który według koncepcji
architektów, ma nie tylko witać petentów, lecz także symbolicznie wzrastać
wraz z rozwojem zarówno samego

„

Przystąpimy do rozmów z projektantami i w 2014 r. chciałbym
rozpocząć budowę nowego ratusza. Przede wszystkim zaprojektowany budynek jest funkcjonalny,
spełnia wszystkie nasze oczekiwania i na pewno będzie dobrze
służył zarówno mieszkańcom, jak
i urzędnikom

”

Kazimierz Jańczuk
burmistrz Konstancina-Jeziorny
ratusza, jak i całej gminy. Na wieży
z salą rady miasta oprócz herbu ma
powstać także zegar słoneczny – element tradycyjnie identyfikujący budynek ratusza, a także symbolizujący
porządek i ład. Zieleń ma odgrywać
bardzo istotną rolę w zaprojektowanym ratuszu. Ma wypełniać przestrzeń, sprawiając, że budynek będzie
przyjazny dla mieszkańców i urzędniR
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ków. Ozdobne krzewy, trawy, rośliny
kwitnące i wspomniany już dąb będą
zdobiły oba wewnętrzne dziedzińce
ratusza.
Budynek pasywny
Wszystkie przestrzenie budynku, w
których znajdzie się roślinność, będą
doświetlone naturalnym światłem.
Jednak specjalne żaluzje będą chroniły przed nadmiernymi promieniami słonecznymi. Projekt przewiduje
wykorzystanie najnowocześniejszych
technologii budownictwa pasywnego – proekologiczność i energooszczędność. Ściany zewnętrzne zostaną
wykonane w specjalnej technologii o
dużym balansie cieplnym i podwyższonych parametrach izolacyjności.
W budynku będzie zamontowany
również system wentylacji mechanicznej oraz odzyskiwania ciepła, a także
wtórnego wykorzystania wody deszczowej, zbieranej z dachów pulpitowych. Architekci przewidzieli również
możliwości oświetlenia obiektu przy
wykorzystaniu
energooszczędnych
źródeł światła, a także ogrzewania ratusza dzięki panelom słonecznym lub
wymienników gruntowych.

Grzegorz Traczyk
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Nowalijki wygrały z mrozem

Animacja z przesłaniem

V

PIASECZNO W sobotę, 23 marca nieformalna grupa Nowalijki w Akcji
przystąpiła, jak co roku, do symbolicznego powitania wiosny. Choć
aura była tym razem wyjątkowo surowa, to jednak nie odstraszyła PIASECZNO W czwartek, 21 marca w Przystanku Kultura odbyła się projekcja filmu pt. „Pan Pet i kupa problemów” zorganizowana przez portal WspólneRazem.pl i fundację Akcja Animacja. Zabawna i pouczająca animaona uczestniczek imprezy, które bawiły się świetnie
cja, zrealizowana klasyczną metodą poklatkową, została przygotowan a przez uczniów szkół podstawowych
w ramach warsztatów „Mały Animator” i tegorocznej „Zimy w mieście” prowadzonej w Przystanku Kultura

Sobotni ranek przywitał mieszkańców Piaseczna temperaturą minus 14
stopni, więc wśród organizatorów akcji pojawiły się pewne wątpliwości czy
będą w ogóle chętni żeby tego dnia witać wiosnę. Na szczęście o godzinie
10 na niebie pojawiło się przepiękne słońce i zewsząd zaczęły nadciągać Nowalijki.... Grupa piaseczyńskich mieszkanek rozpoczęła coroczny przemarsz z
Marzanną z Zalesia Dolnego. W tym samym czasie panowie rozpalali na Zimnych Dołach ognisko by spalić Marzannę i wreszcie pozbyć się zimy.
- Byliśmy tak skuteczni w swoich działaniach, że podobno przegoniliśmy też wiosnę i od razu ma zapanować lato – śmieje się Małgorzata Miernecka, jedna z inicjatorek imprezy. - W naszych zabawach pamięcią wracaliśmy do czasów dzieciństwa.
Oprócz polskich tradycji i zwyczajów staramy się również pokazywać tradycje i innych krajów. Tym razem największy aplauz zdobył popularny w Anglii wyścig z jajkiem na łyżce. Zwyciężczyni otrzymała w nagrodę misia Teddy. Prawdziwym przebojem okazała się być z kolei jajecznica na kiełbasie smażona na szufli od śniegu.
Wysiłek fizyczny w połączeniu ze spotkaniem integracyjnym udał się wyśmienicie. - Było świetnie, pomimo mrozu!- mówi Bogumiła Rososzczuk, związana na
co dzień z Przystankiem Kultura. - Rano, po sprawdzeniu temperatury, miałam
wprawdzie chwilę zwątpienia czy wychodzić z domu, ale warto było spotkać się
z dziewczynami z Nowalijek. Uśmiechnięte, energiczne i zdecydowane ostatecznie rozprawić się z zimą! Było ognisko, wspólne zabawy i odśpiewanie hymnu
Nowalijek. Niech żałują wszyscy, którzy wystraszyli się mrozu i nie przyszli.
Kolejna imprezą nieformalnej grupy będzie Świętojańska Noc Nowalijek w
czerwcu na rynku w Piasecznie, gdzie uczestnicy akcji będą wspólnie ćwiczyć,
tańczyć i poznawać poznawać tajniki gubienia kilogramów.
Grzegorz Tylec

Film „Pan Pet i kupa problemów” jest pierwszym odcinkiem cyklu „Dzieci uczą”. Krótka, trwająca
niewiele ponad pięć minut animacja
pokazuje dobitnie, jak bacznymi i
krytycznymi obserwatorami otaczającej rzeczywistości są najmłodsi
mieszkańcy naszego miasta. Proekologiczna wymowa tego dzieła,
surowego w warstwie formalnej, a
jednocześnie bardzo sugestywnego
w treści, nie powinna pozostawić
nikogo zainteresowanego losem Piaseczna obojętnym.
- Praca z prawie 30 dziećmi w
wieku od 7 do 12 lat była dla mnie
ciekawym doświadczeniem – mówi
Elżbieta Sokołowska z fundacji Akcja Animacja. - Trzeba było przede
wszystkim okiełznać ten żywioł, a
na etapie montażu dużo wyciąć żeby

„

Przyznaję, że film jest kontrowersyjny, ale tworzony przez dzieci, które tak właśnie postrzegają
rzeczywistość

”

Piotr Kandyba
radny powiatu piaseczyńskiego
uzyskać ponad pięciominutową,
klasyczną poklatkową formę.
Przed projekcją filmu głos zabrał
również Piotr Kandyba, radny poR
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wiatowy i przedstawiciel portalu
WspólneRazem.pl.
- Bardzo się cieszę, że podeszliśmy
do tego tematu – powiedział Piotr
Kandyba. - Zauważyliśmy, że dzieci
zaczynają uczyć dorosłych. Przyznaję,
że film jest kontrowersyjny, ale tworzony przez dzieci, które tak właśnie postrzegają rzeczywistość. W przyszłości
chcielibyśmy zająć się także innymi
zagadnieniami, np. kultury osobistej.
Chcemy pokazać te proste rzeczy, które nam na co dzień umykają.
Z projekcji filmu dowiedzieć się

można było, że Piaseczno jest miastem zaśmieconym, w którym królują rzucone wszędzie niedopałki, niesprzątane psie odchody i inne śmieci,
które przeszkadzają najmłodszym.
Poprzez wymowę animacji dzieci
chciały, na swój własny i oryginalny sposób, uczulić dorosłych, żeby
dbali oni o środowisko naturalne i
wspólną przestrzeń miejską.

Grzegorz Tylec
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II Turniej Maszyn Wodnych
PIASECZNO W sobotę, 23 marca w ZS nr 1 przy ul. Szpitalnej odbył się drugi już Turniej Maszyn Wodnych,
w którym rywalizowały 23 drużyny z Polski i Ukrainy. Pierwsze dwa miejsca w kategorii Moc wywalczyły zespoły z Piaseczna
Wcześniej turnieje maszyn
wodnych organizowane były w
Łodzi i Poznaniu. Ostatnie tego
typu zawody odbyły się tam 5 lat
temu. W ubiegłym roku turniej
maszyn wodnych po raz pierwszy
postanowiono zorganizować w
Piasecznie. Wszystko zaczęło się
od rozmowy nauczyciela fizyki
Romana Paszkowskiego z Wiesławą Bojanowską, prezes Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej.
Później w projekt zaangażowały
się także władze Piaseczna, któ-

re objęły patronatem nietypowe
przedsięwzięcie.
Zeszłoroczny
Turniej Maszyn Wodnych okazał
się strzałem w dziesiątkę. Do rywalizacji przystąpiło w sumie 11
drużyn. Dlatego gmina również
w tym roku postanowiła kontynuować współpracę z Piaseczyńską
Fundacją Ekologiczną, fundując
dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Partnerem merytorycznym
turnieju została firma PGE Energia Odnawialna S.A.

Coraz większe zainteresowanie
W tym roku do turnieju zgłosiły
się aż 23 drużyny, które przywiozły
do Piaseczna 34 maszyny wodne.
Wszystkie turbiny były testowane na
stanowisku pomiarowym, zbudowanym przez firmę Unilogo. Na turbiny,
po podłączeniu, kierowany był stru-

„

Wyniki maszyn były lepsze niż
w roku ubiegłym

”

Roman Paszkowski
PFE

mień wody wytwarzany przez pompę
wodną sterowaną falownikiem. W
kategorii Mocy chodziło o to, aby maszyna w możliwie najkrótszym czasie
podniosła ciężarek o masie 2,5 kg na
wysokość 4 m. W kategorii Wydajność
brano pod uwagę zużycie wody – wygrywało urządzenie, które do podniesienia ciężarka zużyło jej najmniej.
Zacięta rywalizacja
O mocy i wydajności urządzeń
decydowało ich wykonanie. Aby maszyna była efektywna, młodzi ludzie
musieli wykazać się dużą wiedzą z
zakresu mechaniki, hydromechaniki
oraz fizyki. Jak się okazało, poradzili sobie znakomicie. - Wyniki w tym
roku były lepsze, niż w roku ubieR
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Nad przebiegiem rywalizacji czuwało jury
głym – podsumowuje krótko poziom zawodów Roman Paszkowski.
W kategorii Moc bezkonkurencyjny
okazał się Szymon Nalewczyński
z Gimnazjum nr 1 w Piasecznie.
Drugie miejsce zajęła drużyna Hydrokoksy (Michał Krupa, Mateusz
Zwierzyński, Martyna Rytka) z tej
samej szkoły, zaś trzecie – drużyna
Wodnik z Krasnopolia na Ukrainie.
W kategorii Wydajność najlepsza
okazała się maszyna Marka Piotrowskiego z VII LO im. Słowackiego w Warszawie. Drugie miejsce
zajęła drużyna Perpetum Turbine z
piaseczyńskiego LO przy ulicy Chy-

liczkowskiej, zaś trzecie – Dobra
Woda (gimnazjaliści Mateusz i Szymon Maszkiewiczowie) z Warszawy.
Zwycięzcy turnieju otrzymali cenne
nagrody, w tym namioty, pendrivy,
odtwarzacze mp3, albumy, kaski,
koszulki. Wydarzeniem towarzyszącym zawodom była prelekcja poświęcona historii rozwoju elektrowni wodnych, którą przeprowadził
przedstawiciel firmy PGE Energia
Odnawialna S.A. Następny, trzeci
Turniej Maszyn Wodnych planowany jest wiosną 2014 roku.

Tomasz Wojciuk
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Multimedialna biblioteka w Grzędach zaprasza
Rola bibliotek w rozwoju cywilizacji ludzkiej jest nadal nadrzędna, nawet w XXI wieku, kiedy korzystanie z nowoczesnego sprzętu komputerowego i dostęp do Internetu stało się naturalną cechą społeczeństwa informacyjnego. Wiedza, kontakt z żywym słowem, rozrywka, kształtowanie
intelektu, pasja czytania – to tylko najważniejsze wyznaczniki wartościujące książkę
Jesienią 2012r. sukcesem zakończyła się realizacja kolejnego projektu Gminy Tarczyn współfinansowanego ze środków unijnych. W
ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, oś
LEADER, wyremontowano i wyposażono Dom Kultury w Grzędach,
w którym mieści się Filia Gminnej
Biblioteki w Tarczynie. Aktywność oraz inicjatywa mieszkańców
Grząd, zwłaszcza przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie
- pana Jana Dębskiego, zaowocowała zwieńczeniem tak cennego
dla społeczności lokalnej przedsięwzięcia. Projekt ten aktywnie
wspierała burmistrz Tarczyna, pani
Barbara Galicz, która osobiście monitorowała przebieg prac nad tworzeniem lokalu biblioteki. W po-

rządkowanie księgozbioru chętnie
włączyli się też dwaj uczniowie z kl.
VI b z PSP w Tarczynie – Dominik
Kiljańczyk i Mateusz Marczak.
Przestronne pomieszczenia
Ciasny i mało atrakcyjny dla czytelnika lokal w Woli Przypkowskiej
uzyskał nową jakość – dwa przestronne, estetyczne pomieszczenia
zajmujące 70 m2. Pierwsza sala – to
wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych i młodzieży, druga – dla dzieci.
Z myślą o najmłodszych czytelnikach został urządzony pokój, w którym maluchy mogą nie tylko samodzielnie wybierać sobie książki, ale
także się bawić. Kolorowe książeczki
wprost zapraszają, by po nie sięgnąć,
a puzzle, plastelina, farby, kredki,
malowanki zachęcają do zabawy na
barwnym dywanie lub przy stoliku.

Warsztaty literacko – plastyczne
W najbliższym czasie jest przewidziane zainstalowanie komputerów z łączem internetowym oraz
drukarki. W czasie ferii zimowych
w bibliotece były przeprowadzone
warsztaty literacko – plastyczne
dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Ferie w bibliotece, czyli dla każdego coś ciekawego”. Spotkania
odbywały się w miłej, rodzinnej
atmosferze, a powstałe prace potwierdziły, że książka motywuje
do twórczych przemyśleń. Bogaty,
stale uzupełniany księgozbiór (ponad 9 tys. woluminów), zgodnie z
zainteresowaniami i potrzebami
czytelników, „zaprasza” do korzystania ze swojej oferty.

Ferie w bibliotece

A. Wójcik

Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży
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Nagrodzili sportowców
POWIAT Ostatnią sesję rady powiatu rozpoczęła uroczystość, podczas której samorządowcy wyróżnili sześcioro sportowców oraz ich trenerów
za międzynarodowe sukcesy. Gratulacje od radnych i zarządu powiatu odebrali karatecy, kickboxerzy oraz tancerze z Piaseczna, Konstancina-Jeziorny i Tarczyna
Dyplomy, kwiaty i gratulacje jako nastu krajów. Wyróżniono również
pierwsi odebrali kickboxerzy. Piotr Karolinę Zielińską, wychowankę
Bąkowski, mieszkaniec Piaseczna, klubu Piotra Bąkowskiego, a teraz
zawodnik i
również instr uk torkę,
trener klubu
UKS Akroktóra podbata
Tar- przez samorząd powiatu zostali Piotr Bąkow- czas Pucharu
Europy
czyn, który
ski Karolina Zielińska Paweł Orysiak Justyna w kategorii
w styczniu
Kacperczyk Łukasz Bladosz Anna Bosiek
kolorow ych
we włoskim
Magdalena Miksa Urszula Strzeżek
Conegliano
pasów w kaw niezwykle
tegorii 60 kg
prestiżowym Pucharze Europy wy- również zdobyła Złote Rękawice.
walczył Złote Rękawice, wygrywając - Bardzo dziękuję za to wyróżnienie
w formule light contact rywalizację oraz zainteresowanie naszą dyscyo to trofeum z zawodnikami z kilku- pliną i docenianie naszej pracy –

Wyróżnieni

Wyróżniono również Pawła Orysiaka i Justynę Kacperczyk
z konstancińskiego Uczniowskiego Klubu Karate
Kyokushin IPPON

mówił Piotr Bąkowski, odbierając
gratulacje. Jego Złote Rękawice zrobiły ogromne wrażenie i wzbudziły
podziw samorządowców. Maria
Mioduszewska,
przewodnicząca
rady powiatu nawet je przymierzyła, żartując, że teraz jest gotowa na
„pojedynek” z oponentami.

Waleczni mistrzowie
Samorządowcy pogratulowali
sukcesów również karatekom z konstancińskiego Uczniowskiego Klubu
Karate Kyokushin IPPON - Pawłowi Orysiakowi, prezesowi i trenerowi klubu oraz Justynie Kacperczyk,
Mistrzyni Europy Juniorów w Karate Shinkyokushin oraz Łukaszowi
Bladoszowi, Mistrzowi Europy Kadetów (nieobecny podczas uroczystości). Justyna Kacperczyk zdobyła
swój tytuł na ubiegłorocznych zawodach w Antwerpii, a Łukasz Bladosz
na turnieju w Kielcach. Trener Paweł
Orysiak podziękował za wyróżnienie i zapewniając, że konstancińscy
sportowcy odniosą kolejne sukcesy
na międzynarodowej arenie, zachęcił samorządowców do śledzenia ich
poczynań. Paweł Orysiak zaprezentował również okazałe trofea swojej
podopiecznej. Justyna Kacperczyk
dzięki wspaniałemu występowi w
Belgii zdobyła nie tylko mistrzostwo
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Radni i zarząd powiatu pogratulowali Piotrowi Bąkowskiemu
oraz Karolinie Zielińskiej sukcesów
w Pucharze Świata w kickboxingu
kontynentu, lecz także otrzymała
prestiżowy tytuł najlepszej technicznie zawodniczki turnieju.
Rozpalają serca
W czasie sesji nagrodzono również tancerki KS Grawitacja, które mimo młodego wieku, mogą pochwalić się wspaniałymi sukcesami.
Gromkimi brawami, gratulacjami,
kwiatami i dyplomami nagrodzono medalowy duet - Annę Bosiek
i Magdalenę Miksę, które na Mistrzostwach Świata we Frankfurcie
nad Menem w kat. Duety Jazz Dan-

ce Dzieci do lat 11 zdobyły tytuł Wicemistrzyń Świata IDO. - Ania rozpala nasze serca na parkiecie, a jej
tata gasi pożary – zażartował starosta Jan Dąbek, gratulując Annie
Bosiek, której tatą jest bryg. Mirosław Bosiek, zastępca Komendanta
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Pogratulowano
również Urszuli Strzeżek, założycielce i trenerce KS Grawitacja Piaseczno, pod której okiem rodzą się
piaseczyńscy mistrzowie tańca.

Grzegorz Traczyk
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Przygotowujemy działkę
do budowy
Według analityków dzięki spadkom cen na rynku nieruchomości obecnie opłaca się inwestować w grunty. Dlatego też prawie połowa osób,
które są zainteresowane zakupem nieruchomości, poszukuje niezabudowanej działki. Postaramy się omówić wszystkie najważniejsze
formalności, których muszą dopełnić zainteresowani zakupem działki i budową domu
Grzegorz Traczyk
zagospodarowania przestrzennego,
należy zwrócić się do urzędu gminy o decyzję o warunkach zabudowy. We wniosku trzeba określić rodzaj planowanej inwestycji i wielkość domu, by nie naruszał lokalnego ładu przestrzennego. W takim
przypadku zazwyczaj na podstawie
dobrego sąsiedztwa można zbudować obiekty podobne do tych, które już powstały w pobliżu.

Szukając odpowiedniej nieruchomości do budowy domu, przede
wszystkim powinniśmy ustalić, w jakiej okolicy ma znajdować się działka. Wybierając lokalizację, najważniejsza jest oczywiście cena, która
w dużym stopniu determinuje wybór. Na rynku nieruchomości przeważnie obowiązuje zasada, że im
dalej od większych miast, tym taniej. Ofert można szukać na własną
rękę, przeglądając ogłoszenia w lokalnej prasie czy też na stronach internetowych. Można również popytać mieszkańców danej okolicy czy
też rozejrzeć się w poszukiwaniu tablic lub banerów z ofertami sprzedaży. Można też skorzystać z pomocy
agencji nieruchomości, co znacznie
usprawnia poszukiwania.

Geodeta i media
Następnie należy zwrócić się o
pomoc do geodety, który nie tylko
musi sporządzić mapę sytuacyjnowysokościową do celów projektowych, lecz także pomoże w przygotowaniu nieruchomości do zabudowy. Często bowiem teren należy wyrównać, odwodnić oraz zniwelować
różnice wysokości. Należy to zrobić
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mapa sporządzona przez geodetę umożliwi również ubieganie
się o przyłączenie mediów, jeśli nasza działka nie jest uzbrojona. Jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę jest zapewnienie
działce mediów (uzgodnienia i decyzje umożliwiające ich podłączenie) – wodociąg, kanalizacja (jeśli
w pobliżu nie ma sieci, trzeba uzyskać zgodę na budowę szamba) gaz i
prąd. Formalności należy załatwiać
u dostawców, funkcjonujących na
danym terenie, co wiąże się z dość
dużymi wydatkami.

Najpierw plan miejscowy
Przed zakupem należy sprawdzić
w urzędzie gminy, jakie jest przeznaczenie danej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Dzięki temu można
ustalić nie tylko, czy będziemy mogli zbudować tam upragniony dom,
lecz także dowiedzieć się, jakie możemy mieć sąsiedztwo w przyszłości.
Należy zwrócić uwagę na planowane drogi, tereny przemysłowe i usługowe, a także na rodzaj zabudowy
– jednorodzinna czy wielorodzinna. Może się również okazać, że ziemia jest rolna. Każdy może otrzymać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trzeba znać numer ewidencyjny działki, arkusza mapy i nazwę obrębu. Te dane powinny znajdować się w księdze wieczystej lub
w umowie notarialnej kupna nieruchomości. Jeśli natomiast nie mamy
dostępu do tych dokumentów, dane
działki można ustalić w starostwie
powiatowym. Wyrys i wypis można
uzyskać, zgłaszając się do wydziału architektury danego urzędu gminy, gdzie trzeba uiścić opłatę i wypełnić odpowiedni wniosek. Po zakupie nieruchomości należy sporządzić akt notarialny oraz założyć
księgę wieczystą, co również wiąże
się z kosztami. Jeżeli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan
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Pozwolenie na budowę
Kiedy uzyskamy już wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję
o warunkach zabudowy działki, należy zaprojektować wymarzony dom.
Można zarówno kupić gotowy projekt, jak i zlecić jego wykonanie architektowi, co będzie nieco droższe.
Żeby rozpocząć prace, musimy uzyskać pozwolenie na budowę, które
jest najważniejszym dokumentem. W
tym celu należy się zwrócić do miejscowego starostwa powiatowego, do
wydziału architektoniczno-budowlanego. Do wniosku trzeba dołączyć
wszystkie uzyskane wcześniej dokumenty i uzgodnienia - wypis i wyL
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rys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję
o warunkach zabudowy, cztery egzemplarze projektu domu, wypis z
rejestru gruntów i budynków nie tylko dla naszej działki, lecz także dla
sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia dotyczące mediów oraz dojazdu do nieruchomości. Do starostwa trzeba dostarczyć także dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Jeśli natomiast działka była wcześniej odral-

niana, do wniosku trzeba załączyć
także decyzję o wyłączeniu gruntów
z produkcji rolnej.
Starostwo zwykle ma 30 dni,
żeby rozpatrzyć wniosek. Jeśli natomiast wiąże się to z komplikacjami, procedura może się przedłużyć do 65 dni. Po uzyskaniu
pozwolenia należy odczekać 14
dni na jego uprawomocnienie. W
tym czasie od decyzji mogą odwołać się strony postępowania,
np. sąsiedzi.
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Budowę czas zacząć!
Następnie możemy zacząć szukać ekipy budowlanej. Przed wbiciem pierwszej łopaty, rozpoczęcie
prac trzeba jeszcze zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Koszty dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności mogą
się różnić w różnych gminach i powiatach. Jednak należy przygotować
się na wydatek kilku tysięcy złotych.
Najdroższe są usługi geodety oraz
projektantów.
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Targi mieszkaniowe
„NOWY DOM NOWE MIESZKANIE”
41. edycja największych na Mazowszu Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE na Stadionie Narodowym. Swoją ofertę
zaprezentuje blisko 100 wystawców: deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i banków
Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych skłania do zakupu, jest w czym wybierać, wolnych lokali jest więcej niż chętnych.
Poszukiwane są mieszkania jedno-,
dwu- i trzypokojowe o wielkości 4060 m2 w dobrej cenie. Tym wszystkim, którzy chcą wykorzystać obniżkę stóp procentowych chcemy ułatwić poszukiwania właściwego lokum, a tym, którzy w swej ofercie
posiadają lokale w promocyjnej ofercie chcemy umożliwić jak najpełniejszą prezentację inwestycji w pięknych
wnętrzach Stadionu Narodowego.
Ostatnie przed wakacjami
Kwietniowe Targi Nowy DOM
Nowe MIESZKANIE to prawdziwy festiwal mieszkań nowych i małych oraz korzystnych kredytów hipotecznych. 41. edycja targów zapowiada się wyjątkowo. Deweloperzy
i spółdzielnie, poza mieszkaniami z
oferty 2012, przedstawią do sprzedaży mieszkania oddane do użytkowania w pierwszym kwartale tego roku.
Można będzie także zapoznać się z
nowymi inwestycjami, których budowę rozpoczęto w pierwszym kwartale 2013, oraz z planowanymi lokalizacjami, na które deweloperzy i spółdzielnie już otrzymały pozwolenia na
budowę. W nowych projektach dominują mieszkania małe, na które jest
największe zapotrzebowanie: dwupokojowe do 40 m2 i trzypokojowe
do 55 m2. Deweloperzy deklarują
dostosowanie cen do realnych możliwości klientów i unikalne promocje.
Przy utrzymującej się nadwyżce podaży deklaracje deweloperów nie są
przesadzone, czego doświadczyli poszukujący własnego lokum na marcowej edycji targów, a dzięki ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej
o kredyt hipoteczny jest co łatwiej.
Ale… kupić mieszkanie, czy nająć? Zdaniem wielu ekspertów, za
tym pierwszym przemawia m.in.
bardzo duża liczba ofert na rynku,
atrakcyjne ceny, które spadły do poziomu sprzed górki cenowej przełomu 2007 i 2008 r. oraz taniejące kredyty. Jednak czy w warunkach niepewności gospodarczej i rosnącego bezrobocia zaciąganie kredytu jest dobrym pomysłem? Co się
bardziej opłaca? W publicznej de-

bacie na ten temat, którą poprowadzi dziennikarz Gazety Wyborczej
Marek Wielgo wezmą udział: Marta Kosińska, ekspert serwisu nieruchomościowego szybko.pl oraz Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości Home Broker.
Wykłady, warsztaty,
bezpłatne porady
Bogatej ofercie wystawców towarzyszy szereg wydarzeń pomagających zwiedzającym w podjęciu właściwej decyzji o zakupie nowego lokum. W trakcie wykładów
nie zabraknie dużej porcji wiedzy
z zakresu prawa, szczególnej uwadze polecane są spotkania poświęcone zagadnieniu hipoteki (pojęcie,
ustrój, znaczenie w obrocie prawnym) oraz klauzulom niedozwolonym w umowach deweloperskich
czy rozliczeniom podatkowym przy
zakupie, sprzedaży i najmie nieruchomości. Przede wszystkim jednak nie do przecenienia są spotkania z inspektorem nadzoru budowlanego, na których można poznać
techniczne wskazówki pomagające
w uniknięciu błędów przy odbiorze
mieszkania od dewelopera. W czasie
warsztatów architekci wnętrz i styliści podpowiedzą jak zaprojektować
wnętrze swojego mieszkania, podsuną wiele pomysłów wykorzystania
koloru i światła we wnętrzach, zaproszą do wspólnego tworzenia oryginalnych dekoracji do domu.
W Strefie Porad na potrzebujących
czekać będzie sztab konsultantów.
Funkcjonować będą punkty doradcze: porady finansowe, podatki,
prawo, zakup mieszkania na rynku
wtórnym, wycena nieruchomości,
remont i budowa domu, architektura wnętrz i stylizacja. Z projektantami wnętrz odwiedzający targi zaaranżują własny dom czy mieszkanie, dostosują do własnych potrzeb
mieszkanie od dewelopera, przebudują mieszkanie z rynku wtórnego.
W stoisku Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami można uzyskać porady prawne i poznać zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także zorientować
się w bieżącej sytuacji na wtórnym
rynku mieszkaniowym.

Więcej: www.targimieszkaniowe.pl
WSTĘP NA TARGI
6 i 7 kwietnia (sobota-niedziela) w godzinach: 10.00 – 17.00
STADION NARODOWY, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
odwiedzający otrzymują m.in.: mapy inwestycji mieszkaniowych w aglomeracji warszawskiej, Raport „Mazowieckie Inwestycje Mieszkaniowe – lato 2013” z obszernym działem prezentującym inwestycje mieszkaniowe realizowane na terenie Warszawy i okolic, dokładne informacje o lokalizacji, cenie, metrażu, terminie zakończenia budowy, kontakt do biura sprzedaży i wizualizację budynku. A także m.in.: kupon promocyjny do wykorzystania do 5
dni po targach, uprawniający do bezpłatnego sprawdzenia umowy rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni nieruchomości, odbioru technicznego lokalu, kar umownych, gwarancji oraz terminów płatności.

Na Stadion Narodowy można dojechać:
• komunikacją miejską:
•al. Zieleniecka:
• Tramwaje: 7, 8, 22;
• Autobusy: 123,138, 146, 147, 166, 509, 517
•Rondo Waszyngtona:
• Tramwaje 7, 8, 9, 22, 24, 25;
• Autobusy: 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521
• koleją - Przystanek Warszawa Stadion
•Koleje Mazowieckie
•SKM (Szybka Kolej Miejska)
• samochodem i zaparkować na zewnętrznych parkingach zlokalizowanych od strony al. Zielenieckiej
Mapka komunikacyjna: http://www.ztm.waw.pl/mapa/mapa_5.htm
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Miejsce na Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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Wanna czy prysznic? Odnawianie mieszkania
Trudny wybór
Wiosna to czas sprzyjający porządkom i wszelkiego rodzaju remontom.
Podpowiadamy jak odnowić od wewnątrz zaniedbany dom lub mieszkanie

Łazienka to jedno z pierwszych pomieszczeń, które urządzamy, wprowadzając się do nowego domu czy mieszkania. Często stajemy przed dylematem czy wyposażyć ją
w wannę czy w prysznic. Obydwa rozwiązania mają swoje wady i zalety

Remont pomieszczeń dobrze
jest zacząć od odnowienia ścian wewnętrznych. W niektórych przypadkach wystarczy wymienić jedynie ich
wierzchnią powłokę w postaci farby,
tapety, wykładziny, czy płytek ceramicznych. Jednak bardzo często
trzeba sięgnąć głębiej – naprawiając
(lub wymieniając) tynki.
Malowanie to podstawa
Przyjmijmy, że po zimie nasze
mieszkanie nie wymaga gruntownego remontu i wystarczy jedynie
trochę je odświeżyć. Do malowania ścian zwykle używa się uniwersalnych farb akrylowych lub lateksowych. Te pierwsze nadają się praktycznie do wszystkich pomieszczeń
– łatwo przylegają do podłoża, szybko schną, nie sprawiają problemów
przy nakładaniu. Farby lateksowe
mają natomiast tę właściwość, że są
zmywalne, co ma znaczenie, gdy w
naszym domu są zwierzęta lub dzieci. Można z powodzeniem stosować
je w holu czy w kuchni, a więc tam,
gdzie ściany najbardziej się brudzą.

Idealnie, jeśli w łazience możemy
mieć i wannę i prysznic. Niestety często
jest to niemożliwe. Dlatego, jeśli musimy
się już na coś zdecydować, warto brać
pod uwagę wielkość pomieszczenia.
W zasadzie wanien nie powinno się montować w łazienkach o powierzchni mniejszej niż 5 m kw.

Wanna zwykle opiera się stelażu, który ze względów estetycznych,
należy odpowiednio zabudować.
Bardzo popularne są obudowy akrylowe. Są dosyć tanie, ale mają taką
wadę, że po spuszczeniu wody tworzywo spręża się i skrzypi. Jeśli chcemy obudować wannę płytkami ceramicznymi, najpierw powinniśmy obłożyć ją specjalną, wodoodporną
płytą. Obudowę akrylową zwykle
mocuje się na magnes, jeśli zdecydujemy się na płytki, należy pamiętać
o zostawieniu otworu rewizyjnego.
Oczywiście możemy zdecydować się
na inne rodzaje zabudowy, np. obudowę drewnianą, znakomicie pasującą do wnętrz rustykalnych.

Jaką wannę wybrać?
Większość dostępnych w sprzedaży wanien wykonanych jest z akrylu.
Tworzywo to łatwo jest formować i
barwić na różne kolory. Akryl jest wytrzymały, lekki, ma dobre właściwości
izolacyjne. Droższe wanny akrylowe
mają powłokę z żywicy poliestrowej,
dzięki czemu są bardziej trwałe.
Wanny mogą być także wykonane z żeliwa lub emaliowanej stali. Są A może prysznic...
W mniejszej łazience, w której nie
one zimne w dotyku i łatwo się rysują. Innym materiałem są różnego zmieści się wanna, można zainstalorodzaju konglomeraty, czyli mielo- wać kabinę natryskową. Niektóre kany kamień połączony z żywicą po- biny zaopatrzone są w wysoki broliestrową. Są one bardzo eleganckie, dzik, pełniący funkcję małej wanny.
Panel
pryszale też niestety
Kąpiel pod prysznicem
nicowy możdrogie i ciężkie.
na zamontoNajw ięcej
jest bardziej ekonomiczna,
wać także nad
miejsca zajmują
bo zużywamy mniej wody.
wanną osłonięowalne lub kolitą parawanem.
ste wanny wolWanna przydaje się,
Panele czy słunostojące, któgdy w domu są małe dzieci
chawki pryszre montuje się
nicowe mogą
w największych
pomieszczeniach. W mniejszych ła- być wykonane są z tworzywa sztuczzienkach taką wannę można posta- nego, aluminium, stali nierdzewnej.
wić tak, aby przylegała jednym bo- Wiele słuchawek ma zabezpieczekiem do ściany. Niezwykle popular- nia chroniące przed tworzeniem się
ne są wanny narożne, symetryczne osadów wapiennych. Prysznic w łalub asymetryczne, które nadają się zience jest rozwiązaniem ekonomiczdo mniejszych łazienek. Zwykle wan- nym, bo zajmuje mało miejsca. Poza
ny do użytku domowego mają głę- tym korzystając z natrysku zużywabokość od 35 cm i mogą pomieścić my średnio nawet trzy razy mniej
150-450 litrów wody. Choć każdy z wody niż podczas kąpieli w wannie.
nas chce mieć jak największą wan- Jest idealny dla osób aktywnych, ale
nę, warto pamiętać, że wodę, którą też zapewnia łatwiejszy dostęp niebędziemy do niej wlewać trzeba naj- pełnosprawnym. Z drugiej strony
pierw podgrzać, a potem spuścić. Im ma jednak pewne ograniczenia, np.
więc wody będzie więcej, tym nasze trudno wykąpać pod nim dziecko.
koszty będą wyższe.
TW

Praktyczne porady malarskie
Przed rozpoczęciem malowania stare powierzchnie należy odpowiednio przygotować. Ściany pomalowane wcześniej farbą emulsyjną dobrze jest odkurzyć i umyć
wodą z dodatkiem mydła lub detergentów. Tłuste plamy i smugi można
pokryć farbą izolującą. Jeśli ściana
była wcześniej kilkukrotnie malowana, starą warstwę farby dobrze jest
zeskrobać. Niekiedy na ścianie widoczne są pęknięcia lub zarysowania. Wszystkie ubytki tynku przed
rozpoczęciem malowania należy
uzupełnić. Kolejnym etapem powinno być gruntowanie, które zapewni
nowej warstwie farby lepszą przyczepność, sprawiając, że malowana
powierzchnia będzie bardziej jednolita. Gdy wykonamy już wszystkie te zabiegi, można przystąpić do
malowania. Najpierw maluje się sufit, zaczynając od okna. Zwykle kładzie się naprzemiennie dwie warstwy farby. Sufit dobrze jest pomalować farbą matową, która maskuje
nierówności i łagodzi refleksy, minimalizując efekt smug. W drugiej kolejności malujemy ściany, również
kładąc dwie warstwy farby. Do malowania najczęściej używa się wałka.
Długość włosów zależy od struktury
malowanej powierzchni.
Tapetowanie
Innym sposobem odnowienia
starych powierzchni jest tapetowanie. Wytapetowane pomieszczenie
wygląda bardziej elegancko niż pomalowane farbę. Wadą tapet jest
to, że są droższe i wymagają idealnie równych powierzchni. Przed
przystąpieniem do tapetowania odnawianą ścianę należy wygładzić
(ewentualnie usunąć starą warstwę
farby lub stara tapetę), a następnie
zagruntować. Na rynku dostępnych
jest kilka rodzajów tapet. Najtańsze, ale też najmniej trwałe są papierowe. Winylowe można z powodzeniem myć wodą, dlatego polecane są
do kuchni, pralni, holu itp. Tapety z
włókna szklanego są najbardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne,
zaś tapety tekstylne i welurowe nadają wnętrzom oryginalnego, dekoracyjnego charakteru. Samo tapeto-

wanie nie jest łatwe i wymaga pewnej wprawy, dlatego najlepiej zlecić
je fachowcowi.
Płytki i inne okładziny
Jeśli remontowane powierzchnie
znajdują się – delikatnie mówiąc – w
nienajlepszym stanie można szybko poprawić ich wygląd, używając różnego rodzaju okładzin. Dobrze sprawdzają się one zwłaszcza
przy nierównych, popękanych ścianach, ponieważ zasłaniają wszystkie ubytki. Kiedyś niezwykle modne
było okładanie ścian drewnianą boazeria. Dziś jej funkcję przejęły płytki z cegły klinkierowej, płytki ceramiczne, kamienne oraz różnego rodzaju mocowane na listwach panele.

chlową lub gipsem. Jeśli tynk wyraźnie odstaje od ściany (podczas
opukiwania słychać głuchy odgłos)
wówczas konieczne jest jego skucie i
nałożenie nowej warstwy tynku.

Tynkowanie
Tynkowanie, podobnie zresztą
jak tapetowanie, nie jest łatwe i najlepiej zlecić je fachowcom. Najczęściej
stosuje się tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe (wymagają
idealnie równych ścian, nie mogą być
stosowane w pomieszczeniach narażonych na dużą wilgotność). Otynkowane ściany, aby nadać im idealną gładkość, zaciąga się gładzią gipsową. Aby tynki dobrze się trzymały
powinny zostać nałożone na odpowiednio przygotowane, chropowaSzykuje się większy remont...
te podłoże. Bezpośrednio możemy
Niestety często odmalowanie kłaść je na ściany z cegły, pustaków,
czy wytapetobetonu. Aby
wanie ścian nie
otynkować
wystarcza, popowierzchnię
nieważ
znisz- kosztuje położenie metra kw. tynku
drewnianą naczona jest ich
leży najpierw
wewnętrzna struktura. Mowa tu położyć pod tynk siatkę, która zazwłaszcza o tynkach, które – w za- pewni mu oparcie.
leżności od tego w jakim znajdują się
Nie powinniśmy rozpoczynać
stanie – można albo naprawiać, albo tynkowania, jeśli temperatura papo wcześniejszym skuciu, kłaść je od nująca w pomieszczeniu jest niższa
początku. Zwykle wystarczają drob- niż 5 stopni C (w przeciwnym rane czynności naprawcze. Zanim jed- zie tynki mogą się odparzać). Nie
nak do nich przystąpimy, ważne może być też zbyt gorąco, bo wówabyśmy ocenili stan ogólny tynku.
czas tynk zbyt szybko schnie i może
pękać. Tynki cementowe i cementoSzpachlowanie
wo-wapienne nakłada się w dwóch
Pęknięcia w tynku zwykle są lub trzech (jeśli ściany są nierówne)
skutkiem osiadania ścian. Inne warstwach. W warunkach domoprzyczyny to drgania budynku, nie- wych przeważnie robi się to ręcznie.
właściwy skład zaprawy lub niewła- Tynki gipsowe są jednowarstwowe.
ściwe warunki, w jakich tynk był kła- Gładzie gipsowe kładzie się na tynk,
dziony na ścianę. Wszystko to może aby nadać ścianie idealnej gładkoskutkować uszkodzeniami występu- ści. Zwykle ta ostatnia warstwa ma
jącymi na powierzchni tynku (pęk- około 2 milimetrów grubości.
nięcia, chropowatości, nierównoCiekawą alternatywą dla tynków
ści) lub w jego strukturze (tynk tra- są płyty gipsowo-kartonowe. Można
ci przyczepność do ściany i zaczy- szybko przytwierdzić je do nierówna się wykruszać). W przypadku nych ścian, a następnie - już po kiluszkodzeń powierzchniowych, ubyt- ku dniach – pokryć farbą lub okłaki w tynku, po jego wcześniejszym dziną. Tradycyjne tynki schną co
oczyszczeniu, umyciu i odtłuszcze- najmniej kilka tygodni.
niu, można uzupełnić masą szpaTW

25-55 zł

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 12 (478)/2013

Wysoki mandat
za złe parkowanie

Wielkanocny Jarmark Rękodzieła

PIASECZNO We wtorek pani Maria zaparkowała samochód na miejscu
dla osób niepełnosprawnych i została ukarana mandatem w wysokości 500 zł. - To miejsce nie było dobrze oznaczone, leżał na nim śnieg –
mówi kobieta. - To nieprawda – ripostuje komendant straży miejskiej
Mariusz Łodyga. - Przy miejscach dla niepełnosprawnych znajduje się
także oznakowanie pionowe

- Zaparkowałam samochód dosłownie na 20 minut na parkingu przy ulicy Sierakowskiego obok urzędu gminy – opowiada pani Maria. - Kiedy wróciłam, za szybą
zobaczyłam mandat w wysokości 500 zł. Zbulwersowana postanowiłam udać się do
siedziby straży miejskiej i wyjaśnić całą sprawę. Nie zaparkowałam na tym miejscu
specjalnie, po prostu nie zauważyłam, że to miejsce dla niepełnosprawnych.
Wyjaśnienia kobiety na niewiele się jednak zdały i musiała zapłacić mandat za złe parkowanie. - Mam żal, że miejsce było niewłaściwie oznakowane –
mówi pani Maria. - Zaskoczyła mnie także buta komendanta, który nie przyjmował do wiadomości moich wyjaśnień.
Mariusz Łodyga tłumaczy, że 500 zł za zignorowanie znaku pionowego
to kara wynikająca z rozporządzenia. - Nie my ustalamy wysokość grzywny,
reguluje to taryfikator – dodaje.
- Nie zgodzę się, że to miejsce było źle oznakowane. Tam są znaki poziome
i pionowe. Nawet jeśli nie widać znaku poziomego, to pionowy jest już doskonale widoczny.
Komendant straży przekonuje, że z oznaczonych miejsc w sąsiedztwie
urzędu często korzystają osoby niepełnosprawne, dlatego ważne jest, aby
kierowcy nieuprzywilejowani tam nie parkowali. - Ta pani mówiła, że nie patrzy na znaki, nie chciała się też wylegitymować – dodaje.
Mariusz Łodyga przyznaje, że 500 zł za zaparkowanie na miejscu dla osoby
niepełnosprawnej to w porównaniu do innych wykroczeń drogowych dużo.
Wcześniej grzywna była dużo mniejsza, ale niedawno zmieniło się prawo o
ruchu drogowym. Doszło do tego, że sprawca kolizji płaci mniej niż kierowca,
który źle zaparkuje czy przekroczy dozwoloną prędkość. - Mandaty za parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych wystawialiśmy już wcześniej – mówi komendant. - Nie pamiętam jednak, ile ich było.
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GÓRA KALWARIA W ubiegłą niedzielę, przed Misterium Męki Pańskiej odbył się pod arkadami kiermasz
świąteczny, podczas którego mieszkańcy mogli zaopatrzyć się m.in. w ozdoby wielkanocne

Kiermasz był bez porównania
mniejszy od tego, który został zorganizowany na rynku miejskim w
Piasecznie. Sprzedawcy rozstawili
pod arkadami raptem kilkanaście

stoisk. Można było kupić na nich
nie tylko tradycyjne wędliny, ale
także wyroby rzemieślnicze i artystyczne – w tym ozdoby świąteczne i zabawki.
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Był także ulubiony smakołyk odpustowy dzieci (i nie tylko) – pańska skórka.
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Z szuflady przeszłości i współczesności
PIASECZNO Przesłanie z wiersza „Do młodych”Adama Asnyka stało się inspiracją dla organizatorów kolejnej wystawy z cyklu „ Z szuflady przeszłości i współczesności”, tym razem z telegramem w roli głównej.
Ekspozycję otwarto w sali Szkolnej Galerii Sztuki Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie
Na ekspozycję składają się zarówno telegramy z lat 30. i 40. ubiegłego wieku, jak i te współczesne.
Te pierwsze pochodzą z prywatnej
kolekcji Stanisławy i Marka Gołębiowskich z Brudzenia, którzy po
raz kolejny udostępnili swoje zbiory uczniom gimnazjum. Rodzinne
telegramy z dawnych lat wypożyczyła też pani Aneta Mróz – nauczycielka języka niemieckiego. Te

drugie, współczesne, zostały wykonane przez uczniów Gimnazjum nr
1 w ramach konkursu plastycznego
pt. „Współczesna forma telegramu”,
ogłoszonego przez opiekunki Szkolnej Galerii Sztuki: Julitę Rajkowską,
Wiesławę Nastały-Płaskocińską i
Ewę Raniszewską. W efekcie powstały wyjątkowo ciekawe prace,
oryginalne i wykonane różnymi
technikami plastycznymi.

Bardzo życzliwie ustosunkowała
się do tej inicjatywy Poczta Polska
S.A., która usługi dostarczania telegramów wykonuje nadal, kultywując tym samym piękną tradycję
minionych lat. Dzięki przychylności dyrektora Poczty Polskiej - Region Sieci Warszawa Województwo
Krzysztofa Sołśni i pani Agnieszki
Kłoda-Dębskiej - dyrektora Biura
Promocji i Marketingu Poczty Pol-

skiej S.A. uczniowie otrzymali piękne nagrody.
Wystawę można oglądać w
dniach do 12 kwietnia w godzinach
od 8 do 15.Zainteresowane osoby

Przemijanie Leszka Nowaka

URSYNÓW

Ursynowskie
Wtorki Biegacza
Akademicki Klub Lekkoatletyczny
„Ursynów” zaprasza biegaczy w
każdym wieku na cykl Ursynowskich Wtorków Biegacza. Zawody
o charakterze sportowo-rekreacyjnym z wieloletnią tradycją zapoczątkowane zostały w 1980 roku.
Impreza wywodząca się z działalności społeczno – wychowawczej
SBM Ursynów przechodziła różne
koleje losu. Organizatorem tych
zawodów byli TKKF Ursynów ,
UNTS a obecnie jest nim AKL.
Pierwszy bieg odbędzie się już
16 kwietnia, następne 23 kwietnia,
7 i 21 maja . Początek wszystkich
imprez o godzinie 17 (sekretariat
zawodów przyjmuje zapisy od
16:15). Uczestnictwo jest całkowicie darmowe. Miejscem rozgrywania biegów są tereny przy Kopie
Cwila (ul. Koński Jar), obok stacji
metra Ursynów. Uroczyste wręczenie nagród dla wszystkich sklasyfikowanych (minimum 3 starty)
odbędzie się 4 czerwca podczas
Memoriału Tomasz Hopfera.

Tyl.

wiliśmy – wspominał, szczególnie
wiernie oddaną przez pana Leszka
na zdjęciach ulicę Nadarzyńską,
piaseczyński kronikarz.
Jak podkreśla Leszek Nowak,
cykl zdjęć „Przemijanie. Stare Piaseczno” zrodził się sam, a rozpoczęło go mijające życie. Siedemnaście fotografii, które można
zobaczyć na wystawie, pochodzi z
ostatnich pięciu lat. Artysta próbuje na nich zapisać ulotność i upływ
czasu, zmienność wszystkiego co
nas otacza, tradycji, zwyczaju, a
także zmienność ludzi.

- Bliskie są mi klimaty starego
Piaseczna, domy pamiętające swoją przedwojenną świetność – mówi
autor wystawy. - Zaglądam w bramy
i podwórka próbując uwiecznić klimat tych miejsc oraz wszystko to, co
jest stare i niebawem zginie. Na cykl
zmian nie mam wpływu. Czas jest
bezlitosny, poniewiera stare domy,
niechciane ulice, zapomniane krzyże, starych ludzi. Czas lubi wszystko, co jest nowe, ale czy jest ładniejsze i lepsze? Wszystko przemija.
Leszek Nowak jest mieszkańcem
Piaseczna, amatorem samoukiem
R
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Grzegorz Tylec
Od lewej:
burmistrz
Zdzisław
Lis, dyrektor Centrum Kultury Ewa
Dudek oraz
Leszek Nowak, autor
wystawy

PIASECZNO W piątek, 22 marca w Przystanku Kultura odbył się wernisaż wystawy fotografii Leszka Nowaka
zatytułowanej „Przemijanie. Stare Piaseczno”. Ekspozycja, którą oglądać można w kawiarni „Fryderyk” do
30 kwietnia, składa się z cyklu czarno-białych zdjęć przedstawiających miejsca charakterystyczne dla miasta, ukazujące jego klimat i zarazem prawdziwe oblicze
Wystawę w Przystanku Kultura
otworzyła dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie Ewa Dudek, która powitała wszystkich obecnych w
kawiarni „Fryderyk”, dodając przy
tym, że pięknie wpisuje się ona w
gminny program tropienia starego
Piaseczna. Pani dyrektor podkreśliła
również zasługi opiekuna wystawy
Olka Ryszki, który był pomysłodawcą ekspozycji i dokonał na nią selekcji
zdjęć z bogatych zbiorów artysty.
- Robienie zdjęć jest dla mnie
sposobem na kontakt z ludźmi,
choć przy pierwszym kontakcie podchodzą oni do mnie raczej nieufnie
– mówił Leszek Nowak.
Artyście podziękował również
burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis.
- Na swoich fotografiach utrwala
pan przeszłość i za to należy się panu
ogromny szacunek – powiedział burmistrz. - Trzeba doceniać takie działania, które robi pan Leszek.
Autorowi wystawy pogratulowali
również Wojciech Prus-Wiśniewski,
prezes Towarzystwa Miłośników Góry
Kalwarii i Czerska i Jerzy Dusza.
- Łezka idzie do oka jak się na
tych podwórkach przed wojną ba-

spoza szkoły proszone są o uzgodnienie terminu zwiedzania. Telefon
kontaktowy 22 756 89 41 lub 22 737
06 36 (wew. 19 lub 38).

i wielbicielem fotografii. Choć, jak
sam o sobie mówi, ma starą datę
urodzin, to przy tym młodego ducha, ciągle niezaspokojonego ciekawością życia. Od najmłodszych lat
interesował go świat i ludzie, a już
w latach szkolnych zaczytywał się
w opisach Afryki, śledził powstawanie nowych państw, skutki bratobójczych walk oraz mijanie czasu i
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niszczenie wszystkiego co stare. Tak
zrodziło się zainteresowanie artysty
fotografią - początkowo analogową,
bo innej wówczas nie było.
- Romans z fotografią rozpoczynałem przed wielu laty i chociaż robienie zdjęć towarzyszy mi niezmiennie, zawsze pozostaje przyjemnością
i pasją – kończy Leszek Nowak.

Grzegorz Tylec

Fot. veturilo.waw.pl
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Bitwa o Chiny

Kubuś usłyszy świat

POWIAT Wyjazd delegacji zarządu i rady powiatu piaseczyńskiego do Chin wzbudził duże kontrowersje w
kręgach samorządowych. W kuluarach aż huczało od plotek i domysłów. Opozycja zarzucała staroście Janowi Dąbkowi, że delegacja jest jedynie wymówką przed stawieniem się w sądzie na kolejną rozprawę.
Padały również głosy, że powiatowa delegacja zrobiła sobie wakacje na koszt samorządu, który nie współpracuje z żadnym chińskim miastem i nie ma żadnego uzasadnienia takich wypraw. Wyjaśnienia, które
radni usłyszeli na sesji, rozwiały większość wątpliwości
W piątek, 8 marca starosta Jan
Dąbek, Dariusz Malarczyk, członek
zarządu oraz Józef Zalewski, radny
powiatowy i przewodniczący komisji
strategii gospodarczej, ochrony środowiska i rolnictwa wylecieli do Pekinu,
by następnie odwiedzić Shaoxing –
miasto o statusie prefektury miejskiej
we wschodnich Chinach, w prowincji
Zhejiang. Miasto liczące przeszło pół
miliona mieszkańców i prefektura zamieszkiwana przez ponad 4 mln ludzi
słynie nie tylko z turystyki i zabytków
(ma ponad 2,5 tys. lat), lecz także jest
prężnie rozwijającym się ośrodkiem
handlu, przemysłu metalurgicznego,
maszynowego, elektronicznego, chemicznego, włókienniczego i spożywczego.
Wyjazd wzbudził kontrowersje w
samorządowych kręgach. Opozycyjni radni domagali się informacji na
temat wyjazdu i dopytywali dlaczego
niemal do końca był on owiany tajemnicą, która tylko pobudzała do
najróżniejszych domysłów. Oliwy do
ognia dodał również fakt, że w czasie
wyjazdu, który skończył się 14 marca,
odbyła się jedna z rozpraw Jana Dąbka, który jest podejrzany o składanie
fałszywych zeznań.
Nieobecność usprawiedliwiona
Sprawa trwa od dawna. Jest pokłosiem wydarzeń sprzed 13 lat, kiedy
to Jan Dąbek brał udział w pośrednictwie sprzedaży gruntów między
mieszkańcami Józefosławia, a jednym
z deweloperów. Niejasności związane
z podpisem widniejącym na jednej
z umów pośrednictwa sprawiły, że
prokuratura postawiła zarzut staroście. Jest podejrzewany o to, że przed
laty, składając zeznania przed sądem
cywilnym, minął się z prawdą, opisując okoliczności podpisania umowy
pośrednictwa. Jeden z mieszkańców
twierdzi bowiem, że jego podpis został sfałszowany. Sprawa do dzisiaj
nie jest rozstrzygnięta. Sąd pierwszej
instancji w 2010 roku uznał starostę za
winnego. Jednak wyrok został całkowicie uchylony, a sprawę skierowano
do ponownego rozpatrzenia. Podczas
delegacji, 12 marca odbyła się jedna z rozpraw, na którą oskarżony się
nie stawił. Jan Dąbek zapewnia, że
nie unika rozpraw, ponieważ chce się
oczyścić z zarzutów, a o swojej nieobecności wcześniej powiadomił sąd.
Już po powrocie, 19 marca Jan Dąbek
uczestniczył w kolejnej rozprawie.
Na zarzuty opozycji, że wyjazd
był utrzymywany w tajemnicy odpowiedziała Maria Mioduszewska,
przewodnicząca rady powiatu, która
powiedziała, że o zaproszeniu i o planach wyjazdu słyszała już pół roku
temu. - Jednak był to tylko sygnał bez
konkretnego terminu. W przeddzień
wyjazdu pan starosta pisemnie poinformował mnie o wyjeździe i składzie
delegacji, a także pokazano mi zaproszenie w języku chińskim i angielskim,
skierowane do tych trzech osób, które
pojechały do Chin – dodała przewodnicząca. Starosta podkreślał, że nie
dało się z dużym wyprzedzeniem zaplanować podróży, ponieważ termin
wyjazdu był uzależniony od strony
chińskiej.
Powiat pomostem
między Azją a Europą?
Podczas sesji radni usłyszeli dość
kompleksowe wyjaśnienia na temat
wizyty w Chinach, które wytrąciły
opozycyjnym radnym większość ar-

PIASECZNO Dzięki ofiarności i zaangażowaniu mieszkańców Złotokłosu oraz okolicznych miejscowości i różnych
lokalnych instytucji 5-letni, niedosłyszący Kuba Kiljańczyk z Wólki Prackiej otrzymał kosztowne aparaty słuchowe, które umożliwią mu rozwój. Podczas koncertu
charytatywnego, który na początku marca odbył się w
Złotokłosie, zebrano dla Kubusia ponad 5,8 tys. złotych

Starosta Jan Dąbek liczy na to, że rewizyta przedstawicieli
powiatu piaseczyńskiego w mieście Shaoxing spowoduje, że
chińskie przedsiębiorstwa zainwestują w powiecie piaseczyńskim, dając miejsca pracy i pobudzając lokalną gospodarkę
gumentów. Przede wszystkim radnym
przypomniano, że przedstawiciele
władz chińskiej prefektury odwiedzili
Piaseczno w ubiegłym roku. Podczas
wizyty interesowali się rozwojem
lokalnym, edukacją i biznesem. Wyjeżdżając, zaprosili przedstawicieli
piaseczyńskich samorządów do Chin.
- Podczas rewizyty w Shaoxing zostaliśmy zapoznani ze specyfiką zarzą-

„

Przedstawiciele władz miasta
oraz prefektury Shaoxing wyrażają chęć współpracy pomiędzy
naszymi jednostkami terytorialnymi i mają nadzieję, że powiat
piaseczyński, który od wielu lat
jest związany z państwami z Azji,
szczególnie z Chinami, Wietnamem
i Koreą, stanie się pomostem łączącym Chiny z Polską, a co za tym
idzie z całą Europą

”

Dariusz Malarczyk
członek zarządu powiatu piaseczyńskiego
dzania miastem i prefekturą oraz z
problemami społecznymi – podczas
sesji opowiadał Dariusz Malarczyk,
członek zarządu powiatu i jeden z
uczestników wyjazdu. - Mimo różnic
pod względem obszarowym i ludnościowym, miasto i prefektura są bardzo podobne do naszego powiatu.
Przedstawiciele władz miasta oraz
prefektury wyrażają chęć współpracy pomiędzy naszymi jednostkami
terytorialnymi i mają nadzieję, że
powiat piaseczyński, który od wielu
lat jest związany z państwami z Azji,
szczególnie z Chinami, Wietnamem i
Koreą, stanie się pomostem łączącym
Chiny z Polską, a co za tym idzie z całą
Europą. Przedstawiciele Shaoxing są
zainteresowani inwestycjami na terenie powiatu oraz współpracą nie tylko
z samorządem, lecz także z polskimi
firmami i instytucjami w działalności
naukowo-technicznej – dodał Dariusz
Malarczyk.
Nie planujemy drugiej
Wólki Kosowskiej
W połowie roku w Shaoxing odbędzie się forum gospodarcze organizowane przez władze regionu oraz
lokalne przedsiębiorstwa, na które
Chińczycy chcieliby zaprosić przedsiębiorców z powiatu piaseczyńskiego i z Warszawy. - Muszę powiedzieć,
że jestem bardzo mile zaskoczony
serdecznością tych ludzi oraz ich

profesjonalizmem i bardzo dużą chęcią współpracy z Polską – przyznał
Jan Dąbek. - Jesteśmy realistami. Nie
liczę na współpracę samorządową,
ponieważ żyjemy w dwóch różnych
systemach. Najważniejsze dla nich
jest to, żeby wejść ze swoimi przedsiębiorstwami i inwestycjami do Europy. Doskonale znają nasz powiat,
dzięki Wólce Kosowskiej, bardzo sobie cenią również przedsiębiorczość
Polaków i dlatego są zainteresowani
współpracą. Jakie będą wyniki tego
wyjazdu, w tym momencie trudno
powiedzieć – dodał Jan Dąbek, który zdementował także pogłoski o
tym, że na terenach byłej jednostki
wojskowej w Górze Kalwarii miałaby powstać druga Wólka Kosowska.
- Nie ma takich planów, ale jeśli w
przyszłości Chińczycy będą chcieli inwestować na tych terenach, to
oczywiście będziemy otwarci na taka
współpracę, ponieważ są to wiarygodni partnerzy – dodał starosta.
Służbowe wakacje?
Uczestnicy delegacji podkreślali,
że mimo że był to wyjazd służbowy,
postanowili pokryć jego koszty z prywatnych funduszy. - Jeśli sfinansowali
państwo koszty z własnych pieniędzy,
to był to wyjazd służbowy czy może
jednak prywatny – dopytywał radny
Arkadiusz Strzyżewski.
- Służbowy, ale przepisy umożliwiają pokrycie
kosztów delegacji z własnych pieniędzy, by nie narażać budżetu samorządu – odpierał starosta Dąbek.
- Proszę wyjaśnić, kto jeszcze
oprócz panów wyjechał do Chin, ponieważ pan Dariusz Malarczyk przyznał publicznie, że poleciał wraz z
żoną – dopytywał radny, sugerując,
że delegacja zrobiła sobie egzotyczne
wczasy. - Proszę nie zajmować się naszymi rodzinami i życiem prywatnym.
O sprawy prywatne proszę pytać pana
Dariusza po sesji. Delegacja powiatu
składała się z trzech osób – stanowczo
stwierdził starosta. - Powiem panu z
kim polecieliśmy do Chin. Na pokładzie samolotu było ponad 300 osób –
uszczypliwie zakończył starosta.
O tym, że Chińczycy poważnie
myślą o inwestycjach w podwarszawskich powiatach, świadczy również
informacja zamieszczona na stronie
internetowej miasta. Trudno jednak
powiedzieć czy nie skończy się tylko na deklaracjach. Wtedy wyjazd
rzeczywiście okaże się zupełnie bezowocny dla mieszkańców powiatu,
ale członkom delegacji wspomnienia
zostaną na całe życie.

Grzegorz Traczyk

Podczas koncertu charytatywnego, w którym wziął udział
również Zdzisław Lis, burmistrz Piaseczna, Kubuś wraz z mamą
dziękował za pomoc i zaangażowanie mieszkańców Złotokłosu
Koncert charytatywny na rzecz niedosłyszącego Kubusia, o którym
pisaliśmy już na łamach Kuriera Południowego, okazał się wielkim sukcesem. Przez Klub Kultury przy ul. 3 Maja w Złotokłosie przewinęło się
ponad 300 osób. Organizatorzy przygotowali dla nich mnóstwo atrakcji.
Na scenie wystąpili utalentowani młodzi wokaliści z Gimnazjum w Złotokłosie oraz Teatr Manufaktura Snów. Gwiazdą wieczoru był natomiast rockowy zespół Out of Tune. W czasie koncertu odbyła się również licytacja,
którą poprowadził sołtys Wiesław Słowik oraz loteria fantowa. W sumie
udało się zebrać aż 5895 złotych. Dzięki tej kwocie, którą organizatorzy
przekazali na konto Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszących
„Echo”, udało się zakupić aparaty słuchowe dla Kubusia. Nowe urządzenia, kosztujące ok. 8 tys. złotych, na które nie było stać rodziców chłopca,
pomogą mu „usłyszeć świat” i rozwijać się, jak jego rówieśnicy.
- Pragniemy z całego serca poPragniemy z całego serca po- dziękować za pomoc wszystkim
zaangażowanym w podziękować za pomoc wszystkim osobom
zyskanie funduszy na zakup apaosobom zaangażowanym w pozy- ratów słuchowych dla naszego
skanie funduszy na zakup apara- syna Kubusia – dziękują Tomasz
Jadwiga Kiljańczyk, rodzice Kutów słuchowych dla naszego syna ibusia.
- Nie ma takich słów, jakich
Kubusia
moglibyśmy użyć na wyrażenie naszego wzruszenia oraz wdzięcznoTomasz i Jadwiga Kiljańczyk, ści za tak wielkie zaangażowanie i
rodzice Kubusia okazanie dobroci. W szczególności
chcielibyśmy podziękować osobom oraz instytucjom, bez których ta
akcja nie mogłaby się odbyć. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
zechcieli wziąć udział w imprezie i przekazać swoją cegiełkę na zakup
aparatów za ich hojność oraz wspaniałą energię podczas imprezy –
dodają państwo Kiljańczyk.
W organizację charytatywnego koncertu oraz pomoc dla Kubusia
zaangażowali się m.in. Anna Serafin, kierownik Klubu Kultury w Złotokłosie, Wiesław Słowik, sołtys Złotokłosu, Bogdan Frelich, prezes miejscowej jednostki OSP, a także Stowarzyszenie „Nasz Złotokłos”, lokalny
klub seniora, Fundacja „Dla dzieci” z Piaseczna, Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Piasecznie, urząd miasta, Zespół Szkół Publicznych
w Złotokłosie i Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie oraz artyści z
Grupy Piaseczno.

„

”

Grzegorz Traczyk
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POWIAT/PIASECZNO W piątek, 22 marca w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie odsłonięto tablicę upamiętniającą podkom. Mirosława Żaka,
który tragicznie zginął 23 marca 2002 roku podczas strzelaniny w Parolach. W czasie uroczystości przedstawiciele policji, straży pożarnej
oraz samorządów powiatu piaseczyńskiego złożyli wieńce i wiązanki przy pamiątkowej tablicy, oddając cześć policjantowi, który zginął na służbie
Grzegorz Traczyk
Uroczystość poprzedziła msza w
kościele św. Anny w Piasecznie. Nabożeństwo odprawili ks. prałat Zbigniew Próchnicki, dziekan dekanatu
piaseczyńskiego i ks. proboszcz Andrzej Krynicki. Następnie w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie odegrano hymn narodowy oraz
wprowadzono policyjny sztandar.
Cześć jego pamięci
- Zgromadziliśmy się w tym
miejscu w przeddzień 11. rocznicy
tragicznych w skutkach wydarzeń w
miejscowości Parole, by oddać hołd
pamięci podkom. Mirosławowi Żakowi, manifestując przy tym wartości, do jakich jesteśmy przywiązani
i zdeterminowani, by je chronić nawet za cenę najwyższą – mówił mł.
insp. Witold Wójcicki, Komendant
Powiatowy Policji w Piasecznie,
który zacytował również fragment
policyjnej przysięgi. - Ten fragment
z ślubowania dla świętej pamięci
podkom. Mirosława Żaka, naszego
kolegi, wypełnił się w sposób najtragiczniejszy. Chroniąc bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego

poniósł on ofiarę najwyższą. Swoją
postawą dał wyraz nieprzeciętnej
odwagi i poświęcenia. Na ołtarzu wartości, którym był do końca
wierny złożył to, co najcenniejsze
– własne życie. 23 marca 2002 roku
podkom. Mirosław Żak poprowa-

„
Chroniąc bezpieczeństwa ludzi
i porządku publicznego, podkom.
Mirosław Żak poniósł ofiarę najwyższą. Swoją postawą dał wyraz
nieprzeciętnej odwagi i poświęcenia. Na ołtarzu wartości, którym
był do końca wierny złożył to, co
najcenniejsze – własne życie.

”

mł. insp. Witold Wójcicki
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie
dził ostatnią walkę z przestępcami.
Cześć jego pamięci – zakończył
komendant. W imieniu rodziny za

Przy tablicy upamiętniającej podkom. Mirosława Żaka, który
zginął podczas akcji w Parolach w 2002 roku, złożono wieńce i
wiązanki kwiatów

Pamiątkową tablicę odsłonili m.in. Witold Wójcicki, Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie oraz Grażyna Żak, żona
nieżyjącego policjanta
pamięć podziękowała Anna Żak –
córka zmarłego.
- Mamy moralny obowiązek
zachować pamięć o tym, że śp.
podkom. Mirosław Żak, będąc
obrońcą ładu Rzeczpospolitej
Polskiej, stał się jej bohaterem –
mówił wicestarosta Marek Gieleciński. - Dziękuję wszystkim policjantom Komendy Powiatowej
Policji w Piasecznie za podjęcie
tej wspaniałej inicjatywy, która
jest wyrazem zawodowej solidarności i pamięci. Przekazuję jednocześnie słowa wdzięczności i
najwyższego szacunku dla wszystkich policjantów, pełniących swoje
obowiązki służbowe na obszarze
powiatu piaseczyńskiego, a także
dla rodziny śp. podkom. Mirosława Żaka – dodał wicestarosta.
Śpij kolego
Następnie komendant Witold
Wójcicki oraz Grażyna Żak, żona
zmarłego, uroczyście odsłonili pamiątkowa tablicę, która zawisła przy
wejściu do komendy. Ks. Zbigniew
Próchnicki poprowadził modlitwę
oraz poświęcił tablicę, przy której
następnie złożono wieńce i wiązanki
kwiatów. Cześć podkom. MirosłaR
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wowi Żakowi, składając kwiaty przy
tablicy, oddali m.in. komendant
Witold Wójcicki, podinsp. Zbigniew
Piórkowski, zastępca naczelnika
Wydziału Komunikacji Społecznej
Komendy Stołecznej Policji, wicestarosta Marek Gieleciński, Maria Mioduszewska, przewodnicząca rady
powiatu, bryg. Leszek Szcześniak,
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Piasecznie oraz
jego zastępca bryg. Mirosław Bosiek,
a także Zdzisław Lis, burmistrz Piaseczna i Grzegorz Pruszczyk, wójt
Prażmowa. Na zakończenie uroczystości trębacz odegrał niezwykle
wzruszającą melodię „Śpij kolego”.
Uroczystość poprowadził st. asp.
Maciej Piotrowski, który przedstawił
również życiorys podkom. Żaka.
Policjant ze złotą odznaką
Mirosław Żak rozpoczął służbę
w policji w 1979 r., od 1991 roku
pracował w wydziale kryminalnym
piaseczyńskiej komendy, którego
pod koniec swojej służby został
naczelnikiem. 23 marca 2002 roku
podczas wykonywania rutynowych
czynności śledczych Mirosław Żak
oraz inni policjanci zostali zaatakowani przez uzbrojonych bandytów

w miejscowości Parole w powiecie
pruszkowskim. Grupa przestępców
próbowała odbić przechwyconego
przez policję tira z telewizorami.
Wywiązała się strzelanina, podczas której cieżkie, śmiertelne rany
odniósł podkom. Żak. Od tamtej
chwili policja była zdeterminowana, by doprowadzić tę sprawę do
końca i aresztować członków gangu. Dwóch z nich zginęło rok później, 6 marca podczas feralnej akcji
w Magdalence. Podkom. Mirosław
Żak został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem
Zasługi za dzielność oraz Złotą
Odznaką „Zasłużony Policjant”,
przyznaną przez Ministra Sprawa
Wewnętrznych i Administracji.
Podkomisarz pozostawił żonę
i dwójkę dzieci. Policjanci, którzy
pracowali z Mirosławem Żakiem
zapamiętali go jako pogodnego człowieka, wymagającego, ale w pierwszej kolejności od samego siebie.
Jego postawa w codziennej służbie
była wzorem do naśladowania dla
innych. Starał się tak żyć i pracować,
aby nikogo nie zawieść. Najważniejszy był zawsze człowiek.
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Niepewna przyszłość
miejskiego żłobka

W krainie

PIASECZNO Na początku ubiegłego roku miejscy radni skierowali do burmistrza wniosek o likwidację gminnego żłobka. Placówki, która w 2012 roku kosztowała samorząd niecałe 570 tys. zł, nie zamknięto. Jednak temat jej likwidacji znowu powrócił

kangurów
PIASECZNO We wtorek, 19 marca w Domu Kultury w Piasecznie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Podróżnika. Tym razem Tomasz
Pakuła zaprosił wszystkich obecnych na podróż do dalekiej Australii. Podczas prawie dwugodzinnego spotkania można było nie tylko
obejrzeć zdjęcia, posłuchać tamtejszej muzyki, ale i nawet wziąć w
dłonie fragmenty tego niezwykłego kontynentu

Miejski żłobek przy ulicy Chyliczkowskiej 47 istnieje od 1973 roku
W grudniu 2011 roku niewiele bra- gminy, upadł. Jak się jednak okazuje,
kowało, aby jedyny w mieście publicz- problem wcale nie przestał istnieć.
ny żłobek przestał istnieć. Obliczono, że na utrzymanie w nim jednego Wstrzymali zapisy
- Kilka dni temu powiedziano
dziecka gmina łoży około 2 tys. zł miesięcznie. Ponadto lokalizacja budynku mi, że żłobek pracuje tylko do czerwuniemożliwia
ca – mówi
prosząca o
jego rozbudowę. A tylko
anonimowość mama
ona mogłaby
chodzi do publicznego żłobka,
1,5-rocznego
spowodować
w placówce zatrudnionych jest 10 osób
obniżenie
chłopca. - Nie
kosztów funkwydają kart
cjonowania placówki. Mówiło się o zgłoszeń, gdyż od września placówka
podniesieniu czesnego (dziś wynosi nie planuje przyjęć.
Nasza czytelniczka zadzwoniła
ono średnio 450-500 zł w zależności od
tego ile godzin dziecko spędza w żłob- do gminy. Tam powiedziano jej, że
ku), jednak z sądy przeprowadzonej ostateczna decyzja w sprawie żłobka
przez pracowników placówki wynika- zostanie podjęta we wtorek, 2 kwietło, że rodzice nie są w stanie zapłacić za nia, a informacje na ten temat będą
żłobek więcej. W ubiegłym roku pomysł udzielane od przyszłej środy. - Dziwi
zamknięcia żłobka, którego prowa- mnie, że władzom nie zależy na tym,
dzenie nie jest zadaniem ustawowym aby w tak dużym mieście jak Piasecz-

Około 20 dzieci

no utrzymywać choć jeden miejski
żłobek – mówi kobieta. - Nie każdego
stać na żłobek prywatny, który jest co
najmniej dwukrotnie droższy.
Czy żłobek ocaleje?
Kierownik żłobka, Joanna Kaliszczuk tonuje nastroje informując, że
jest duża szansa na kontynuowanie
przez placówkę działalności. Zapytaliśmy dlaczego żłobek miałby zostać
zlikwidowany, jednak pani kierownik
nie potrafiła na to pytanie odpowiedzieć. Sytuacji nie chcą komentować
także władze gminy. Wiadomo, że
budynek wymaga pilnego remontu.
Podobno gmina planuje przeprowadzić go w połowie 2014 roku. - Mam
nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie i od kwietnia będziemy mogli rozpocząć zapisy na następny rok
– mówi Joanna Kaliszczuk.

TW

Krępianna powitała wiosnę

Tomasz Pakuła, podróżnik z zamiłowania, wybrał się do Australii dzięki wygranej w konkursie dziennikarskim. Jego wyprawa okazała się być
prawdziwą przygodą życia. W Melbourne wziął udział... w walce średniowiecznej (akurat odbywał się tam rycerski zlot), miał okazję wypłukiwać
złoto w utrzymanej w tradycyjnym miasteczku Ballarat oraz zobaczyć
Philip Island – pigułkę przyrodniczą kontynentu. Stanął także oko w oko
z kangurami, koala i miejscowymi pingwinami. Duże wrażenie robią tamtejsze przestrzenie i proste drogi, które potrafią się ciągnąć niemalże bez
końca. Prowadzący spotkanie miał również okazję spotkać Aborygenów,
którzy stanowią w Australii pewien problem społeczny ze względu na
swoją niechęć do asymilacji z resztą mieszkańców kontynentu.
Pokazowi zdjęć towarzyszyły krótkie, profesjonalnie przygotowane
prezentacje filmowe. W publiczność poszły też, między innymi: australijski kapelusz, wypłukane złoto, strusie jajo i szyszki eukaliptusa, które
wydzielają charakterystyczną woń. Na zakończenie spotkania Tomasz
Pakuła chętnie odpowiadał na pytania ze strony publiczności.
Kolejne spotkanie z Klubem Podróżnika w Piasecznie odbędzie się już
9 kwietnia, a jego tematem będzie Kosowo.

Grzegorz Tylec

Kasjer dorabiał do pensji

TARCZYN Kontrola wewnętrzna przeprowadzona w tarczyńskim urzędzie ujawniła, że jeden z byłych urzędników, pracujący jako kasjer,
mógł przez kilka lat przywłaszczać sobie publiczne pieniądze. WiPRAŻMÓW W sobotę, 23 marca mieszkańcy Krępy pożegnali zimę, zgodnie ze staropolskim zwyczajem ceburmistrz Grażyna Wiśniewska-Sas oraz skarbnik Elwira Młoźniak
topiąc Marzannę w rzece Czarnej. Przywitanie wiosny uświetniła również zabawa przy ognisku, w której złożyły w Prokuraturze Rejonowej w Grójcu zawiadomienie o podejwzięło udział czterdziestu mieszkańców miejscowości
rzeniu popełnienia przestępstwa. Zarówno urząd miasta, jak i prokuratura nie ujawniają na razie szczegółów postępowania

Mimo mrozu i śniegu mieszkańcy Krępy powitali wiosnę,
topiąc tradycyjną Marzannę w rzeczce Czarnej
Mimo że zaczęła się wiosna, za
oknami wciąż panuje zimowa aura.
Przenikliwy mróz oraz zmarznięty
śnieg nie przestraszył mieszkańców
Krępy, a może nawet dodatkowo ich
zmotywował, by tradycyjnie pożegnać zimę, skłonić ją, by wreszcie
na dobre „odpłynęła do morza”.
Zgodnie ze staropolskim zwyczajem
mieszkańcy wcześniej przygotowali
kukły i kukiełki, a sołtys Wiesław
Dzwonkowski wraz z przedstawicielami rady sołeckiej – Marzannę,

żegnającą zimę i Krępiannę, która
miała powitać wiosnę. Czterdziestoosobowa grupa, w której byli zarówno dorośli, jak i dzieci, z kukiełkami
i papierowymi kwiatami przemaszerowała przez całą miejscowość,
śpiewając „wiosenne” piosenki. Marzanna popłynęła rzeką Czarną.
- Natomiast Krępianna zaprowadziła nas do wielkiego ogniska. Tam
odbyły się zabawy dla dzieci m.in.
szukanie w śniegu złotych zajączków
– opowiada Wiesław Dzwonkowski,

sołtys Krępy. Nie mogło zabraknąć
oczywiście pieczonych kiełbasek
oraz słodyczy i rozgrzewającej herbaty. Żeby zimową aurę nieco ubarwić wiosennymi akcentami, sosny i
świerki udekorowano kwiatami magnolii. Zabawa zorganizowana na
pożegnanie zimy i powitanie wiosny
to już kolejna wspólna inicjatywa
mieszkańców Krępy oraz sołtysa,
rady sołeckiej i „Akcji Krępa” - oddział Fundacji Prom.

Grzegorz Traczyk

- Nieprawidłowości popełnione
przez byłego pracownika urzędu zostały wykryte w wyniku wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez
skarbnika w ramach czynności
nadzorczych, o czym została powiadamiana prokuratura – informuje
Grażyna Wiśniewska-Sas, wiceburmistrz Tarczyna.
W konsekwencji kasjer został
zwolniony z urzędu za porozumieniem stron. 15 marca Grażyna Wiśniewska-Sas, zastępca burmistrza
Tarczyna i skarbnik gminy Elwira
Młoźniak złożyły w Prokuraturze
Rejonowej w Grójcu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego pracownika
Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na
tym etapie zarówno urząd miejski,

jak i grójecka prokuratura nie zdradzają więcej szczegółów postępowania. Nie ujawniono również kwoty,
którą urzędnik mógł zdefraudować.
Wszystko wskazuje jednak na to, że
nielegalny proceder mógł trwać kilka
lat. - Ze względu na dobro śledztwa
nie chciałabym w tej chwili zdradzać
innych szczegółów, do czego zobowiązałam się również w prokuraturze
– dodaje wiceburmistrz Tarczyna.
Zastępca burmistrza Tarczyna oraz skarbnik w oświadczeniu
prasowym deklarują pełną wolę
współpracy z organami ścigania w
celu całkowitego wyjaśnienia sprawy. Prokuratura wkrótce przesłucha
świadków i zweryfikuje materiał pokontrolny.

Grzegorz Traczyk

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

SPORT

nr 12 (478)/2013

XV

Zwycięstwo i porażka z Warką
KOSZYKÓWKA, II LIGA, KS PIASECZNO – KS PUŁASKI WARKA 86:78, KS PUŁASKI WARKA – KS PIASECZNO 92:80 W pierwszych spotkaniach fazy playoffs drugi w tabeli zespół
KS Piaseczno podejmował u siebie siódmą drużynę sezonu zasadniczego KS Pułaski Warka. Choć faworytem rywalizacji byli biało-niebiescy, to niedawne spotkanie
obu ekip udało im się rozstrzygnąć na swoją korzyść dopiero w dogrywce. Po tym wyjątkowo szalonym, granym na rzadko spotykanej skuteczności rzutowej,
meczu nie należało jednak raczej oczekiwać powtórki z rozrywki. Faza playoffs rządzi się bowiem swoimi prawami i to zazwyczaj dobra defensywna jest w niej kluczem do sukcesu
Ostatnie mecze piasecznianie
rozpoczynali słabo, wchodząc w
nie na zbyt małej koncentracji,
co skutkowało koniecznością odrabiania strat. Tym razem trener
Mollov szczególnie uczulał swoich
podopiecznych żeby od pierwszych
minut mocno nacisnąć rywali i pokazać im kto jest lepszy. Apel ten
i odpowiednia mobilizacja wewnątrz zespołu okazały się skuteczne. Piasecznianie postawili na
mocną, zdecydowaną obronę. Rywali próbowali początkowo akcji
penetracyjnych, ale kilka skutecznych czap sprawiło, że zaczęli stawiać na rzuty dystansowe. Początkowo taktyka ta była korzystna dla
gospodarzy, którzy bez większych
problemów zdołali odskoczyć na
kilkanaście punktów. Niestety, w
drugiej kwarcie Warka zaczęła
trafiać coraz więcej „trójek”, a jej
zawodnicy zbyt łatwo znajdowali się na dogodnych pozycjach do
rzutów. Zamiast dalej grać swoje,
piasecznianie poluzowali szyki i w
efekcie musieli schodzić na przerwę... z pięciopunktową stratą.
W szatni musiało być gorąco,
bo gospodarze długo z niej nie wychodzili. Jak przyznał później trener Mollov, musiał on w męskich
słowach zmobilizować swój zespół
do lepszej gry. Na efekty nie trzeba było długo czekać Po przerwie
biało-niebiescy niemal zupełnie
zneutralizowali rzuty dystansowe
rywali. Różnica w ich skuteczności była naprawdę znacząca...
Warka w drugiej kwarcie zdobyła

31 punktów, a w trzeciej... ledwie
dziewięć. W odniesieniu zwycięstwa udział miała w zasadzie cała
drużyna. Jak zwykle, już od dłuższego czasu, dobre zawody rozegrał Patryk Andres (17 punktów,
pięć asyst i pięć przechwytów),
pewny a akcjach rzutowych był
Dominik Majewski (18 punktów),
a Sebastian Okoła zanotował 10
zbiórek. Cieszyć mogła również
coraz lepsza postawa ambitnie
walczących Grzegorza Jankowskiego i Andrzeja Paszkiewicza,
którzy – zwłaszcza w czwartej
kwarcie – kilkukrotnie potrafili
zaskoczyć młodszych, mniej doświadczonych rywali.
- To spotkanie zaczęliśmy
odpowiednio zmobilizowani –
skomentował mecz trener Todor
Mollov. - Powiedzieliśmy sobie w
szatni, że nie możemy zacząć tak
jak w ostatnich trzech meczach.
Za łatwo zrobiliśmy jednak przewagę, popełniliśmy stare błędy i
za szybko się rozluźniliśmy. Potem
trzeba było trochę nerwów żeby
przełamać przeciwnika i znowu
się udało. Każdy z zawodników
miał dziś dobre momenty. Playoff
się jednak jeszcze nie skończył.
Z Warki na tarczy
Jak miało się okazać, słowa
trenera Mollova w ypowiedziane po pierwszym meczu okazały
się być prorocze. W rozegranym
w środow y wieczór spotkaniu
rewanżow ym jedynie pierwsza
kwarta (25:24) zdawała się za-

powiadać emocje. Sporo było w
tej części gry efektownych akcji z
obu stron, a szczególnie widowiskową błysnął Sebastian Okoła
(22 punkty i siedem zbiórek), finalizując szybką kontrę efektownym wsadem do kosza. Niestety,
o drugiej odsłonie piasecznianie
chcieliby z pewnością jak najszybciej zapomnieć. Rozpędzeni
ry wale z każdy kolejnym celnym
rzutem zyskiwali bowiem wiarę
w siebie i przed przerwą zdołali w ypracować sobie istotną,
15-punktową przewagę.
Po zmianie stron nadal lepsi byli goście i mniej więcej w
połowie trzeciej kwarty można
było zacząć obawiać się ze strony Warki nie tylko zw ycięstwa,
ale nawet i małego pogromu.
Biało-niebiescy stracili już co
prawda wiarę w końcow y sukces,
ale w końcówce zdołali się mimo
wszystko zmobilizować, odrobić
nieco straty i doprowadzić do w
miarę przyzwoitego rezultatu.
Trzeba jednak uczciwie przyznać, że to gospodarze w ykazali
tego dnia większą determinację,
grając na dużym procencie celnych trafień i w ygry wając walkę
na tablicach. Choć Warka była
lepsza i odniosła w pełni zasłużone zw ycięstwo, to o awansie
do półfinału zadecyduje trzeci
mecz, który rozegrany zostanie
w najbliższą środę o godz. 20 w
hali SP nr 5 w Piasecznie.
- W pierwszej kwarcie zagraliśmy jeszcze rozpędem z pierw-

szego meczu, a w drugiej jakoś
się wszystko zacięło i myśleliśmy
chyba, że mecz sam się w ygra –
ocenił drugi trener KS Piaseczno
Wojciech Makowski. - Bez walki,
bez biegania i bez trafiania to
się meczu nie w ygra. Ani żeśmy
dziś nie trafiali, ani nie bronili. Nasza sytuacja jeśli chodzi

o przyszłość nadal jest jednak
niejasna i chłopaki nie wiedzą
tak naprawdę o co mają grać. Na
pewno to nie pomaga. Jeżeli będziemy grali na swoim poziomie,
pokazując swoją normalną wolę
walki, to powinno być lepiej.

szłości. Z drużyną seniorek też jest
problem, bo dziewczyny jeszcze się
łapią w wieku poniżej 21 lat, ale to
jest ostatni okres, że ta drużyna
dostała pieniądze z dotacji. Co będzie za rok? Nie wiem. Gmina jest
otwarta na wszystkie działania, ale
tu jest zawsze problem. Dlaczego,
jak ostatnio występowałem, PWiK
ma dotować tylko koszykarzy, a nie
np. dziewczyny? Jeżeli mam repre-

zentować gminę, to muszę myśleć
także o innych. Jeśli jednak byłoby
finansowanie 50 proc. - gmina, 50
proc. - stowarzyszenie, to możemy rozmawiać. Przypominam, że
wszystkie stowarzyszenia, które wystąpiły do gminy o dofinansowanie
i spełniły kryteria formalne, dotacje
otrzymały.

Grzegorz Tylec

Dyskutowali o piłce
PIŁKA NOŻNA Piaseczyńscy kibice piłki nożnej mają w tym sezonie wyjątkowo twardy orzech do zgryzienia. Na 90-lecie istnienia klubu spotkała ich bardzo przykra niespodzianka. Drużyna, której właścicielem
był Marcin Wojtecki, pomimo pewnego utrzymania się w trzeciej lidze, nie została zgłoszona do udziału w
tegorocznych rozgrywkach. Miłośnikom lokalnego futbolu pozostało więc wspieranie piłkarek i młodszych
roczników. Wszystko wskazuje jednak na to, że w sezonie 2013/2014 w B klasie wystartuje nowa drużyna
seniorska, która występować będzie pod szyldem UMKS
Na spotkaniu władz Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu
Sportowego Piaseczno z kibicami
dyskutowano o planach na przyszłość i aktualnych problemach
piaseczyńskiej piłki. Pierwsza informacja jaka została tego wieczoru ogłoszona mogła napawać
optymizmem. W przyszłym sezonie
znów ma być w mieście drużyna
seniorska, która złożona będzie z
młodzieżowców. Niestety, zespół
nie będzie mógł korzystać z nazwy,
skrótu ani herbu KS Piaseczno, co
zastrzegły sobie władze KS w dokumencie datowanym na 24 maja. Co
ciekawe, zastrzeżenia te nie będą
dotyczyć... strojów meczowych
(kupowanych, nota bene, przez rodziców młodych piłkarzy). Władze
UMKS nie kryją swojego niezadowolenia z zaistniałej sytuacji.
- Niezrozumiałą rzeczą jest dla
nas to, że ktoś zabiera nam tożsamość i nikomu to nie przeszkadza
– podkreślał wiceprezes ds. sportowych UMKS Jarosław Ludwiniak. - Zabiera nam 90 lat tradycji,
pracy i historii. To jest rzecz niedopuszczalna. Dalecy jesteśmy od
tego żeby kruszyć kopie, bo nie o
to w tym wszystkim chodzi. Cho-

dzi tylko o to, żeby oddać królowi
to, co królewskie. Nasza nazwa
była, jest i będzie. Na chwilę obecną nie mamy jednak żadnej mocy,
żeby pozwolono nam nazywać się
tak, jakbyśmy tego chcieli.
Kolejną sprawą poruszaną na
spotkaniu była kwestia wsparcia
dla piaseczyńskiej piłki ze strony
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ambitne plany zdradził
wszystkim obecnym na sali prezes
GOSiR-u Marek Frącz.
- W ramach modernizacji postawiono w gminie przede wszystkim na piłkę nożną, a więc zbudowanie pełnowymiarowego boiska
ze sztuczną trawą klasy Elite (105
na 68 metrów) – zdradził prezes.
- Na ten cel przeznaczono w tym
roku milion złotych z budżetu
gminy. Być może, w zależności od
finansów, wyremontowane zostanie również (do poziomu syntetycznego) boisko boczne. W przyszłym roku planowana jest z kolei
przebudowa bieżni z żużlowej na
tartanową (sześciotorową) z odpowiednimi certyfikatami.
Dodatkowo prezes Frącz opowiedział o pomyśle na rozbudowę
stadionowych trybun. Mają być

one nowoczesne (kubaturowe),
częściowo zadaszone i zawierać
w sobie także elementy zaplecza
technicznego obiektu. Jest również
opracowana koncepcja odwodnienia i oświetlenia całego obiektu.
Zachowane mają być korty i duża
blaszana sala z pomysłem na uruchomienie w jej wnętrzu sztucznego lodowiska. Łącznie na modernizację mają być wydane przez
gminę trzy miliony złotych w przeciągu dwóch lat. Trwają również
rozmowy nad tym, żeby pozyskać
środki zewnętrzne.
- Dla nas priorytetem jest to,
żeby była tu infrastruktura do trenowania, żeby było zaplecze, bo
to pozwoli nam na jeszcze lepsze
wykonywanie swojej pracy, a dzieci będą miały jeszcze lepszą możliwość rozwijania się i szkolenia
– powiedział Jarosław Ludwiniak.
- Bardzo liczymy na to, że gmina
będzie nas wspierać.
Na zakończenie spotkania głos
zabrał Piotr Obłoza, radny gminy
Piaseczno.
- Uważam, że gminy na dzień
dzisiejszy nie stać na drużynę seniorską w jakiejkolwiek dziedzinie
– mówił radny. - Być może w przy-

Grzegorz Tylec

Kolejka znów odwołana
PIŁKA NOŻNA Zimowa aura znów wygrała z rozgrywkami piłkarskimi
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej podjął, już po raz trzeci z rzędu, decyzję
o przełożeniu zaplanowanej na najbliższy weekend kolejki ligowej - spotkań
granych na poziomie od B klasy do IV ligi włącznie. Wypada mieć nadzieję, że kolejna kolejka (6 i 7 kwietnia) będzie mogła być wreszcie rozegrana
zgodnie z terminarzem.

Tyl.

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 12 (478)/2013
DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na
mail: m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

Księgowy z doświadczeniem. Samozatrudnienie, tel. 509 250 689

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu ogólnospożywczego na dział mięsno – wędliniarski, z doświadczeniem, Konstancin, tel. 605 616 587

Ukrainka, sprzątanie tel. 512 555 496

Zatrudnię sprzedawcę do baru orientalnego, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna
tel. 785 142 098
Opiekunkę do osoby chorej, Góra Kalwaria,
tel.507 439 332
Na produkcję okien aluminiowych, Jazgarzew, tel. 602 322 750

Certyfikat przewoźnika rzeczy tel. 601 595 086
Młody emeryt samotny jako portier, kierowca
osobisty, prezencja, tel. 501 077 491

Technik ogrodnik 44 l, odpowiedzialny, sumienny, wszechstronny, tel. 501 331 202

Teren rekreacyjno-leśny, 6 ha, 135 km od
W-wy, tel. 512 509 730

SPRZEDAM
Brykiet z trocin - kostka, tel. 606 325 813

PLATFORMA LOGISTYCZNA W GRÓJCU POSZUKUJE: - MĘŻCZYZNY DO SPRZĄTANIA
NA MAGAZYNIE ORAZ DROBNYCH PRAC
NAPRAWCZYCH; - MŁODYCH MĘŻCZYZN
DO PRACY FIZYCZNEJ NA MAGAZYNIE.
MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA NA WÓZKI
WIDŁOWE. INFORMACJE POD NUMEREM
TELEFONU 48 664 10 43 LUB PROSIMY O
PRZESŁANIE CV NA E-MAIL
rekrutacja@pol-agro.com.pl
Przyjmę odpowiedzialną ekspedientką do
sklepu w Nowej Iwicznej tel. 609 56 35 02
Zatrudnimy kierowcę Tira, tel. 22 750 22 45,
biuro2@atsreklama.pl
Firma zatrudni Panie i Panów z orzeczoną
niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym do serwisu sprzątającego. Miejsce pracy: Belsk Duży. System pracy: 3-zmianowy w
ruchu ciągłym. Wynagrodzenie 9,00 zł/h netto. Kontakt: 48 66 10 608 lub 698 698 083 - na
ten po 16.00-tej

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość,
tanio, tel. 502 544 959
Drewno Kominkowe i Opałowe,
tel. 606 955 809

Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kierowców samochodów ciężarowych – TIRY.
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29,
0 501 207 252
Duża firma zatrudni od zaraz osoby (również
z orzeczeniem o niepełnosprawności) do
sprzątania nowego marketu w Górze Kalwarii.
Praca w pełnym wymiarze godzin w systemie
zmianowym. Kontakt : 510-013-568.
Pomoc dla starszej Pani, 3-4 razy w tygodniu
w godz. 12-15, w Bielawie, tylko z doświadczeniem, tel. 22 844 47 05 w godz. 17-19
Zatrudnię do zakładu spawalniczego na stanowisko spawacz/ślusarz, do 40 lat, Prażmów
tel. 693 653 165
Zatrudnimy do kantyny pracowniczej w Belsku Dużym koło Grójca: szefa kuchni, kucharza. Zgłoszenia Tel. 600 383 569

Działki nad jeziorami, blisko Warszawy,
tel. 605 099 422

Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 60 m kw.
Konstancin ul. Jaworskiego, tel. 889 624 211,
511 407 860

Gm.Tarczyn 80 zł/ m kw. budowlana w działce
woda,prąd, tel. 504 372 384
Działki budowlane, Prażmów, tel. 602 11 03 61
Dom w Jeziórku 200/1200 - do zamieszkania,
tel. 606 611 113

Mieszkanie 39 m kw. - 2010r, parter, garaż i komórka lokatorska, Piaseczno, tel. 695 491 781

Słoma w kostkach lub rolkach spod dachu
500 zł/ t, cena z transportem. Zamówienia od
3 t. tel. 888 321 542

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę,
tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ
KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIEISTOTNY, TEL. 728 207 800
AUTO SKUP –UCZCIWE CENY OD 96 R.,
GOTÓWKA, tel. 608 174 892
Skup aut – stan bez znaczenia, tel. 510
357 529
Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka,
tel. 604 874 874
AUTO SKUP WARSZAWA TEL. 501 291 812
Skup aut używanych, tel. 516 745 753
Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82
Każde auto, tel. 519 455 452
Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Dom z ładną działką, tanio, tel. 884 806 767
Działkę 1000 m kw., media, z garażem i domkiem rekreacyjnym, Tarczyn, tel. 884 806 767

Sprzedam działkę budowlaną na Ursynowie.
Tel: 797 223 732

Elektryka, tel. 882 898 693

8000 m kw., Mroków, gm. Lesznowola,
tel. 502 396 505
Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095

Ekspedientka, sklep spożywczy, WarszawaPowsin tel. 889 648 388, 22 648 11 49
Szukam dziewczyny do pracy w kawiarni,
Konstancin-Jeziorna tel. 22 754 68 21
Do produkcji reklamy – montażysta, ślusarz,
spawacz, do 40 lat , miejsce pracy Szymanów /
k.Baniochy, cv na adres: wojtek@anosystem.pl
Grafika – corel, autoCat, miejsce pracy Szymanów / k.Baniochy, cv na adres:
wojtek@anosystem.pl
Przyjmę panią do sprzątania na 1/2 etatu, Piaseczno, tel. 728 758 738

Stare Mercedesy i Toyoty. Tel. 668 171 639
Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyższe ceny, płatność od ręki, 500 540 100

AUTO-MOTO SPRZEDAM
Passat 1999 diesel, tel. 505 173 854
Volvo S60, 2.4 diesel, 2002 r., stan idealny,
tel. 530 700 055
Sprzedam Toyota Corolla kombi, 2,0 d4d ;
2003, 13900 do negocjacji tel. 502 093 594

Kawalerka 33 m kw. z lok. użytkowym 17 m
kw. 199 tys. tel. 602 341 028
1000 m kw. Łoziska ul. Fabryczna,
tel. 501 406 191
Działki budowlane, Prażmów, tel. 602 11 03 61
Lokal 2 x 40 m kw. Albatrosów, Piaseczno,
tel. 601 215 687

Maglowanie dojeżdżam. Tel. 500 464 096

Instalacje elektryczne, pomiary i odbiory,
tel. 694 025 507

Pełen zakres usług glazurniczych
tel. 503 318 519
Kompleksowe wykończenia wnętrz
tel. 503 318 519

Kawalerka, umeblowana, centrum Piaseczna,
tel. 604 200 181
Dom firmie dla pracowników lub na biuro, Piaseczno tel. 792 008 516
Lokal 40 m kw., pod działalność gospodarczą, tel. 500 344 496
Warsztat, Gołków, tel. 508 074 101
Lokal 36m kw na działalność usługową
tel. 501 086 828

Domek 40m kw. Raszyn. Tel. 508 849 688
Kawalerka 33 m kw. z lok. użytkowym 17 m
kw. 1500 zł/ m-c. tel. 602 341 028
Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407
Mieszkanie 70 m kw. lub 100 m kw. Konstancin, tel. 602 514 179
60 m kw. Piaseczno, z garażem, tel. 501 088 613
Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa + monitoring, 500, 300, 200, 100, 50 m
kw., tel. 604 470 270, 604 470 370

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
Poszukuję do wynajęcia lokalu handlowego w
ścisłym centrum Pruszkowa, Grodziska Maz.,
Grójca, tel. 792 248 219

Wycinka drzew, tel. 787 000 797
Montaż monitoringu wizyjnego / wykonywanie stron www / tel. 511 321 642

Hydrauliczne tanio i solidnie,
tel. 606 13 00 18

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,
tel. 501 624 562

Brukarstwo ogrody, tel. 508 562 385,
www.lewgardenbruk.com.pl
Instalacje elektryczne, kompleksowo,
tel. 512 479 800
Brukarstwo. Tel. 517 477 531
Wiosenna aeracja trawników, tel. 698 698 839,
www.ogrodybrukarstwo.pl

Gdzie koparka nie może. Ręczne kopanie
pod kable,fundamenty,odwodnienia i.t.p.
Wystawiam rachunki. Tel. 608 390 733
Instalacje elektryczne, tel. 501 37 27 37
Elektryk – solidność i doświadczenie,
tel. 510 085 381
Usługi ogrodnicze z doświadczeniem,
tel. 881 512 295
Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559
projekty, rozbudowy, adaptacje

GLAZURA, HYDRAULIKA, MALOWANIE,
GŁADŹ, PANELE, TEL. 601 219 482
CYMERMAN produkcja przyczep i podzespołów, specjalne,servis. www.przyczepy.waw.
pl , tel. 601 449 898
Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605
Krycie dachów, montaż okien dachowych,
podbitki, tel. 693 556 251
Anteny, TV cyfrowa, tel. 661 177 384
Montaż i konserwacja systemów alarmowych,
domofony, elektryka. Tel. 505 449 708
Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady
i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670

ZWIERZĘTA
Sprzedam Yorki, tel. 669 964 831
5.02 w okolicy Piaseczna zaginęły 2 czarne
labladory. Nagroda, tel. 662 224 956
Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z
MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA,
TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182

Dachy i obróbki blacharskie. Tel. 606 99 05 97

RÓŻNE

Ciesielstwo, więźby dachowe, tarasy, wiaty,
altany. Tel. 665 072 562

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare
pralki, komputery, telewizory, kuchnie, piece, kaloryfery, itp., Piaseczno, Konstancin
- Jeziorna i bliskie okolice, tel. 698 698 839

Ogrodzenia, tel. 661 920 022
Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Szybko i solidnie rozliczę PIT, od 25 zł, tel.
692 405 233

Remontowe, tel. 661 920 022

KREDYTY gotówkowe i hipoteczne, trudne,
dla osób fizycznych i firm, tel. 721 741 634

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

KREDYTY, tel. 517 157 577
Domofony, tel. 603 375 875
Porządkowanie terenów, tel. 661 79 50 98

Kupię ziemię z domem lub bez lub mieszkanie, tel. 884 806 767

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360
Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875
Kostka brukowa, chodniki, podjazdy,
tel. 603 304 250

Glazura, terakota, profesjonalnie tel. 508 180 096
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152
Pranie: dywanów, obić mebli, tapicerek samochodowych , tel. 506 449 992

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

Schody, parapety z drewna, również montaż,
układanie parkietu tel. 695 591 572

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel. 508 329 491

Ocieplenia – elewacje, tel. 518 452 245

Hydraulik, tel. 601 807 302

Ogrody, tel. 518 452 245

Mieszkanie 50 m kw., umeblowane, ul. Albatrosów w Piasecznie, tel. 784 492 609

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODY-PODLOGI.NGB.PL, TEL. 502 514 388

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

PKS Sp. o.o. w Grójcu ul. Laskowa 26
wynajmie lokal ok 100 m kw. i pom.biurowe
ok 80 m kw. Tel. 697 027 733

ZAKŁADANIE OGRODÓW, BRUKARSTWO
- profesjonalnie i kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Domy do 590 tys za stan deweloperski,
www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Wynajmę dom wolno stojący, całoroczny,
50m kw, Zalesie Górne tel. 607 509 996

Ogrody kompleksowo. Wiosenne porządki.
Profesjonalnie. tel. 504 008 309

WYNAJMĘ LOKAL USŁUGOWY, 52 M KW.,
NOWA IWICZNA, TEL. 669 847 726

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki,
tel. 501 277 407

Mycie okien. Tel 791 895 096 po 11.00

USŁUGI

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245

Apartament 163 + 80 m kw., do zamieszkania – 3850 zł/m kw., Piaseczno, ul. Mickiewicza 4, tel. 603 85 67 51

Przewozy, przeprowadzki, tel. 531 566 124

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Wycinka drzew, tel. 661 79 50 98

Mieszkanie 47 m kw., umeblowane, Piaseczno, tel. 501 781 984

Docieplanie budynków, podbitki, profesjonalnie, tanio, tel. 507 768 230

NAPRAWA PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI,
TEL. 511 204 952

Naprawa, regulacja, smarowanie okien,
wymiana szyb, tel. 697 051 266

Jednopokojowe w Piasecznie, tel. 884 883 410

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722
Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie,
szybko, tanio, tel. 605 079 907

Wycinka drzew, alpinistycznie, tel. 518 452 245

Działka 1735 m kw z domem 160 m kw. pow.
użytkowej + 120 m kw (piwnica, garaż), w
Zalesiu Górnym, 700 tys zł, tel. 784 943 137

Tynki, docieplenia - solidnie, konkurencyjne
ceny, tel. 607 711 671

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

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Dwupokojowe, umeblowane,balkon, AGD,
przy ul. Dzikiej Rózy, tel. 606 41 42 63

Tynki gipsowe, tel. 503 098 766, 518 488 335

Remonty, glazura, elektryka, hydraulika,
tel. 509 656 310

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Lokal na imprezy okolicznościowe, Piaseczno tel. 607 36 37 08, www.harddogcafe.pl

Brukarstwo. Tel. 696 437 501,3

Ogólnobudowlane. Tel. 723 06 82 81

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Usługi ogrodnicze, tel. 781 694 389
Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval,
Junkers, solary tel. 603 132 454

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ,
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Volvo V70,1998, tel. 503 120 686

Zatrudnię krawcowe z doświadczeniem, miejsce pracy Pruszków, tel. 501 455 880

Cyklinowanie i układanie podłóg,
tel. 696 500 201

DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562

Ekspedientkę do delikatesów, Nowa Iwiczna.
Pilnie, tel. 502 159 936

Zatrudnimy serwisanta-automatyka maszyn
przemysłowych,wymagane prawo jazdy kat.
B,j. angielski(komunikatywny),obsługa komputera, doświadczenie zawodowe.CV proszę
wysyłać na: info@foodmachines.pl

Magazyn 65 m kw., w Piasecznie,
tel. 508 488 827

Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy,
tel. 698 249 198
Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

Transport, przeprowadzki, tel. 501 574 697

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895
Kawalerka 30m kw, Góra Kalwaria
tel. 515 502 764

Hydraulika, domy jednorodzinne,
tel. 692 857 639

Układanie glazury, terakoty, gresu,
tel. 601 722 578

HALA MAGAZYNOWA Z BIUREM, 1200 m
kw., LESZNOWOLA, tel. 607 460 760

Opel Astra 2004 - XII ,garażowany ,bezpośrednio. Tel. 500 701 785

Fryzjekę, tel. 501 249 720

Mieszkanie 32 m kw., umeblowane, Piaseczno, tel. 50 50 56 443 po 16-tej

Wylewki betonowe agregatem,
tel. 600 87 27 37

Piaseczno, 10zł/doba, 300 zł/m-c,
tel. 502 222 555

Podnajmę fryzjerce, wyposażone stanowisko, tel. 509 310 592

Osoby do sprzątania klubu sportowego - z
Piaseczna, Józefosławia lub okolic.
CV na adres kadry@tuanclub.pl

Michałowice, 2-pokojowe, 10 min. od WKD,
tel. 509 800 309

Dom 130 m kw.,/ 12 ar. Hipoteka, 97 r, 45 km
od Warszawy, Magnuszew, ., tel. 602 432 290

Opla Volkswagena. Tel. 604 157 703
Corsę, Lanosa, Punto. Tel. 502 968 566

Pokój 20 m kw., Łazy, tel. 515 043 217

Mieszkanie 55 m kw., taras, ładne, Tarczyn,
tel. 884 806 767

Skup samochodów, 24 h, tel. 501 830 898
Kierownik robót elektrycznych, tel. 882 898 693

Lokal użytkowy , centrum Piaseczna, pierwsze piętro, ok. 50m kw tel. 501 245 118

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Działkę budowlaną 1100 m kw. Tarczyn, tanio,
tel. 884 806 767

KUPIĘ

Pokój, kuchnia, łazienka, 40 m kw., na działce, Łoziska, 650zł tel. 697 327 449

Działkę rekreacyjną, tel. 884 806 767

Zamienię 3-pokojowe na mieszkanie mniejsze lub większe, tel. 884 806 767

za-

Tani transport, przeprowadzki, tel. 508 298 134

Dwupokojowe Grójec 120 tyś. Tel. 604 792 991

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61
Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

Magazyn 400m kw, ul. Kuropatwy
tel. 513 983 658, 514 461 246

Pracującej , ładny pokój, niedrogo, Zalesie ,
tel. 512 461 692

Zamienię dom pełnowartościowy z działką na
mieszkanie lub inną nieruchomość,
tel. 884 806 767

Serwis bram i automatyki, ogrodzenia,
mienniki pilotów, tel. 660 003 314

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Mieszkanie umeblowane 34m kw, pokój z kuchnią ul. Strusia w Piasecznie tel. 697 263 396

Meble, tel. 726 056 916

Naprawa pralek, tel. 605 112 216
Układanie kostki brukowej, tel. 502 379 809

Mieszkanie jednopokojowe 30 m kw., z miejscem postojowym pod blokiem i piwnicą w
Piasecznie, tel. 609 712 876

Zabawki i ubranka , tanio, tel. 726 056 916

Jajka, tel. 508 298 134

Budowa domów. Kompleksowe usługi budowlane, tel. 694 401 711

Mieszkanie 40 m kw., umeblowane,
tel. 691 644 100

Działkę 2000 m kw., z linia brzegową k. Rypina, tel. 693 461 703

Odzież z własnej szafy, markowa, dziecięca,
damska, męska – tanio, tel. 530 700 055

Wynajmę tanio użytkowe 38 m kw. na parterze w Konstancinie, przy trasie KonstancinPiaseczno, tel. 600 827 983

Okazja - działka 1537 m kw., Piaseczno,
tel. 500 515 043

Pustaki, tel. 501 757 450

Regały, manekiny, metkownice, tanio,
tel. 500 464 096

Układanie kostki brukowej. Wiosenne
terminy. Profesjonalnie. tel. 504 008 309

100 m kw., na każdą działalność, Piaseczno,
tel. 728 758 738

Działka bud. 1473 m kw, Gaj Żelechowski k/
Chynowa, tel 605 932 680, www.azimuth.waw.pl

Rozrzutnik obornika, dwukółka sadownicza,
tel. 516 792 047

Do wynajęcia budynek o pow.96 m kw. na trasie Słomczyn. Tel. 691 708 213

Działkę budowlaną 1000 m kw., w Mieszkowie, 120 tys. zł, tel. 503 779 344

Ursus 360 82 ważny przegląd plus ładowacz,glebogryzar ka,pług,płużki calość 15 tys.
oraz sprawna betoniarka 200 kompletny hydrofor apollo 5 kW oraz 15 lat sezonowane
5 m sześciennych modrzew 5 mm 3 m sześciennych jesion 7 mm oraz tablica ogłoszeniowa przeszklona z oświetleniem ok 3 m
kwadratowych tel. 668 118 091 mail:
eg.rubikon@interia.pl

Zatrudnię manicurzystkę z doświadczeniem,
Piaseczno, tel. 692 478 467
Nowo powstający warsztat samochodowy
w Piasecznie poszukuje pracowników z doświadczeniem zawodowym na stanowisko:
mechanik samochodowy; elektro mechanik;
regeneracja i naprawa wtryskiwaczy i pomp
wtryskowych. Osoby zainteresowane ofertą
pracy proszę o przesłanie Cv na adres mailowy: darek@darko.com.pl

Mieszkanie 60m kw., 3 pokojowe, ładne, w
Tarczynie, 230 tys zł + garaż wolno stojący
murowany 17 tys zł tel.604 750 363

Sprzątanie tel. 505 837 002

Hotel Borowina zatrudni kelnerów na bankiety CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@borowina.com.pl

Firma sprzątająca przyjmie kobiety do
sprzątania, tel. 500 153 178

Działka budowlana 1240 i 1370 m kw., media, atrakcyjne położenie, Dobiesz k. Piaseczna, tel. 661 885 525

Działki nad rzeką Skrwą, powiaty: sierpecki, płocki, tanio, tel. 605 099 422

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Przyjmę do pracy fizycznej przy zakładaniu ogrodów, wymagane doświadczenie,
mile widziana umiejętność układania kostki brukowej i prawo jazdy kat b.,
tel. 692 683 375

Mieszkanie 2 pokoje z kuchnią, 37 m kw., ul.
Kusocińskiego 6/1, tel. 600 682 211

Umyję okna, posprzątam, uprasuję,
tel. 880 681 171

Pracownik do montażu okien, tel. 600 446 225

Poszukujemy przedstawiciela handlowego.
Proszę o kontakt tel. 22 756 38 07, 605 543 379,
781 411 554

Nowy dom – 223/501 m kw., z parkietami –
3650 zł/m kw., Piaseczno, ul. Orzeszkowej
28, tel. 603 85 67 51
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ZDROWIE I URODA
MASAŻE, tel. 794 900 500
Masaż, tel. 504 825 005
Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90,
608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ.

NAUKA
Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., Piaseczno i okolice, tel. 784 943 137
Angielski tel. 721 406 227

Pranie dywanów oraz tapicerki meblowej,
tel. 668 101 920
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Posiadam kontakty biznesowe z Rumunią i
Mołdawią. Tłumaczenia z rumuńskiego i na
rumuński, tel. 797 381 269
Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowa domów, dachy, rozbudowy,
tel. 508 529 008

Budowy domów tel. 798 836 860

Brukarstwo, tel. 501 683 631

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Glazurnicy, faktury, tel. 501 676 346

Angielski powtórzenie do egzaminu z dojazdem profesjonalnie, tel. 792 481 867
Matematyka, tel..510 420 318
Angielski – studentka, nauka i korepetycje
20zł/h tel. 697 140 853
J. polski, egzaminator maturalny – prezentacje, przygotowania do matury, reedukacja ,
50zł/h tel. 694 229 717
Chemia, tel. 504 270 495

www.kurierpoludniowy.pl Czytaj on-line!
www.facebook.com/kurierpoludniowy

Zamów ogłoszenie drobne
największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo

macje
r
o
f
in
e
ż
ie
w
ś
Codziennie

Piaseczno,
ul. Ludowa 2; tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18
Pruszków,
Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41; tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17
reklama@kurierpoludniowy.pl
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KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

Misterium Męki Pańskiej
dokończenie ze str, 2
W długiej drodze na Golgotę było
wszystko, czego widzowie mogą wymagać od tego typu widowiska, a
więc realistyczne kostiumy i scenografie, wyraziści statyści i aktorzy,
emocje i chwile wzruszeń, piękne autorskie pieśni pasyjne. Każda stacja
drogi krzyżowej była wyjątkowa i obfitowała w pewne niespodzianki. Zachwycili nowi aktorzy. Oprócz Longinusa świetnie zagrała postać Maryi Edyta Ciechomska. Sugestywnie
w rolę Judasza wcielił się Maciej Lewandowski, a w rolę Klaudii (żona
Piłata) – Monika Pęksa. Widzów zachwycił również nowy chór, składający się z mieszkańców Góry Kalwarii.
- To misterium było najbardziej dopracowane pod kątem technicznym i
artystycznym – uważa Łukasz Głodek, reżyser przedstawienia. - Gdyby jeszcze tego dnia była lepsza pogoda... - Ze względu na aurę to było
jedno z trudniejszych misteriów – dodaje Tomasz Pawlak. - Przenikliwe
zimno i wiatr utrudniały zadanie aktorom. Organizacyjnie wszystko poszło o wiele sprawniej niż w latach

ubiegłych. Wszystko zostało przygotowane dużo wcześniej.
Udany powrót do korzeni
Odrodzenia zapomnianej formy
plenerowego widowiska, upamiętniającego ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa, dokonała po raz
pierwszy w 2009 roku grupa osób
działająca charytatywnie w Bractwie
Męki Pańskiej i Społecznej Inicjatywie Młodych. Z roku na rok plan misterium jest dopracowywany i ulepszany, pojawiają się w nim nowi akR
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torzy i nowe elementy. Można zauważyć, że widowisko ma także coraz większy rozmach. Wsparcia finansowego udzielają inicjatywie
gmina, prywatne firmy i sami mieszkańcy. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest także wielu wolontariuszy. - Myślę, że wszystko zmierza w
dobrym kierunku – mówi Konrad
Mojsa, prezes Bractwa Męki Pańskiej. - Cieszę się, że z roku na rok
Misterium Męki Pańskiej wygląda
coraz lepiej.

Tomasz Wojciuk

