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Czekając na słońce
PIASECZNO  Gmina zapowiada, że gdy stopnieją 
śniegi i zrobi się nieco cieplej rozpocznie się 
od dawna oczekiwana modernizacja Górek 
Szymona – zaniedbanego terenu rekreacyj-
no-przyrodniczego położonego w Zalesiu 
Dolnym. Tymczasem ośrodek „Wisła” z Za-
lesiu Górnym , również przyciągający miesz-
kańców spragnionych wypoczynku i rekre-
acji,  w najbliższym czasie wciąż będzie po-
padał w ruinę.

Wielkanoc inaczej



	 Barbara	 Kłosek	 została	 laure-
atką	 ogólnokrajowego	 konkursu	
zorganizowanego	 przez	 Polskie	
Stowarzyszenie	Osób	Cierpiących	
na	Padaczkę	Oddział	w	Lublinie,	
nad	 którym	 honorowy	 patronat	
objął	 prezydent	 Lublina.	 Urzęd-
ników	nominowanych	do	nagrody	
„Przyjazny	 Urzędnik”	 zgłaszali	
wcześniej	 chorzy	 na	 padaczkę,	 w	
ten	 sposób	 dziękując	 za	 poświę-
cenie	i	dobre	serce.	Jury	konkursu	
doceniło	Barbarę	Kłosek	z	Powia-
towego	 Centrum	 Pomocy	 Rodzi-
nie	 w	 Piasecznie	 „za	 złote	 serce,	
pomoc	i	czas	poświęcony	osobom	
chorym	na	padaczkę”.	
	 Najpierw	 podczas	 uroczystej	
gali,	 która	 odbyła	 się	 w	 Lublinie	
laureatom	 pogratulowali	 przed-
stawiciele	władz	miasta.	Pani	Bar-
bara	 Kłosek	 została	 wyróżnio-
na	 również	 na	 sesji	 rady	 powia-
tu,	 podczas	 której	 za	 sumienną	
pracę	podziękowali	 jej	 radni	oraz	
przedstawiciele	 zarządu,	 wręcza-
jąc	 kwiaty,	 pamiątkowy	 dyplom	 i	
życząc	 satysfakcji	 w	 życiu	 zawo-
dowym	i	osobistym.	W	uroczysto-
ści	uczestniczyła	również	Klaudia	
Wojnarowska,	 dyrektor	 PCPR,	
która	 przyznała,	 że	 pani	 Barba-
ra	 była	 jedną	 z	 jej	 nauczycielek,	

na	 ktorej	 pomoc	 i	 doświadczenie	
zawsze	 może	 liczyć,	 kierując	 pla-
cówką.	Barbara	Kłosek	należy	bo-
wiem	do	najbardziej	doświadczo-

nych	 pracowników	 PCPR-u.	 Po-
maga	 potrzebującym	 z	 powiatu	
piaseczyńskiego	już	od	35	lat.

Grzegorz Traczyk

KRONIKA POLICYJNA

Zatrzymano sprawców pobicia
 Przy ulicy Wschodniej w Chyliczkach został pobity 24-letni obywatel 
Ukrainy, który na skutek odniesionych obrażeń trafił do szpitala. O zdarze-
niu poinformowali policjantów świadkowie, którzy widzieli jak do idącego 
chodnikiem młodego mężczyzny podeszło trzech napastników i zaczęło go 
brutalnie bić. Funkcjonariusze zainterweniowali błyskawicznie. Zatrzymali 
21-letnich Tomasza B. i Rafała K. oraz 17-letniego Bogdana K. Wszyscy byli 
nietrzeźwi – mieli w organizmie od 1 do 3 promili alkoholu.  Mężczyźni 
zostali rozpoznani przez pokrzywdzonego i świadków zdarzenia. Usłyszeli 
zarzut pobicia, który zagrożony jest karą do 3 lat więzienia, po czym dobro-
wolnie poddali się karze.
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Poszukiwany trafił do aresztu
 Podczas patrolu policjanci zwrócili uwagę na dwóch podejrzanie zacho-
wujących się mężczyzn i postanowili ich wylegitymować. Szybko wyszło 
na jaw, że jeden z zatrzymanych, 32-letni Konrad M., jest od roku poszuki-
wany trzema listami gończymi wydanymi przez sąd rejonowy w 
Świebodzinie. Mężczyzna został zatrzymany, przewieziony na komendę i 
umieszczony w areszcie śledczym. 

Kolejny damski bokser
 60-letni Konstanty K. nad swoją partnerką znęcał się od ośmiu lat. Groził 
jej, bił, poniżał. Jego agresja coraz bardziej narastała. W końcu, po kolejnej 
awanturze, kobieta nie wytrzymała i wezwała policję. Funkcjonariusze nie-
zwłocznie pojechali na miejsce, zatrzymali krewkiego 60-latka i przewieźli 
go na komendę. Tam Konstanty K. usłyszał zarzut znęcania się i pobicia za co 
grozi do 5 lat więzienia, a następnie został objęty dozorem policyjnym. 

Maluchem na podwójnym gazie
 W ubiegłą sobotę około godz. 22 w miejscowości Solec policjanci zauwa-
żyli jadącego slalomem fiata 126p. Po zatrzymaniu auta do kontroli okazało 
się, że siedzący za kierownicą malucha 26-letni Sylwester L. jest nietrzeźwy  
– mężczyzna miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Za nieodpowiedzialne 
zachowanie 26-latek odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia. 

Na spacer z marihuaną
 Podczas pełnienia służby patrolowej policjanci zauważyli 21-letniego 
Adriana Z., podejrzewanego  o kontakty ze środowiskiem narkotykowym. Na 
widok odznak chłopak wpadł w popłoch, na ucieczkę było już jednak za późno. 
Po przewiezieniu na komendę przy 21-latku znaleziono zawiniątko, w którym 
były ponad 4 gramy marihuany. Adrian Z. odpowie za posiadanie środków 
odurzających, za co grozi do 3 lat więzienia. 

Za wcześnie zaczął świętować
 W sobotę, późnym wieczorem policjanci zauważyli niepewnie jadącego 
vw i zatrzymali pojazd do rutynowej kontroli. Siedzący za kierownicą vw 
22-letni Łukasz P. był kompletnie pijany – miał w organizmie prawie 2 promile 
alkoholu. Oprócz utraty prawa jazdy za swoje zachowanie odpowie przed 
sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.

LESZNOWOLA

GÓRA KALWARIA

Rowerem też nie pojeździ
 W Lesznowoli policjanci zatrzymali jadącego slalomem rowerzystę. 
Mężczyzna był pijany, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Po 
sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że 69-latek dwa lata 
wcześniej został zatrzymany za jazdę po pijanemu samochodem i ma zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązujący do września tego 
roku. Teraz dojdzie do tego także zakaz prowadzenia rowerów. Dodatkowo 
mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu do 1 roku więzienia.

Znów nielegalne oprogramowanie
 W centrum handlowym w Wólce Kosowskiej policjanci skontrolowali kilka 
firm pod kątem legalności wykorzystywanego w nich oprogramowania. W 
wyniku kontroli zabezpieczono dwa komputery i jeden twardy dysk. Straty 
producentów legalnego oprogramowania oszacowano wstępnie na 3500 zł. 
Właścicielom firm grożą wysokie grzywny. 

K O N D O L E N C J E

Przyjazny urzędnik
POWIAT Barbara Kłosek, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, została wyróż-
niona zaszczytnym tytułem „Przyjazny Urzędnik”. Tytuł piaseczyńskiej urzędniczce przyznało Polskie Sto-
warzyszenie Osób Cierpiących na Padaczkę. Podczas ostatniej sesji radni i zarząd powiatu pogratulowali 
urzędniczce sukcesu

Barbarze Kłosek z PCPR (z prawej) pogratulowali m.in. 
Maria Mioduszewska, przewodnicząca rady powiatu, 
starosta Jan Dąbek oraz Stefan Dunin, 
członek zarządu powiatu piaseczyńskiego

 W poprzednim numerze Ku-
riera Południowego w artykule „II 
Turniej Maszyn Wodnych” błęd-
nie napisaliśmy, że zwycięzca ka-
tegorii Moc Szymon Nalewczyń-
ski i druga w rywalizacji drużyna 
Hydrokoksy reprezentowali Gim-
nazjum nr 1 w Piasecznie. Tym-
czasem uczniowie reprezento-
wali Gimnazjum nr 2. Za pomyłkę 
przepraszamy. 

Wernisaż wystawy
PIASECZNO

 W niedzielę, 7 kwietnia w Ga-
lerii Przystanek w Przystanku Kul-
tura odbędzie się wernisaż wysta-
wy  Oli Buczkowskiej-Przeździk 
zatytułowanej „Obiekty”. Począ-
tek wernisażu o godzinie 18.

Tyl.
Klub podróżnika
 We wtorek, 9 kwietnia An-
drzej Pasławski opowie o swojej 
wyprawie do Kosowa. Początek o 
godzinie 20. Wstęp wolny.

Tyl.

W hołdzie ofiarom katastrofy
LESZNOWOLA

 W niedzielę, 7 kwietnia w ko-
ściele w Starej Iwicznej odbędzie 
się koncert w hołdzie ofiarom ka-
tastrofy lotniczej w Smoleńsku 
– oratorium „14 encyklik” w wy-
konaniu chóru pod dyrekcją An-
drzeja Borzyma z towarzyszeniem 
dwóch instrumentów jazzujących: 
fortepian – Stanisław Szczyciński 
(kompozytor oratorium), kontra-
bas – Maciej Szczyciński. Początek 
koncertu o godzinie 19.

Tyl.

Sprostowanie
PIASECZNO
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Skatepark już w czerwcu?
PIASECZNO  W styczniu ubiegłego roku radni, po burzliwej dyskusji, zarezerwowali w budżecie 3,4 mln zł na budo-
wę przy ulicy Okulickiego skateparku. Kilka miesięcy później, po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że inwe-
stycja będzie kosztowała niecałe 2,4 mln zł. Choć prace ruszyły już w lipcu 2012 roku, dziś na placu budowy dzieje 
się niewiele. Mimo to gminni urzędnicy zapewniają, że budowa skateparku zostanie zakończona przed wakacjami
	 Pomysł	budowy	przy	ulicy	Okulic-
kiego	skateparku	zaakceptowali	 jesz-
cze	radni	poprzedniej	kadencji.	Inwe-
stycja	nie	została	 jednak	zrealizowa-
na	z	powodu	braku	środków.	Wszyst-
ko	zmieniło	się	w	dwa	lata	temu,	kie-
dy	to	gmina	dowiedziała	się,	że	odzy-
ska	pieniądze	tytułem	VAT-u	za	zre-
alizowany	 projekt	 wodno-kanaliza-
cyjny	–	w	sumie	ponad	50	mln	zł.	Jed-
nak	nawet	wtedy	wielu	radnych	stało	
na	stanowisku,	że	pieniądze	te	moż-
naby	przeznaczyć	na	inne	cele.

Dyskusyjna lokalizacja
	 Od	samego	początku	spore	kon-
trowersje	wzbudzała	też	proponowa-
na	lokalizacja	skateparku.	Fali	kryty-
ki	 dała	 wówczas	 odpór	 radna	 Mag-
dalena	 Woźniak,	 pomysłodawczyni	
całego	 przedsięwzięcia.	 -	 Na	 każdą	
inwestycję	przychodzi	w	końcu	czas.	
A	my	mówimy	o	obiekcie	unikalnym	
w	skali	województwa,	a	może	nawet	
całego	 kraju.	 Przetrwa	 on	 lata	 i	 bę-
dzie	służył	wielu	pokoleniom	dzieci	i	
młodzieży	–	argumentowała	podczas	
jednej	z	ubiegłorocznych	sesji	radna.	

Ruszyła budowa
	 Skatepark	 powstaje	 na	 działce	 o	
powierzchni	7	 tys.	m	kw.,	zlokalizo-
wanej	przy	ul.	Okulickiego,	na	wjeź-
dzie	do	Piaseczna.	Działka	ta	od	po-
czątku	 miała	 ograniczone	 zastoso-

wanie,	ponieważ	w	ziemi	znajduje	się	
sieć	 ciepłownicza.	 W	 ubiegłym	 roku	
zaczęły	się	prace	ziemne	–	PCU	wy-
mieniało	 przebiegającą	 przez	 teren	
skateparku	sieć	cieplną.	Ponadto	wy-
konano	drogę	dojazdową	wraz	z	od-
wodnieniem	 i	 drogę	 dojazdową	 do	
garaży	znajdujących	się	od	strony	ul.	
Wojska	Polskiego.	Ponadto	ustawio-
no	betonowe	obrzeża	i	przeszkody	w	
części	 wschodniej	 placu.	 Gdy	 zrobi	
się	cieplej,	prace	ruszą	pełną	parą.	Na	
żelbetowej	płycie	ma	zostać	zainsta-
lowanych	19	przeszkód	oraz	wykona-
ny	żelbetowy	bowl.	Ponadto	na	placu	
mają	powstać	ciągi	piesze,	nasadze-
nia	zieleni,	oświetlenie,	parking.	Zo-
staną	ustawione	także	elementy	ma-
łej	architektury.	

Ambitny plan
	 Budowa	skateparku,	mimo	prze-
dłużającej	 się	 zimy,	 ma	 zakończyć	
się	 w	 czerwcu.	 Dłużej	 potrwa	 tylko	
budowa	 pawilonu	 usługowo-socjal-
nego	 z	 tarasem	 widokowym,	 który	
ma	być	gotowy	do	końca	roku	(w	tej	
chwili	 gmina	 czeka	 na	 pozwolenie	
na	 budowę	 pawilonu).	 Cały	 obiekt	
ma	być	nagłośniony	i	monitorowany.	

Na razie skatepark bardziej przypomina lodowisko

Dni Pamięci Narodowej
PIASECZNO

 Uroczystości związane z obchodami Miesiąca Pamięci Narodowej od-
będą się w Piasecznie w dniach 10 i 11 kwietnia. W środę, 10 kwietnia o 
godz. 18.30 w kościele św. Anny w Piasecznie odbędzie się msza za Ojczy-
znę. Natomiast w czwartek, 11 kwietnia o godz. 11 odbędą się uroczystości 
przy Pomniku Katyńskim na Cmentarzu Parafialnym w Piasecznie przy ul. 
Kościuszki. Nastąpi tam m.in. złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przy po-
mniku i w innych miejscach pamięci narodowej.

Wieczór autorski
 W czwartek, 11 kwietnia w Magdalence (ul. Lipowa 28, sala na parterze) 
odbędzie się wieczór autorski Felicji Konarskiej promujący książkę pt. „Wo-
łyń – moja tęsknota i inne miniaturki”. Wieczór uświetni koncert pieśni Buła-
ta Okudżawy w wykonaniu Swietłany Żarczyńskiej przy akompaniamencie 
Piotra Piskorza. Początek o godzinie 18.

Tyl.

Azja centralna w KDK
 W czwartek, 11 kwietnia o godz. 19 w Konstancińskim Domu Kultury 
przy ul. Jaworskiego 18 odbędzie się kolejne spotkanie Konstancińskiego 
Kluby Podróżnika. Tym razem gościem będzie Kuba Czajkowski, który opo-
wie o „Azji Centralnej – z Dachu Świata do ostatniego miasta Jedwabnego 
Szlaku”. Wstęp wolny.

KONSTANCIN-JEZIORNA

gt

Muzyczno-poetyckie powidoki
 W poniedziałek, 8 kwietnia o godz. 18 w kościele św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Chylicach przy ul. Dworskiej 5 odbędzie się koncert muzyczno-poetycki po-
święcony tragicznym wydarzeniom kwietnia 1940 i 2010 roku pt. „Powidoki”. 
Występ znanych muzyków i aktorów (m.in. Ygor Przebindowski, Fryderyk Mły-
narski, Dawid Lubowicz, Katarzyna Michalska, Michał Chorosiński, Arkadiusz 
Głogowski, Kinga Głogowska, Leon Łochowski) poprzedzi msza w intencji Oj-
czyzny. Wstęp wolny.

gt
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Klimat na ping-ponga
KONSTANCIN-JEZIORNA  W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Piasta odbędzie się ósmy turniej z cyklu 
Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Tenisie Stołowym. Do końca cyklu zostały już więc tylko dwa turnieje, w których będą rywalizowali pingpon-
giści. Tegoroczną edycję zwieńczy turniej Top 12 dla najlepszych zawodników ze wszystkich kategorii wiekowych, którzy zmierzą się 9 czerwca
	 Rywalizacja	o	tegoroczne	Grand	
Prix	 Konstancina-Jeziorny	 w	 Teni-
sie	 Stołowym	 powoli	 zbliża	 się	 do	
końca.	 W	 każdą	 pierwszą	 niedzielę	
miesiąca	 w	 hali	 GOSiR-u	 odbywa	
się	prawdziwe	„święto	ping-ponga”,	
które	 łączy	 różne	 pokolenia	 graczy	
od	 młodzików	 po	 seniorów.	 Cho-
ciaż	impreza	jest	skierowana	
głównie	do	amatorów,	z	roku	
na	 rok	 przyciąga	 coraz	 wię-
cej	sympatyków	ping-ponga,	
którzy	 prezentują	 niezwykle	
wysoki	poziom	gry.	
	
Najlepsi w marcu
	 W	 pierwszą	 niedzie-
lę	 marca	 odbył	 się	 siódmy	
turniej	 cyklu,	 składające-
go	się	z	dziewięciu	zawodów	
oraz	imprezy	Top	12,	w	któ-
rej	 biorą	 udział	 najlepsi	 zawodnicy	
sezonu.	 Podczas	 ostatniego	 turnie-
ju	 rywalizację	 wśród	 najmłodszych	
zawodników	 wygrał	 Bartek	 Stani-
szewski,	pokonując	w	finale	Micha-
ła	 Obiedzińskiego.	 Trzecie	 miejsce	
w	 tej	kategorii	wiekowej	zajął	nato-
miast	 Ernest	 Zientarski.	 Wśród	 ju-
niorów	 najlepszy	 był	 Adam	 Sroka.	
Pozostałe	 miejsca	 na	 podium	 zaję-
li	 kolejno:	 Wiktor	 Ziemiański	 oraz	
Arkadiusz	Śliwiński.	W	kategorii	se-

niorów	 w	 marcu	 najlepszy	 był	 An-
drzej	Piesio,	który	zakończył	zawo-
dy	 przed	 drugim	 Zenonem	 Klim-
kiem	 i	 trzecim	–	Markiem	Laskow-
skim.	Rywalizację	w	kategorii	open	
wygrał	Grzegorz	Pławski.	W	pierw-
szej	trójce	tuż	za	nim	znaleźli	się	na-
tomiast	kolejno:	Jolanta	Bachlińska,	
Jacek	Madej	i
Agata	Grabowska.		

Mogliby wystartować w rozgryw-
kach ligowych
	 -	W	GOSiR-ze	jest	dobry	klimat	
do	 rozwoju	 tenisa	 stołowego	 -	oce-
nia	Henryk	Pawlik,	organizator	tur-
nieju	i	trener	pingpongistów	w	Kon-
stancinie.	-	Zarząd	GOSiR-u	poma-
ga	 poprzez	 sukcesywne	 uzupełnia-
nie	 sprzętu,	 który	 obecnie	 jest	 bar-
dzo	dobry.	Mamy	nowoczesne	stoły,	
liczydła,	 płotki	 i	 profesjonalne	 siat-

ki	–	wymienia	trener.	Treningi	kon-
stancińskiej	 sekcji	 ping-ponga	 od-
bywają	się	we	wtorki	i	w	czwartki	w	
godz.	16-18	dla	dzieci	i	w	godz.	18-
20	dla	juniorów	i	dorosłych.	W	zaję-
ciach	bierze	udział	ponad	40	osób.	
-	Nasi	wychowankowie	biorą	udział	w	
innych	turniejach	w	Warszawie	oraz	
w	Piasecznie	 i	 zajmują	na	nich	czo-
łowe	miejsca	–	mówi	Henryk	Pawlik.	

-	Grają	na	poziomie	trze-
ciej	 ligi,	 jednak	 jako	 sek-
cja	GOSiR-u	nie	możemy	
brać	 udziału	 w	 rozgryw-
kach	ligowych.	Musieliby-
śmy	 zawiązać	 stowarzy-
szenie,	 a	 na	 to	 potrzeb-
ne	 są	 pieniądze	 i	 dlatego	
szukamy	 sponsora,	 który	
mógłby	 umożliwić	 spor-
towy	 rozwój	 utalentowa-

nej	młodzieży	–	dodaje	trener.	

Hala pęka w szwach 
	 Ping-pong	 należy	 do	 najpopu-
larniejszych	dyscyplin	w	konstan-
cińskim	 GOSiR-ze.	 Sekcja	 rozpo-
czynała	 swoje	 treningi	 na	 jednym	
sektorze	 hali,	 ćwicząc	 na	 kilku	
stołach.	 Jednak	 na	 zajęcia	 wciąż	
przychodziło	więcej	osób	i	brako-
wało	stołów.	-	Teraz	mamy	już	wy-
starczającą	 liczbę	 stołów,	 trenuje-

my	na	całej	hali,	ale	zaczyna	bra-
kować	 nam	 miejsca	 –	 mówi	 Hen-
ryk	 Pawlik.	 W	 comiesięcznych	
turniejach	 bierze	 udział	 średnio	
80-90	zawodników	w	różnym	wie-
ku.	 Najbliższy	 turniej	 odbędzie	

się	 7	 kwietnia,	 a	 kolejny	 12	 maja.	
Grand	 Prix	 zakończy	 turniej	 top	
12,	 w	 którym	 9	 czerwca	 zmierzy	
się	po	12	najlepszych	zawodników	
z	czterech	kategorii	wiekowych.

Grzegorz Traczyk

W treningach sekcji ping-ponga w GOSiR-ze bierze udział ponad 
40 osób, a ponad 80 zawodników rywalizuje o Grand Prix Kon-
stancina-Jeziorny w comiesięcznych turniejach

Jako sekcja GOSiR-u nie możemy brać udziału w roz-
grywkach ligowych. Musielibyśmy zawiązać stowa-
rzyszenie, a na to potrzebne są pieniądze i dlatego 
szukamy sponsora, który mógłby umożliwić sporto-
wy rozwój utalentowanej młodzieży

„

Henryk Pawlik
trener sekcji tenisa stołowego w GOSiR Konstancin-Jeziorna”

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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Sesja z wojskową
obstawą
POWIAT W czasie ostatniej sesji rady powiatu, która odbyła się 21 
marca, odbyła się dość niecodzienna uroczystość. Trzem miesz-
kańcom powiatu, żołnierzom rezerwy, wręczono patenty oficer-
skie na stopień podporucznika

	 Patenty	 oficerskie	 uroczyście	
wręczył	 ppłk.	 Krzysztof	 Kosiorow-
ski,	 Wojskowy	 Komendant	 Uzupeł-
nień	 Warszawa-Mokotów.	 Awans	
na	 stopień	 porucznika	 otrzymali	
dotychczasowi	 starsi	 kaprale	 pod-
chorąży	 rezerwy	 Marcin	 Cholewa,	
Mariusz	Adam	Perzyna	i	Marek	An-
drzej	 Wiszowaty.	 Nominacji	 oficer-
skich	mieszkańcom	powiatu	pogra-
tulował	także	starosta	Jan	Dąbek,	a	
radne	 wręczyły	 żołnierzom	 kwiaty.	
W	sumie	nominacje	na	 stopień	ofi-
cerski	 przyznano	 11	 rezerwistom,	

jednak	 pozostali	 nie	 wzięli	 udziału	
w	uroczystości.	
	 Obecnie	 patenty	 oficerskie	 swo-
im	 wyglądem	 nawiązują	 do	 tych,	
które	 wręczano	 żołnierzom	 w	 cza-
sach	 II	 Rzeczypospolitej.	 Pierwszy	
stopień	 oficerski	 nadaje	 w	 Polsce	
Prezydent	RP.	Wręczenie	tego	stop-
nia	 stanowi	 element	 tradycyjnego	
ceremoniału	 wojskowego,	 nawiązu-
jącego	 do	 średniowiecznej	 tradycji	
rycerskiej.

Grzegorz Traczyk

Podczas sesji rady powiatu trzej rezerwiści 
otrzymali patenty oficerskie

Europejska Szkoła Artystyczna istnieje od 2009 roku i cieszy się niesłabnącym zaufaniem dzieci i rodziców. 
Te dwa elementy przyczyniły się do poszerzenia przez ESA swojej oferty i otwarcia od września br. wyjątkowego 
i unikatowego przedszkola „Kolorowe struny”. Dlaczego jest tak niepowtarzalne? Przeczytaj artykuł i przyjdź na  
DZIEŃ OTWARTY  już w tę sobotę.

	 Europejska	 Szkoła	 Artystyczna	
jest	 strukturą	 składającą	 się	 ze	 ści-
śle	powiązanych	ze	 sobą	 elementów:	
nowopowstającego	przedszkola	 „Ko-
lorowe	 Struny”	 oraz	 szkoły	 podsta-
wowej	 i	 muzycznej.	 Wszystkie	 trzy	
placówki	 łączą	 się	 z	 pojęciem	 flow,	
czyli	 płynnym	 przejściem	 pomiędzy	
jej	 strukturami	 do	 uzyskania	 wła-
snego	i	unikatowego	stylu	–	uzysku-
jąc	 harmonię	 osobowości,	 wiedzy	 i	
umiejętności	swoich	podopiecznych.	
	 Przedszkole	 stanowi	 zalążek	 dla	
procesu	 budowania	 u	 najmłodszych	
płaszczyzny	 osobowościowej	 i	 roz-
wojowej.	 Muzyka	 jest	 tym	 elemen-
tem,	 który	 zapewnia	 najbardziej	
wszechstronny	 rozwój	 tych	młodych	
oraz	 pełnych	 swobody	 w	 kreacji		
i	 otwartości	 ludzi.	 Założenia	 przed-

szkola	 wynikają	 z	 neurodydaktyki,	
wg	 której	 muzyka	 najlepiej	 rozwija	
nasz	 mózg.	 Z	 tego	 względu	 przed-
szkolak	 „Kolorowych	 strun”	 ma	 co-
dzienny	 kontakt	 ze	 sztuką,	 bawi	 się	
na	 rytmice,	 śpiewa,	 tańczy	 albo	 gra	
na	 skrzypcach,	 albo	 spędza	 czas	 na	
„wiolinkowych	warsztatach”.	
	 Priorytetem	 ESA	 jest	 by	 jej	 wy-
chowankowie	 zostali	 przygotowani	
do	dalszego	życia,	by	z	radością	dzia-
łali	i	osiągali	pełną	satysfakcję	z	po-
dejmowanych	kroków.	
	 Cechą	wyróżniająca	ESA	jest	wie-
lokierunkowość	 kształcenia.	 Szkoła	
podstawowa,	muzyczna	realizuje	pro-
gramy	nauczania	MEN	oraz	MKiDN.	
Plan	 zajęć	 to	 bogata	 oferta	 dodatko-
wych	zajęć	 	ogólnych,	artystycznych	
i	 językowych	 w	 ramach	 czesnego.	
Są	 to	 między	 innymi:	 rozszerzony	
program	 nauczania	 zintegrowanego,	
język	 angielski	 wraz	 z	 konwersacja-
mi	 oraz	 english	 speaking	 z	 native	
speaker’em,	 praktyczna	 nauka	 gry	
na	instrumentach,	rytmika,	chór	oraz	
anglojęzyczne	warsztaty	plastyczne.
	 Uczniowie	ESA	chodzą	do	szkoły	
z	 przyjemnością.	 Nauka	 sprawia	 Im	
satysfakcję,	 a	 to	 staje	 się	 impulsem	

do	 dalszego	 działania.	 Dzięki	 temu	
chętnie	 podejmują	 nowe	 wyzwania:	
biorą	 udział	 w	 akcjach	 i	 koncertach	
charytatywnych,	 konkursach	 i	 olim-
piadach	na	szczeblu	lokalnym	i	ogól-
nopolskim.	
	 Jeśli	chcecie,	aby	Wasze	Dziecko	
twórczo	 rozwijało	 swoje	 pasje	 pod	
okiem	 doświadczonych,	 twórczych	
pedagogów	 zachęcamy	 do	 bliższego	
zapoznania	się	z	ofertą	placówki	pod-
czas	 DNIA OTWARTEGO, który 
odbędzie się już jutro - 6 kwietnia 
2013 r. o godz. 11.00 w nowej siedzi-
bie w Mysiadle.

P R O M O C J A

R E K L A M A
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Kto zainwestuje w prażmowskie ścieki?
PIASECZNO/PRAŻMÓW Piaseczyński samorząd nie zgodził się, by Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało kosztowną sieć kanalizacyjną, 
łączącą gminę Prażmów z piaseczyńskimi oczyszczalniami. Niewykluczone jednak, że ścieki z Prażmowa popłyną do gminy Piaseczno, 
a sieć w partnerstwie publiczno-prywatnym wybuduje inna firmaparafialnej orkiestry

Grzegorz Traczyk
	 Pod	koniec	ubiegłego	 roku	 rada	
gminy	większością	głosów	zaakcep-
towała	 koncepcję	 odprowadzenia	
wszystkich	 ścieków	 z	 gminy	 Praż-
mów	 do	 istniejących	 oczyszczal-
ni	na	terenie	gminy	Piaseczno.	Zre-
zygnowano	 tym	 samym	 z	 rezerwo-
wego	 wariantu	 budowy	 oczyszczal-
ni	ścieków	w	Do-
brzenicy,	 któ-
rej	 sprzeciwia-
li	 się	 mieszkań-
cy	 miejscowo-
ści.	To	rozwiąza-
nie	 spotkało	 się	
z	 dużo	 większą	
akceptacją	 spo-
łeczną	niż	budo-
wa	 oczyszczal-
ni	 ścieków,	 która	
wzbudzała	 kon-
trowersje	 wśród	 mieszkańców.	 Sa-
morząd	 Prażmowa	 chciał,	 by	 zgo-
dę	na	taką	współpracę	wyrazili	pia-
seczyńscy	 radni.	 Ciężar	 inwestycyj-
ny	 wieloletniego,	 niezwykle	 kosz-
townego	 przedsięwzięcia	 mógłby	
wziąć	 na	 siebie	 także	 prażmowski	
samorząd.	 Jednak	biorąc	pod	uwa-
gę	 skromne	 możliwości	 budżetowe	
gminy	oraz	ogromny	rozmach	zada-
nia,	które	według	wstępnych	szacun-
ków	może	pochłonąć	nawet	150	mln	
złotych,	wydaje	się	to	mało	prawdo-
podobne.	 Oczywiście	 budowa	 sieci	

byłaby	rozłożona	na	kilkanaście	lat,	
ale	i	tak	jej	sfinansowanie	wydaje	się	
przekraczać	 możliwości	 samorzą-
du,	dysponującego	rocznym	budże-
tem	 rzędu	 20	 mln	 złotych,	 z	 czego	
na	inwestycje	przeznacza	się	ok.	2-3	
mln	złotych.	Dlatego	też	kosztowną	
sieć	kanalizacyjną		miało	zbudować	

Przedsiębiorstwo	Wodociągów	i	Ka-
nalizacji	w	Piasecznie,	które	później	
czerpałoby	korzyści	z	opłat.	

Mieszkańcy nie zapłacą za budowę
	 Jednak	 piaseczyńscy	 samorzą-
dowcy	 stwierdzili,	 że	 PWiK	 nie	
zbuduje	 z	własnych	 środków	 finan-
sowych	 sieci	 kanalizacyjnej,	 łączą-
cej	 obie	 gminy.	 Radni	 stwierdzili,	
że	 tak	 kosztowna	 inwestycja	 PWiK	
mogłaby	 spowodować	 podwyżkę	
opłat	 dla	 mieszkańców	 gminy	 Pia-
seczno.	-	Dotychczas	żadne	decyzje	

w	 tej	 sprawie	 nie	 zapadły	 -	 	 mówi	
Grzegorz	 Pruszczyk,	 wójt	 Prażmo-
wa.	 	 	 -	Co	prawda	wariant	budowy	
sieci	 przez	 PWiK	 nie	 spotkał	 się	 z	
akceptacją	 piaseczyńskich	 radnych,	
ale	 nam	 zależy	 przede	 wszystkim	
na	 tym,	 by	 piaseczyński	 samorząd	
wyraził	 zgodę	 na	 hurtowy	 odbiór	
ścieków	z	terenu	naszej	gminy	przez	
swoje	oczyszczalnie.	Jeśli	okazałoby	
się	to	możliwe,	będziemy	szukać	in-
nego	partnera	do	współpracy,	który	
odciążyłby	 nas	 finansowo,	 pokry-
wając	 część	 kosztów	 budowy	 sieci	
kanalizacyjnej	w	zamian	za	wielolet-
nie	korzyści	 z	 jej	 eksploatacji	–	do-
daje	wójt	Prażmowa.	

Szukają innego partnera
	 Takie	 rozwiązanie	 jest	 ciągle	
możliwe.	 Piaseczyński	 samorząd	
oraz	nowy	zarząd	PWiK	mają	prze-
analizować	 możliwości	 przerobowe	
istniejących	oczyszczalni,	by	spraw-
dzić,	czy	uwzględniając	rozwój	gmi-
ny	Piaseczno,	będą	w	stanie	przyjąć	
również	 prażmowskie	 ścieki.	 Mają	
zostać	także	ocenione	różne	warian-
ty	 rozbudowy	 sieci	 na	 terenach	 są-
siadujących	z	gminą	Prażmów	m.in.	
w	Orzeszynie,	Chojnowie,	Jazgarze-
wie	i	w	Łbiskach.	W	niektórych	miej-
scach	 współpraca	 między	 gminami	
przy	 budowie	 nowych	 sieci	 kanali-
zacyjnych	mogłaby	być	bowiem	ko-

rzystna	 dla	 obu	 gmin.	 -	 Mamy	 się	
spotkać	za	kilka	tygodni.	Wtedy	po-
znamy	 odpowiedź,	 czy	 piaseczyń-
skie	oczyszczalnie	są	w	stanie	przy-
jąć	nasze	ścieki	 i	orientacyjną	cenę,	
żebyśmy	 mogli	 stwierdzić	 czy	 bę-
dzie	 to	 korzystne	 dla	 mieszkańców	
naszej	 gminy	 –	 dodaje	 Grzegorz	
Pruszczyk.	

W oczekiwaniu na decyzję
	 Jeśli	 prażmowskim	 samorzą-
dowcom	 uda	 się	 nawiązać	 współ-
pracę	z	sąsiednią	gminą	i	znaleźć	in-
westora,	pierwszym	etapem	prac	ka-
nalizacyjnych	byłby	objęty	Ustanów	

i	sąsiednie	tereny,	które	mogłyby	być	
podłączone	do	oczyszczalni	ścieków	
w	 Wólce	 Kozodawskiej.	 Inwestycja	
mogłaby	 kosztować	 nawet	 40	 mln	
złotych.	 Nieoficjalnie	 dowiedzie	 li-
śmy	się,	że	 jedną	z	 firm,	która	mo-
głaby	się	podjąć	budowy	i	eksploata-
cji	sieci	kanalizacyjnej	w	Prażmowie	
jest	francuski	Saur.	Jedna	z	najwięk-
szych	 firm	 w	 tej	 branży	 na	 świecie	
już	 funkcjonuje	 w	 powiecie	 piase-
czyńskim	 -	 wkrótce	 wybuduje	 no-
woczesną	 oczyszczalnię	 ścieków	 w	
Konstancinie-Jeziornie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie raczej 
nie sfinansuje budowy sieci kanalizacyjnej łączącej gminy Pia-
seczno i Prażmów, ale nie wykluczone, że przyjmie do swoich 
oczyszczalni prażmowskie ścieki

Zależy nam przede wszystkim na tym, by piaseczyński 
samorząd wyraził zgodę na hurtowy odbiór ścieków z te-
renu naszej gminy przez swoje oczyszczalnie. Jeśli okaza-
łoby się to możliwe, będziemy szukać innego partnera do 
współpracy, który odciążyłby nas finansowo, pokrywając 
część kosztów budowy sieci kanalizacyjnej w zamian za 
wieloletnie korzyści z jej eksploatacji

„

Grzegorz Pruszczyk
wójt Prażmowa

”
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70-lecie Parafialnej Orkiestry
Dętej w Prażmowie
Na Mszy rezurekcyjnej w prażmowskiej parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu 
odbyły się uroczystości 70 – lecia powstania parafialnej orkiestry.

	 Oprócz	licznych	wiernych	w	ob-
chodach	wzięli	udział	także	przed-
stawiciele	władz	gminy.	Wójt	Grze-
gorz	Pruszczyk	i	ks.	proboszcz	Ta-
deusz	 Polak	 dziękując	 za	 zaanga-
żowanie	 wielu	 osobom	 na	 prze-

strzeni	 siedmiu	 dekad	 historii	 or-
kiestry	 wyróżnili	 okazjonalnymi	
dyplomami	 i	proporczykami	filary	
prażmowskiej	orkiestry.

	 Parafialna	 Orkiestra	 Dęta	 w	
Prażmowie	powstała	na	przełomie	

lutego	i	marca	1943	roku.	Pierwszy	
raz	zagrała	na	rezurekcji	w	tym	sa-
mym	 roku.	 Orkiestra	 powstała	 z	
inicjatywy	 ówczesnego	 organisty	
Bolesława	 Śliwińskiego,	 w	 czasie	
gdy	 proboszczem	 parafii	 pod	 we-
zwaniem	św.	Franciszka	z	Asyżu	w	
Prażmowie	był	ks.	kanonik	Ludwik	
Kowieski.	 Część	 pieniędzy	 na	 za-
kup	 pierwszych	 instrumentów	 zo-
stała	 pozyskana	 od	 mieszkańców	
parafii,	 a	 resztę	 pieniędzy	 wpła-
cał	 kandydat	 do	 przyszłej	 orkie-
stry.	Kwota	jaką	trzeba	było	wpła-
cić	 to	 równowartość	 jednego	 kor-
ca	 pszenicy.	 Na	 początku	 z	 kan-
dydatem	 była	 podpisywana	 umo-
wa.	 Pierwsze	 instrumenty	 zosta-
ły	 zakupione	 w	 firmie	 Arciszew-
ski	na	Nowym	Świecie	 w	Warsza-
wie.	 Zakupiono	 wtedy:	 sześć	 kor-
netów,	dwa	sakshorny	altowe,	dwie	
waltornie,	 cztery	 sakshorny	 teno-
rowe,	sakshorn	barytonowy,	puzon	
oraz	dwa	helikony.	W	późniejszym	
czasie	istnienia	orkiestry	kolejne	in-
strumenty	zostały	zakupione	z	fun-
duszy	ochotniczej	straży	pożarnej.	

Byli	 również	 i	 tacy,	 którzy	 posia-
dali	 własne	 instrumenty.	 Niektó-
re	 z	 wymienionych	 instrumentów	
służą	grającym	do	dnia	dzisiejsze-
go.	Próby	oraz	lekcje	gry	na	instru-
mentach	 odbywały	 się	 na	 organi-
stówce	 pod	 czujnym	 okiem	 orga-

nisty	Bolesława	Śliwińskiego	a	na-
stępnie	Tytusa	Śliwińskiego.	

	 Od	 listopada	 2004	 roku	 orkie-
strę	 prowadzi	 kapelmistrz	 Ludwik	
Śliwiński,	wnuk	założyciela.	Skład	
obecnej	orkiestry	liczy	18	osób.	



	 Niezwykle	 malowniczo	 poło-
żony	 teren	 mógłby	 być	 wizytówką	
powiatu	 piaseczyńskiego,	 ponie-
waż	ma	ogromny	potencjał.	Staro-
stwo	powiatowe,	które	 jest	właści-
cielem	terenu,	nie	remontuje	znisz-
czonych	obiektów.	Za	kilkadziesiąt	
tysięcy	złotych	wydzierżawia	ośro-
dek	 firmie,	 która	 również	 nie	 in-
westuje	wystarczających	pieniędzy	
w	 podupadający	 teren.	 Ogranicza	
się	 jedynie	do	prowadzenia	barów	

oraz	 wypożyczalni	 kajaków	 i	 ro-
werów	wodnych.	Oczywiście	dom-
ki	 letniskowe	 również	 można	 wy-
nająć,	 ale	 ich	 standard	 raczej	 nie	
zachęca	 do	 wypoczynku.	 Od	 wie-
lu	 lat	 władze	 samorządowe	 gmi-
ny	 i	 powiatu	 nie	 potrafią	 rozsąd-
nie	 zagospodarować	 ośrodka	 Wi-
sła,	 który	 coraz	 bardziej	 niszcze-
je.	Wymaga	nie	tylko	remontu,	lecz	
także	budowy	nowych	obiektów	na	
miarę	 XXI	 wieku,	 które	 mogłyby	
przyciągnąć	 turystów	 oraz	 miesz-
kańców.	Właścicielem	ośrodka	jest	
co	 prawda	 samorząd	 powiatu,	 ale	
to	 w	 gestii	 gminy	 jest	 uchwale-
nie	 miejscowego	 planu	 zagospo-

darowania	 przestrzennego,	 który	
umożliwiłby	zabudowę	i	rozwój	te-
renów	rekreacyjnych.	

Nie spełniają elementarnych 
standardów
	 	 	Przed	zbliżającym	się	sezonem	
letnim	 radni	 powiatowi	 zaintereso-
wali	się	przyszłością	ośrodka	i	dopy-
tywali	 starostę,	 kiedy	 wreszcie	 jego	
stan	zacznie	się	poprawiać.	
	 -	 Przez	 opieszałość	 gminy	 od	

kilku	 lat	 nie	
ma	 miejscowe-
go	 planu	 zago-
sp o d a rowa n i a	
p r z e s t r z e n n e -
go	 i	 nie	 może-
my	 znaleźć	 sta-
bilnego	inwesto-
ra,	 który	 mógł-
by	 zainwesto-

wać	 w	 ten	 teren	 –	 mówi	 starosta	
Jan	 Dąbek.	 Maria	 Mioduszew-
ska,	 przewodnicząca	 rady	 po-
wiatu	 zwróciła	 uwagę	 na	 fatal-
ny	stan	niektórych	domków,	które	
niekiedy	 nie	 spełniają	 elementar-
nych	standardów.-	Jeśli	ktoś	 jesz-
cze	w	ogóle	chce	mieszkać	w	tych	
domkach,	 nie	 możemy	 pozwolić	
na	 wypoczynek	 naszych	 gości	 w	
takich	 warunkach	 –	 mówi	 Maria	
Mioduszewska.	 -	 Pościel	 i	 domki	
są	 zapleśniałe.	 Nie	 pomogły	 na-
wet	 grzywny	 nakładane	 przez	 sa-
nepid.	 Jeśli	 ten	okres	przejściowy	
miałby	 się	 przedłużyć	 na	 kolejne	
lata,	 proszę	 w	 umowie	 zobowią-

zać	dzierżawcę,	by	dbał	należycie	
o	czystość	 i	bezpieczeństwo	sani-
tarne	–	dodała	przewodnicząca.	

Plan pod koniec roku?
	 Zlecone	 przez	 samorząd	 gmi-
ny	 prace	 nad	 miejscowym	 pla-

nem	 zagospodarowa-

nia	przestrzennego	ośrodka	Wisła	
trwają	od	kilku	lat	 i	są	 już	na	za-
awansowanym	 etapie.	 Tuż	 przed	

Wielkanocą,	 27	 marca	 projekt	
został	 przesłany	 do	 uzgodnień,	
do	 wszystkich	 zainteresowanych	
podmiotów	i	instytucji.	-	Na	zgła-
szanie	uwag	mają	one	30	dni.	Na-
stępnie	 uwagi	 będą	 musiały	 być	
rozpatrzone	 –	 informuje	 Krzysz-
tof	 Kasprzycki,	 asystent	 burmi-

strza	 Piaseczna.	 Po	 na-
niesieniu	uwag,	plan	zo-
stanie	 wyłożony	 do	 pu-
blicznego	 wglądu.	 Jeże-
li	po	wyłożeniu	do	urzę-
du	 wpłyną	 kolejne	 uwa-
gi,	 zgodnie	 z	 procedurą	

urzędnicy	 będą	 musieli	 je	 rozpa-
trzyć.	 Jeśli	 zostaną	 uwzględnio-
ne,	 plan	 będzie	 musiał	 być	 kolej-

ny	 raz	 wyłożony.	 Procedura	 nie-
stety	może	potrwać	kilka	miesięcy	
i	 trudno	 powiedzieć,	 kiedy	 nowy	
plan	 zostanie	 uchwalony	 przez	
piaseczyńską	radę	miejską.	-	Przy	
najbardziej	 optymistycznym	 sce-
nariuszu,	plan	może	być	uchwalo-
ny	na	przełomie	2013	 i	2014	 roku	
–	ocenia	Krzysztof	Kasprzycki.	
	 Wszystko	wskazuje	więc	na	 to,	
że	w	tym	roku	w	ośrodku	Wisła	nic	
się	nie	zmieni.	Trudno	spodziewać	
się	jakichś	dużych	inwestycji	także	
w	 2014	 roku,	 nawet	 jeśli	 plan	 zo-
stanie	uchwalony,	a	 samorząd	po-
wiatu	znajdzie	 firmę	gotową	zain-
westować	w	ten	teren.
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Wisła w tym roku bez zmian
POWIAT/PIASECZNO  Niedługo rozpocznie się sezon rekreacyjny, któ-
ry zwykle przyciąga wielu mieszkańców powiatu piaseczyńskiego nad 
zalew w Zalesiu Górnym. Mimo że ośrodek Wisła od lat popada w ru-
inę, niezmiennie przyciąga wielu ludzi, spragnionych aktywnego wy-
poczynku na świeżym powietrzu. Ośrodek, w którym drzemie ogrom-
ny potencjał, od lat wymaga zagospodarowania oraz inwestycji. Jed-
nak nic nie wskazuje na to, by w tym roku miało coś  się zmienić

Ośrodek Wisła, który znajduje się w Zalesiu Górnym, z roku na 
rok popada w coraz większą ruinę, a samorządy gminy i powia-
tu nie potrafią go zagospodarować

Grzegorz Traczyk

Przez opieszałość gminy od kilku lat nie ma miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego i nie 
możemy znaleźć stabilnego inwestora, który mógł-
by zainwestować w ten teren

„

Jan Dąbek
starosta powiatu piaseczyńskiego”

Przy najbardziej optymistycznym scenariu-
szu, plan może być uchwalony na przełomie 
2013 i 2014 roku

„
Krzysztof Kasprzycki
asystent burmistrza Piaseczna”



Przyjęto stawki za odbiór śmieci
PIASECZNO  Podczas środowej sesji rady miejskiej ustalono wreszcie miesięczne stawki za odbiór śmieci, które mają obowiązywać na terenie gminy od lipca. 
Stawka za śmieci posegregowane będzie wynosiła 9 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, a za nieposegregowane – 18 zł

	 Choć	inne	gminy	powiatu	piase-
czyńskiego	ustaliły	stawki	za	odbiór	
śmieci	i	sposób	ich	naliczania	dużo	
wcześniej,	gmina	Piaseczno	czekała	
do	chwili,	aż	zostaną	otwarte	koper-
ty	z	ofertami	prze-
targowymi.	 Staw-
ki	 zostały	 skalku-
lowane	 w	 oparciu	
o	kwoty,	zapropo-
nowane	 przez	 fir-
my	biorące	udział	w	przetargu.	

Coraz mniej czasu
	 Jako,	że	do	wejścia	w	życie	usta-
wy	 śmieciowej	 pozostało	 napraw-
dę	 mało	 czasu,	 a	 stawki	 nie	 zosta-
ły	 jeszcze	 ustalone,	 kilka	 tygodni	
temu	 sprawą	 zainteresował	 się	 wo-
jewoda,	 Jacek	 Kozłowski	 	 przypo-
minając,	 że	 przysługuje	 mu	 prawo	
wydania	 zarządzeń	 zastępczych,	
co	 może	 zaowocować	 określeniem	
stawki	i	wskazaniem	firmy	odbiera-
jącej	 śmieci.	Wojewoda	poinformo-
wał,	 że	 procedurę	 zmierzającą	 do	
wydania	zarządzeń	zastępczych	za-
mierza	 rozpocząć	 22	 marca,	 dając	
opieszałym	gminom	14	dni	na	podję-
cie	stosownych	uchwał.	-	Na	podjęcie	
uchwały	 zostaje	 nam	 co-
raz	mniej	czasu	–	alarmo-
wała	 Barbara	 Wysocka,	
naczelnik	 wydziału	 go-
spodarki	 odpadami,	 od-
powiedzialna	 za	 wdraża-
nie	w	gminie	nowej	polity-
ki	śmieciowej.	-	Musimy	uporać	się	z	
tym	do	4	kwietnia,	przyjmując	staw-
ki,	które	będą	wynikały	z	przetargu.	

Dyskusja nad metodą
 Sesja	 rady	 miejskiej,	 na	 której	
przyjęto	stawki	za	odbiór	śmieci	od-
była	się	w	środę,	3	kwietnia.	W	pro-
jekcie	uchwały	znalazła	się	propozy-

cja,	aby	miesięczna	stawka	wynosiła	
9	 zł	 od	 osoby	 zamieszkującej	 daną	
nieruchomość,	jeżeli	odpady	są	zbie-
rane	i	odbierane	w	sposób	selektyw-
ny,	i	18	zł,	jeśli	nie	są	zbierane	i	od-

bierane	 w	 sposób	
selektywny.	 Do-
datkowo	 zapro-
ponowano	 mie-
sięczne	 stawki	 za	
pojemniki	o	okre-

ślonej	 pojemności,	 które	 mają	 sta-
nąć	 na	 niezamieszkałych	 nierucho-
mościach,	 a	 do	 których	 również	
mają	 trafiać	 śmieci	 posegregowane	
lub	nieposegregowane.	
	 Sporo	 czasu	 zabrała	 radnym	
dyskusja	 nad	 metodą	 naliczania	
opłat	 za	 odbiór	 śmieci.	 -	 Dyskusja	
nad	 tym,	 która	 metoda	 jest	 lepsza	
przypomina	mi	dyskusję	o	wyższo-
ści	świąt	wielkanocnych	nad	święta-
mi	Bożego	Narodzenia	–	zwrócił	się	
do	radnych	burmistrz	Zdzisław	Lis.	
-	Żadna	metoda	nie	jest	dobra.	Naj-
lepiej	byłoby	założyć	liczniki	śmieci,	
ale	takich	jeszcze	nie	ma.	
	 Burmistrz	 poinformował,	 że	 do	
wyboru	 są	dwie	metody:	od	miesz-
kańca	 i	 metoda	 mieszana.	 Bez	

względu	 na	 to,	 na	 którą	 radni	 się	
zdecydują,	 ten	 wybór	 nie	 musi	 być	
ostateczny.	 Jeśli	 po	 pewnym	 cza-
sie	okaże	się,	że	wybrana	metoda	się	
nie	 sprawdza,	 zawsze	 będzie	 moż-
na	ją	zmienić.	-	Cieszę	się,	że	stawkę	
ustalamy	dopiero	po	otwarciu	kopert	
przetargowych	–	dodał	na	zakończe-
nie	 burmistrz.	 -	 Choć	 przetarg	 nie	

jest	jeszcze	rozstrzygnięty,	wiemy	już	
jakie	kwoty	mogą	wchodzić	w	grę,	a	
to	dla	nas	ważna	wiedza.	

Radni wyjątkowo zgodni
			-	Z	prostej	czynności	jaką	
jest	odbiór	śmieci	uczynio-
no	 skomplikowany	 system	
biurokratyczny	–	grzmiał	od	
początku	przeciwny	ustawie	

Zbigniew	 Mucha.	 -	 Teraz	 z	
czterech	złych	metod	naliczania	sta-
wek	 trzeba	 wybrać	 jedną.	 Uważam,	
że	 powinna	 to	 być	 metoda	 od	 oso-
by,	bo	inne	uwłaczają	ludzkiej	 inteli-
gencji.	No	bo	jak	ilość	wyprodukowa-
nych	 śmieci	ma	 się	np.	do	 ilości	 zu-
żytej	 wody?	 -	 pytał	 retorycznie	 rad-
ny.	-	Michał	Anioł	się	nie	mył.	Czy	to	
znaczy,	że	nie	wytwarzał	śmieci?

	 Podobne	zdanie	na	temat	wybo-
ru	metody	naliczania	opłat	miał	rad-
ny	Andrzej	Hubl.	Poinformował	on,	
że	 mieszkańcy,	 z	 którymi	 ma	 kon-
takt	 są	 za	 wprowadzeniem	 metody	
od	osoby,	bo	jest	ona	bardziej	przej-
rzysta.	Nieco	inne	zdanie	na	ten	te-
mat	 miała	 radna	 Katarzyna	 Nowo-
cin-Kowalczyk,	która	zaproponowa-
ła,	aby	w	budownictwie	wielorodzin-
nym	przyjąć	stawkę	od	zużytej	wody.	
	 -	Mieszkania	często	są	wynajmo-
wane,	 a	 właściciele	 rzadko	 deklaru-
ją,	że	mieszka	w	nich	więcej	niż	jedna	
osoba	 –	 argumentowała.	 -	 Najlepiej	
byłoby	płacić	od	ilości	śmieci,	ale	ta-
kiej	opcji	nie	ma	–	zabrała	głos	radna	
Magdalena	Woźniak.	-	Proszę	nie	za-
kładać,	że	wszyscy	mieszkańcy	są	zło-
dziejami	i	będą	oszukiwali.	Jeśli	sys-

tem	osobowy	się	nie	sprawdzi,	zawsze	
będziemy	 mogli	 go	 zmienić.	 -	 Naj-
ważniejsze,	 aby	 system	 się	 zbilanso-
wał	–	dodał	radny	Józef	Wierzchow-
ski.	-	Zaproponowane	stawki	wydają	
się	rozsądne.	-	Myślę,	że	urząd	znaj-
dzie	sposób,	aby	zweryfikować	praw-
dziwość	 deklaracji	 składanych	 przez	
mieszkańców	 –	 podsumował	 dysku-
sję	 Zbigniew	 Mucha.	 Radni	 przyjęli	
uchwałę	 jednogłośnie,	 zatwierdzając	
zarówno	stawki	za	odbiór	śmieci,	jak	
i	metodę	ich	naliczania.	Zaraz	potem	
zatwierdzono	 uchwałą	 także	 wzory	
deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	go-
spodarowanie	 odpadami	 komunal-
nymi,	które	będą	wypełniali	i	składali	
w	gminie	mieszkańcy.

Tomasz Wojciuk
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Barabara Wysocka, naczelnik wydziału gospodarki odpadami, 
odpowiada za wdrażanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

350 kg śmieci
średnio produkuje rocznie mieszkaniec gminy Piaseczno

według szacunków 20-30 proc. miesz-
kańców nie jest zameldowanych na 

terenie gminy
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Rewitalizacja Górek Szymona
PIASECZNO  Gmina zapowiada, że gdy stopnieją śniegi i zrobi się nieco cieplej rozpocznie się od dawna oczekiwana modernizacja Górek Szymona – zaniedbanego terenu 
rekreacyjno-przyrodniczego położonego w Zalesiu Dolnym. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata. W tym roku na górkach mają pojawić się elementy małej architektury
	 Od	 sierpnia	 2011	 roku	 gmina	
prowadziła	 negocjacje	 zmierzające	
do	 odkupienia	 od	 prywatnych	 wła-
ścicieli	 części	 Górek	 Szymona	 od	
strony	 ul.	 Sosnowej	 o	 powierzchni	
prawie	 1,9	 ha.	 Negocjacje	 te	 za-
kończyły	 się	 latem	 ubiegłego	 roku,	
a	 gmina	 zapłaciła	 za	 „prywatną”	
część	 górek	 ponad	 700	 tys.	 zł.	 Ko-
lejnym	 wyzwaniem	 była	 rozbiórka,	
stojących	 na	 jednej	 z	 wydm,	 ruin	
dwóch	 pensjonatów.	 Budowa	 pen-
sjonatów	 rozpoczęła	 się	 w	 1999	
roku.	Górki	zostały	rozkopane,	wy-
lano	 fundamenty.	 Wówczas	 wyda-
ne	 przez	 gminę	 warunki	 zabudowy	
zanegowało	 Towarzystwo	 Przyja-
ciół	 Zalesia	 Dolnego.	 W	 rezultacie,	
4	 lutego	 2000	 roku	 Samorządowe	
Kolegium	 Odwoławcze	 stwierdziło	
nieważność	 decyzji	 o	 warunkach	
zabudowy,	co	zaowocowało	wstrzy-
maniem	 prac	 budowlanych.	 Choć	
w	 czerwcu	 2001	 roku	 PINB	 naka-
zał	 inwestorom	 rozebrać	 betonowe	
fundamenty,	 straszyły	 one	 do	 2012	
roku,	 stwarzając	 realne	 zagrożenie	
dla	życia	i	zdrowia	spacerujących	po	
górkach	ludzi.

Na wydmy wjeżdżają buldożery
	 Umowę	 kupna	 brakującej	 czę-
ści	 Górek	 Szymona	 gmina	 zawarła	
10	 września	 ubiegłego	 roku,	 a	 już	
25	września	na	 teren	górek	wjechał	
ciężki	 sprzęt	 i	 rozpoczęła	 się	 roz-
biórka	ruin	pensjonatów.	Dziury	po	

osadzonej	głęboko	w	ziemi	betono-
wej	 konstrukcji	 zostały	 zasypane	
piaskiem.	Prace	trwały	około	dwóch	
tygodni	i	pochłonęły	29	tys.	zł.	Roz-
biórka	 została	 przeprowadzona	 jak	
należy,	 dziś	 po	 budzących	 grozę	
konstrukcjach	nie	pozostał	 już	pra-
wie	żaden	ślad.

Zaczęło się od koncepcji
	 Zaraz	 po	 uregulowaniu	 kwe-
stii	 własnościowych	 i	 zrobieniu	
na	 górkach	 względnego	 porząd-
ku	 pojawiło	 się	 pytanie,	 jak	 za-

gospodarować	 i	 zmodernizo-
wać	zaniedbany	 teren,	aby	znów	
stał	się	on	atrakcyjny	dla	miesz-
kańców.	Uchwalony	w	2009	roku	
miejscowy	plan	zagospodarowa-
nia	 przestrzennego	 nie	 dopusz-
cza	 na	 terenie	 Górek	 Szymona	
zabudowy.	 Nie	 można	 wznosić	
tam	 nawet	 obiektów	 tymczaso-
wych.	 Można	 natomiast	 umie-
ścić	 elementy	 detalu	 urbani-
stycznego	 oraz	 niekubaturowe	
urządzenia	 infrastruktury	 re-
kreacyjnej.	 Firma	 architekto-

niczna	 przygotowująca	 kon-
cepcję	 zagospodarowania	 gó-
rek	wzięła	wszystk ie	te	ograni-
czenia	pod	uwagę.	

Inwestycja w dwóch etapach
	 Choć	rewitalizacja	górek,	wbrew	
zapowiedziom,	 nie	 rozpoczęła	 się	
w	 zeszłym	 roku,	 wszystko	 wska-
zuje	na	to,	że	teraz	już	do	niej	doj-
dzie.	Inwestycja	została	podzielona	
na	 dwa	 etapy.	 W	 pierwszym,	 który	
ma	rozpocząć	się	jeszcze	przed	wa-
kacjami,	teren	ma	zostać	ogrodzony	

drewnianymi	 elementami.	 Ma	
to	ochraniać	górki	przed	wjeż-
dżającymi	 na	 ich	 teren	 moto-
cyklami	i	quadami.	Wokół	jed-
nego	 ze	 stawów,	 od	 strony	 Al.	
Brzóz,	 ma	 zostać	 wyrównana	
nawierzchnia	 i	 położona	 nowa	
(naturalna,	 przepuszczalna,	

piaszczysto-gliniasta),	 która	
nie	 będzie	 odbiegała	 od	 naturalne-
go	 charakteru	 tego	 miejsca.	 Plano-
wane	 jest	 postawienie	 wzdłuż	 cią-
gu	spacerowego	nowych	ławek	i	ko-
szy	na	śmieci.	Wszystko	to	ma	kosz-
tować	około	200	tys.	zł.	Drugi	etap	
rewitalizacji	ma	być	realizowany	w	
przyszłym	roku.	W	ramach	inwe-
stycji	 mają	 powstać:	 miejsce	 za-
baw	 dla	 dzieci,	 ścieżka	 zdrowia,	
ścieżka	ekologiczna,	gdzie	będzie	
można	 poznać	 wyjątkowe	 rośli-
ny	 i	 zjawiska	 zachodzące	 na	 wy-
dmie	śródlądowej.	Ma	zostać	wy-

dzielone	miejsce	pod	ognisko.	W	
planach	 jest	 także	 budowa	 wiat.	
Wiaty	widokowe	mają	powstać	na	
cyplu	 jednego	 ze	 stawów.	 Mówi	
się	o	budowie	boiska	do	piłki	pla-
żowej	 i	 parku	 linowego.	 -	 Praw-
dopodobnie	 jeszcze	 w	 tym	 roku	
przystąpimy	 do	 zmiany	 planu	
miejscowego	dla	obszaru	położo-
nego	przy	parkingu	od	strony	Al.	
Brzóz	–	 informuje	wiceburmistrz	
Daniel	 Putkiewicz.	 To	 właśnie	
tam	 mają	 w	 przyszłości	 powstać	
obiekty	 kubaturowe	 przeznaczo-
ne	 pod	 małą	 gastronomię.	 Mówi	
się	 także	 o	 budowie	 systemu	 ta-
rasów	 kawiarnianych,	 łączących	
stawy	i	Jeziorkę.	

Kto zadba o zrewitalizowany obszar?
	 O	zrewitalizowane	górki	 trze-
ba	 będzie	 właściwie	 zadbać.		
-	 Analizujemy	 koszty	 zatrudnie-
nia	 dozorcy,	 który	 będzie	 pilno-
wał	tego	terenu	najprawdopodob-
niej	 już	 od	 maja	 –	 mówi	 Daniel	
Putkiewicz.	 W	 przyszłości	 pen-
sja	 dozorcy	 mogłaby	 być	 finan-
sowana	z	wynajmu	lokali	gastro-
nomicznych.	 Wcześniej	 mówiło	
się	także	o	zainstalowaniu	na	te-
renie	 Górek	 Szymona	 dwóch	 ka-
mer	 miejskiego	 monitoringu	 jed-
nak	 wszystko	 wskazuje	 na	 to,	 że	
póki	 co	 pomysł	 ten	 został	 odło-
żony	na	półkę.

Tomasz Wojciuk

Ponad 700 tys. zł  
zapłaciła gmina za „brakującą” część 
Górek Szymona. Rewitalizacja górek 

ma zacząć się przed wakacjami.
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu w 
obrębie ewidencyjnym WOLA GOŁKOWSKA.

        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. 
Dz.U.z 12.06.2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 w związku 
z art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach 
oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie 
uchwały 892/XXXII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos.
   Obszar objęty miejscowym planem  zagospodarowa-
nia przestrzennego ograniczony jest:   

•	 od zachodu (A-F) – płn-  zach.  granicą działki nr 
538,  płd- zach.  granicą działek nr  511/1, 511/2, 
514/3, 514/4, 514/5 i osią ul. Piaseczyńskiej;

•	 od północy (F-G) -    płn – wsch.   granicą działek nr 
505, 506, 504/1;

•	 od wschodu  (G-H)– płd-wsch. granicą  działek nr 
504/1, 536, 515/6, 515/2, 515/4 ;

•	 od południa (H-A) – 515/3, 515/4. 
        Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, I piętro pokój Nr 
31, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.

 Przedmiotem planu jest zmiana dotycząca przebie-
gu linii rozgraniczającej drogi oznaczonej w obowiązu-
jącym miejscowym planie wsi Złotokłos symbolem KDD 
26 na odcinku przebiegającym wzdłuż działki nr 507/1. 
  Wnioski do w/w dokumentu można składać w terminie 
21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia:

•	 w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i 
Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

•	 pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;

•	 ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ar-
chitektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5;

•	 za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres e – mail rosochacki@piaseczno.eu. 

 Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Piaseczno, który jest organem właściwym do ich roz-
patrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczą

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

         Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 12.06.2012  r. poz. 647) oraz  
art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały

•	 Nr 720/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu 
w obrębie ewidencyjnym Wola Gołkowska.

 Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać 
się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pok. Wydz. Urba-
nistyki i Architektury na półpiętrze. 
 Plany miejscowe obejmą w niezbędnym zakresie 
problematykę wynikającą z art. 15 ust.2  ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r. Wnioski do w/w projektów planów należy 

składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniej-
szego ogłoszenia.
 Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów  
miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego:

•	 w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i 
Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

•	 pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;

•	 ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ar-
chitektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5;

•	 za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres e-mail: attia@piaseczno.eu

 Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Piaseczno, który jest organem właściwym do ich roz-
patrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu 
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
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OGŁOSZENIE

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego 
przy ul. Młynarskiej 19/104 w Piasecznie

OGŁOSZENIE

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków i 
części wsi Jazgarzew

o odstąpieniu od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu ZMIA-
NY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska 

 Stosownie do art. 17  pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647 z późn. zmianami), 
art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)  oraz  Uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie: 

•	 Nr  351/XV/2011 z dnia 14.12. 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Głosków dla terenu ograniczonego: północno-zachodnią  granicą 
działki nr ew. 151/1, północno-wschodnią granicą działek nr ew. 151/1, 
153/1, 155/1, 119/21 i jej przedłużeniem do działki nr ew. 119/58, pół-
nocno- zachodnią granicą działek nr ew. 119/58 i 119/56 , południo-
wo- zachodnią granicą działki  nr ew. 158/5, południowo- wschodnią i 
południowo-zachodnią  granicą działki nr ew. 155/10 oraz  południo-
wo - zachodnią granicą  działek nr ew. 155/9, 153/1, 151/1;

•	 Nr 304/XIII/2011 z dnia 26.10. 2011 r. w sprawie  przystąpienia  do   
sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Jazgarzew dla terenu w granicach działek nr ew. 143 
i nr ew. 144/1 oznaczonego literami: A, B, C, D, E, F, A, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejsco-
wych planów  zagospodarowania przestrzennego części wsi  Głosków; czę-
ści wsi Jazgarzew, w dniach od 15.04.2013 r. do 17.05.2013 r. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul Kościuszki 5 w Piasecznie.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami:

•	 dotycząca części wsi Głosków w godz. od 10.00 do 11.30 ; 
•	 dotycząca części wsi Jazgarzew  w godz. od 11.30 do 13.00.

odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  i  Gminy Piaseczno w 
dniu 8 maja 2013 r
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projektach planów  miejscowych,  może składać uwagi.
1. Uwagi do wyłożonych  projektów  planów  należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Mia-
sta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e - mail roso-
chacki@piaseczno.eu
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest 
właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.06.2013 r.
Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o  ocenach oddziały-
wania na środowisko i zgodnie z  uzgodnieniami:

•	 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo 
WOOŚ-I.410.166.2012.JD z dnia 21.03.2012 r oraz opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo ZNS/711/25/
pz/12 z dnia 29.10.2012 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków;

•	 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo 
WOOŚ-I.410.758.2011.JD z dnia 26.03.2012 r. oraz opinii Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo 
ZNS/711/23/pz/12 z dnia 29.10.2012 r. odstąpiono od przeprowadze-
nia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Jazgarzew.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza czwarty pisemny nieogra-
niczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 33,28 m2 
usytuowanego w budynku mieszkalnym  przy ul. Młynarskiej 19/104 w Pia-
secznie, z przeznaczeniem na działalność usługową lub handlową na okres 
3 lat.
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzch-
ni netto wynosi 24,00 zł. + VAT 23%.
 Oferty podpisane należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w 
Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 19.04.2013 r. do godz. 
10.45. 
Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu nale-
ży ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie UMiG Piaseczno termin 
wizji. Dokumenty do przetargu należy pobrać  w pokoju nr 90 w siedzibie 
UMiG Piaseczno.
 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22 
70-17-679. Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie www.bip.
piaseczno.eu.

 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami),  uzgod-
nienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie, pismo znak WOOŚ-I.410.640.2012.ARM z 
dnia 12.12.2012 r. oraz opinii Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo znak 
ZNS/711/15/z/13 z dnia 14.02.2013r.   informuję o od-
stąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, podjęte-
go uchwałą Nr 116/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 20.04.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska.  
 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części wsi Wólka Kozodawska dotyczy zmia-
ny ustaleń w zakresie odprowadzania wód deszczo-
wych. Analizując charakter przewidzianych w ramach 
zmiany planu działań, można uznać, że realizacja posta-
nowień ww, dokumentu nie wpłynie znacząco negatyw-
nie na środowisko.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza pisemny 
nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowe-
go o powierzchni 159,0 m2 usytuowanego w budynku 
mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie, z prze-
znaczeniem na działalność usługową lub handlową na 
okres 3 lat.
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wyna-
jem 1 m2 powierzchni netto wynosi  50,00 zł. + VAT 23%. 
Oferty podpisane należy składać w kancelarii Urzędu 

Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w ter-
minie do dnia 16.04.2013 r. do godz. 10.45. 
 Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu 
od 09.04.2013 r. – w tym celu należy ustalić telefonicznie 
lub osobiście w siedzibie UMiG Piaseczno termin wizji. 
 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w 
pokoju nr 90 lub pod nr tel. 22 70-17-679. Pełna treść ogło-
szenia opublikowana jest na stronie www.bip.piaseczno.eu.
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Gigantyczne 
dopłaty do wody
PIASECZNO  Pod koniec marca kilkoro lokatorów budynku przy Alei Róż 7 
otrzymało od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” pisma wzywające do 
pokrycia niedoborów wody za zeszły rok. I nie byłoby w tym nic dziwne-
go, gdyby nie fakt, że dopłaty do jednego lokalu wynoszą... prawie 8 tys. zł

 - To niepojęte, aby dopłata do wody była tak duża – załamuje ręce proszą-
cy o anonimowość mężczyzna, którego żona otrzymała pismo wzywające do 
uregulowania należności od SM „Jedność”. W piśmie datowanym na 22 mar-
ca jest napisane, że kwota prawie 8 tys. zł ma zostać uregulowana przez wła-
ściciela mieszkania przy najbliższej opłacie za lokal.

Skąd taka dopłata?
 W bloku przy Alei Róż 7 jest kilkadziesiąt lokali mieszkalnych. W większości z 
nich znajdują się wodomierze, jednak 5 lokali rozlicza się za wodę ryczałtem. W 
ubiegłym roku niedopłata za wodę dla całego budynku wyniosła blisko 40 tys. 
zł. Jednak spółdzielnia nie rozłożyła tych kosztów na wszystkich lokatorów, a je-
dynie na tych, którzy rozliczają się ryczałtowo. - Przyjęliśmy założenie, że wodo-
mierze naliczają ilość zużytej wody 
precyzyjnie, dlatego kosztami z ty-
tułu niedoboru wody obciążyliśmy 
lokale nieopomiarowane – mówi 
Robert Gołaś, prezes zarządu SM 
„Jedność”. 

Spółdzielnia dąży do opomiarowania
 Prezes Gołaś tłumaczy, że w SM „Jedność” każdy lokal powinien być opo-
miarowany, a założenie w nim liczników jest obowiązkiem lokatorów. - Siłą 
jednak nie wejdziemy do mieszkania, aby założyć wodomierz – dodaje. Dla-
tego, aby zmobilizować mieszkańców do zakładania wodomierzy, wszystkie 
różnice z tytułu niedoborów są rozkładane na osoby rozliczające się ryczałto-
wo. - My nie wiemy, jakie jest w tych lokalach faktyczne zużycie wody – konty-
nuuje prezes. - Niektórzy rozliczają się ryczałtowo, a mają w domu prywatne, 
nigdzie nie zgłoszone pralnie. Do innych przychodzą kąpać się całe rodziny... 
Zapytaliśmy czy suma dopłaty – prawie 8 tys. zł – nie wydaje się prezesowi ab-
surdalnie wysoka. Trudno zużyć tyle wody w ciągu roku nawet bardzo inten-
sywnie z niej korzystając. - Takie zużycie jest możliwe – ucina prezes. - Wystar-
czy, że w sedesie jest uszkodzona spłuczka. Gdyby te lokale były opomiarowa-
ne, różnicę pokrywaliby wszyscy lokatorzy tego bloku.

Mieszkańcy, zakładajcie liczniki!
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wystawia nam rachunek za 
wodę i ktoś musi go zapłacić – mówi prezes Gołaś. - Jeszcze raz namawiam 
mieszkańców do zakładania wodomierzy. Obecnie montujemy wodomierze 
radiowe. Aby je odczytać, inkasent nie musi nawet wchodzić do mieszkania.
 Na montaż wodomierza można zapisać się w każdej chwili. Jest duże zaintere-
sowanie i... długa lista oczekujących. Koszt urządzenia razem z montażem to około 
240 zł. Za wymianę starego wodomierza na nowy trzeba zapłacić ponad 100 zł. 

Tomasz Wojciuk

240 zł  
kosztuje w SM „Jedność” założenie 

wodomierza

W budynku przy Alei Róż 7 pięć lokali rozlicza się za wodę 
ryczałtowo w pozostałych są zainstalowane wodomierze

Żłobek jednak do remontu
PIASECZNO W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o groźbie zamknięcia jedynego w Piasecznie 
miejskiego żłobka. W placówce zostały wstrzymane zapisy na przyszły rok. Jak się jednak okazuje, 
żłobek będzie działał nadal, a gmina planuje jego remont
Do	 miejskiego	 żłobka	 chodzi	 około	 20	
dzieci.	 Roczne	 utrzymanie	 placówki	
kosztuje	prawie	600	tys.	zł.	To	sporo	bio-
rąc	pod	uwagę,	że	nie	jest	to	obowiązek	
ustawowy	gminy.	

Widmo likwidacji
	 -	 Kilka	 dni	 temu	 powiedziano	 mi,	
że	 żłobek	 pracuje	 tylko	 do	 czerwca	 –	
poinformowała	 nas	 w	 ubiegłym	 tygo-
dniu	 prosząca	 o	 anonimowość	 mama	
1,5-rocznego	chłopca.	-	Nie	wydają	kart	
zgłoszeń,	gdyż	od	września	placówka	nie	
planuje	przyjęć.	 Nasza	 czytelniczka	 za-
dzwoniła	do	urzędu	gminy.	Tam	powie-
dziano	jej,	że	ostateczna	decyzja	w	spra-
wie	żłobka	zostanie	podjęta	we	wtorek,	
2	 kwietnia.	 Wiążących	 informacji	 nie	
udzielała	 kierownik	 żłobka	 Joanna	Ka-
liszczuk,	która	zaznaczyła	jednak,	że	są	
spore	 szanse	 na	 kontynuowanie	 przez	
żłobek	działalności.	

Rodzice mogą spać spokojnie
	 -	 Gmina	 nie	 zamyka	 żłobka,	 wręcz	
przeciwnie	 -	 planujemy	 modernizację	 i	
adaptację	budynku	przy	ul.	Chliczkow-
skiej	47–	informuje	Honorata	Kalicińska,	
zastępca	 burmistrza	 gminy	 Piaseczno.	
Nabór	do	żłobka	na	rok	2013/14	będzie	
kontynuowany.	Rodzice	zostaną	 jednak	
poinformowani,	że	mają	gwarantowaną	

opiekę	 nad	 maluchami	 do	 30	 kwietnia	
2014	 roku,	ponieważ	 już	w	maju	na	 te-
ren	 placówki	 wejdzie	 ekipa	 remontowa.	
Inwestycja	szacowana	na	około	900	tys.	
zł	złotych	będzie	obejmować	gruntowny	
remont	placówki,	wymianę	wyposażenia	
oraz		modernizację	jej	najbliższego	oto-
czenia.	-	Prawie	90	proc.	z	planowanych	
na	tę	 inwestycję	środków	mamy	zamiar	
pozyskać	z	programu	„Maluch”,	prowa-
dzonego	przez	Ministerstwo	Pracy	i	Po-
lityki	Społecznej	–	dodaje	Honorata	Ka-
licińska.	-	Prace	przygotowawcze	są	już	

bardzo	zaawansowane.	Mamy	skomple-
towaną	dokumentację	techniczną	i	kosz-
torysy.	Jesteśmy	również	w	stałym	kon-
takcie	z	ministerstwem.	W	kwestii	przy-
znania	dotacji	na	modernizację	placów-
ki	 jestem	optymistką	 -	dodaje	 z	uśmie-
chem	wiceburmistrz.	Dzięki	moderniza-
cji,	od	września	2014	roku	do	żłóbka	bę-
dzie	mogło	uczęszczać	aż	40	dzieci.	Pla-
cówka	 będzie	 również	 dostosowana	 do	
potrzeb	osób	niepełnosprawnych.

TW

Miejski żłobek nie był remontowany od kilkunastu lat

Makulatura na misje
PIASECZNO

 Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Oddział Łódzki zaprasza do 
udziału w akcji „Makulatura na misje”.  Dochód z pozyskanych środków prze-
znaczony jest na pomoc w budowie studni w Sudanie Południowym. Akcja 
wzorowana jest na zbiórceki makulatury prowadzonej w parafii pw. Św. Sta-
nisława Kostki w Płocku. W gminie Piaseczno pierwszy kontener stanął przed 
świętami Bożego Narodzenia przy Kościele w Jazgarzewie. W niespełna ty-
dzień został wypełniony dwiema tonami makulatury. Teraz makulaturę moż-
na przynosić do kontenera ustawionego przy Gimnazjum nr 1 w Piasecznie 
(wejście od placu zabaw). Będzie on stał do czwartku 11 kwietnia. Każdy kilo-
gram makulatury to kolejna cegła potrzebna przy budowie studni.

Spotkanie z posłem Joachimem Brudzińskim
PIASECZNO

  W najbliższą sobotę, 6 kwietnia o godz. 13 w Przystanku Kultura, w Pia-
secznie przy ul. Piłsudskiego 9 odbędzie się spotkanie z posłem Prawa i Spra-
wiedliwości Joachimem Brudzińskim. 

Pożegnano przewodniczącego
PIASECZNO   Wczoraj w Zalesiu Górnym odbyło się ostatnie pożegnanie  Andrzeja Swata – przewodniczące-
go rady miejskiej, wiceburmistrza Piaseczna w latach 2001-2006, społecznika, mieszkańca Zalesia Górnego
	 Po	 zakończeniu	 uroczystej	 mszy	
świętej,	 która	 odbyła	 się	 w	 	 kościele	 w	
parafii	 św.	 Huberta	 w	 Zalesiu	 Górnym	
głos	zabrali	 samorządowcy	 i	przyjaciele	
Andrzeja	Swata.	

Pośmiertnie odznaczony 
	 Jako	 pierwszy,	 w	 imieniu	 Prezyden-
ta	RP,	głos	zabrał	Michał	Szweycer,	który	
odczytał	 	 postanowienie	 o	 odznaczeniu	
zmarłego	 za	 wybitne	 zasługi	 w	 działal-
ności	na	rzecz	społeczności	lokalnej,	oraz	
działalność	samorządową,	Krzyżem	Ka-
walerskim	Orderu	Odrodzenia	Polski.	
-	 Pan	 Andrzej	 od	 lat	 angażował	 się	 w	
pracę	 na	 rzecz	 tożsamości	 swojej	 małej	
ojczyzny	 –	 Zalesia	 Górnego.	 Z	 biegiem	
lat,	 oddając	 się	 pracy	 na	 rzecz	 lokalnej	
społeczności,	stał	się	ambasadorem	Za-
lesia	w	naszym	piaseczyńskim	samorzą-
dzie	 –	 mówił	 wiceburmistrz	 Piaseczna,	
Daniel	 Putkiewicz.	 -	 Andrzej	 Swat	 był	
osobą	nietuzinkową,	umiał	 się	 spierać	 i	
bezkompromisowo	 bronić	 swojego	 zda-
nia.	 Jego	 inteligentne,	 często	 ironiczne	
komentarze	 zawsze	
miały	swój	sens	i	od-
dawały	 sedno	 spra-
wy.	 Cierpkie	 słowa	
skierowane	 wobec	
oponentów	 na	 sesji,	
potrafił	łagodzić	dowcipem	i	poczuciem	
humoru	w	prywatnej	 rozmowie	 -	wspo-
minał	wiceburmistrz	Putkiewicz.	-		Każ-
de	 kolejne	 pokolenie	 wierzy,	 że	 potrafi	
działać	 lepiej	 i	 skuteczniej.	 Jednak	 fun-
damentem	naszej	pracy	jest	doświadcze-
nie	 i	 praca	 poprzedników.	 Ich	 sukcesy,	
ale	także	i	błędy	są	dla	kolejnych	pokoleń	
bezcennym	dorobkiem	pozwalającym	le-
piej	pracować	na	rzecz	naszej	społeczno-
ści.	Dla	nas	takim	fundamentem	będzie	
praca	pana	Andrzeja.		

Niezłomny do ostatnich dni
	 -	Był	profesjonalistą	w	każdym	calu,	
z	ogromną	wiedzą	samorządową,	dosko-
nale	 zorientowany	 w	 problemach	 Pia-
seczna,	którymi	żył	od	wielu	lat	–	wspo-
minała	 Hanna	 Krzyżewska,	 wiceprze-

wodnicząca	rady	miejskiej.	-	Współpraco-
waliśmy	zgodnie,	choć	widziałam,	że	nie-
chętnie	 dzielił	 się	 swoimi	 obowiązkami,	
starając	się	być	zawsze	samowystarczalny	
w	 każdym	 zakresie.	 Może	 właśnie	 w	 ten	
sposób	chciał	zamanifestować	swoje	prze-

konanie,	 że	 odniesie	
zwycięstwo	 nad	 po-
stępującą	 chorobą	 i	
niemocą?	 Nie	 wiem.	
Nigdy	 się	 nie	 skar-
żył,	 widziałam,	 że	

cierpi,	że	codziennie	toczy	boje	z	samym	
sobą	 i	 podziwiłam	 go,	 zwyczajnie,	 po	
ludzku.	Imponował	mi	pan	Andrzej	szcze-
gólnie	ogromną	siłą,	z	jaką	próbował	wal-
czyć	z	tą	okropną	chorobą.	Nie	poddawał	
się,	nie	oczekiwał	od	nikogo	ani	pomocy,	
ani	współczucia.	Starał	się	pracować	i	być	
użytecznym	dla	innych	do	ostatniej	chwi-
li	–	mówiła	Hanna	Krzyżewska.	-	Będzie-
my	pana	Andrzeja	jeszcze	długo	wspomi-
nać,	 będzie	 nam	 brakować	 jego	 wiedzy,	
jego	mądrości,	jego	życzliwości	dla	innych	
ludzi,	jego	siły,	jego	samozaparcia.

Pomagając innym, 
nie pozwolił pomagać sobie
	 Andrzeja	 Swata	 wspominali	 też	
mieszkańcy	 związani	 ze	 Stowarzysze-
niem	Przyjaciół	Zalesia	Górnego,	doce-

niając	 jego	 ogromne	 zaangażowanie	 w	
życie	 społeczne	 i	 kulturalne	miejscowo-
ści,	a	 także	pracę,	którą	włożył	w	pielę-
gnowanie	historii	swojej	małej	ojczyzny.	
	 W	 imieniu	 sołectw	 piaseczyń-
skich	 głos	 zabrał	 sołtys	 Złotokłosu	 Wie-
sław	 Słowik,	 dziękując	 za	 długoletnią	
współpracę	 i	 aktywizację	 rad	 sołeckich.		
-	Dziękujemy	za	zrozumienie,	życzliwość,	
pomoc	 i	dobry	przykład	bycia	samorzą-
dowcem	z	pożytkiem	nie	dla	siebie,	 lecz	
dla	 innych	 –	 powiedział	 łamiącym	 się	
głosem	sołtys	Słowik.	W	ciepłych	słowach	
pożegnała	 Andrzeja	 Swata	 również	 soł-
tys	Zalesia	Górnego,	Ewa	Molenda-Stro-
ińska,	wspominając	o	 jego	zaangażowa-
niu	 w	 pomoc	 pogorzelcom	 w	 2008	 czy	
mieszkańcom,	 którzy	 ucierpieli	 na	 sku-
tek	podtopień	dwa	lata	później.	-	Uczest-
niczyłeś	czynnie	w	pomyśle	budowy	no-
wego	 posterunku	 policji,	 nowego	 przed-
szkola,	zespołu	szkół.	Przyczyniłeś	się	do	
integracji	mieszkańców.	Dlaczego	poma-
gając	innym	nigdy	nie	pozwoliłeś	pomóc	
sobie?	-	zapytała	retorycznie	sołtys.	
	 Po	mszy	odbyło	się	uroczyste	odpro-
wadzenie	 Andrzeja	 Swata	 na	 pobliski	
cmentarz	 parafialny,	 z	 udziałem	 pocz-
tów	 sztandarowych,	 straży	 miejskiej	 i	
straży	pożarnej.

Adam Braciszewski

Andrzej Swat został pośmiertnie od-
znaczony przez Prezydenta RP  Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski



	 W	pierwszej	fazie	turnieju	ry-
walizacja	odbywała	się	w	dwóch	
grupach.	 W	 każdej	 z	 nich	 grały	
ze	 sobą	 trzy	 drużyny	 w	 spotka-
niach	 w	 systemie	 „każdy	 z	 każ-
dym”	 do	 dwóch	 wygranych	 se-
tów.	Do	 finału	awansowali	zwy-
cięzcy	 grupy,	 a	 pozostałe	 dru-
żyny	 walczyły,	 odpowiednio,	 o	
trzecie	i	piąte	miejsce	w	turnieju.	
W	meczu	finałowym	zawodnicz-
ki	MUKS	Krótka	Mysiadło	UKS	
nie	pozostawiły	złudzeń	siatkar-
kom	 UKS	 Powsinek	 Wilanów,	
wygrywając	pewnie	w	dwóch	se-
tach	 (25:22,	 25:18).	 W	 turnieju	
przyznało	 również	 wyróżnienia	
indywidualne.	 Najwszechstron-
niejszą	zawodniczką	imprezy	zo-
stała	Agnieszka	Sola-Manowska	
(MUKS	 Krótka	 Mysiadło),	 naj-
lepszą	 libero	 turnieju	 Monika	
Kazimierczak	 (UKS	 Powsinek	
Wilanów),	 najlepszą	 rozgrywa-
jącą	 turnieju	 Karolina	 Matysiak	
(UKS	 Powsinek	 Wilanów),	 naj-

lepszą	 atakującą	 turnieju	 Aga-
ta	 Pacuszka	 (UKS	 TKM	 I	 To-
mice	 Kąty	 Mikówiec),	 a	 najle-
piej	 zagrywającą	 w	 turnieju	 Re-
nata	Golian	(MUKS	Krótka	My-
siadło).
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KOSZYKÓWKA, III LIGA W swoim pierwszym sezonie w trzeciej lidze przed młodym zespołem MUKS Piasecz-
no nie były stawiane w zasadzie żadne cele sportowe. Wychowankowie mieli przede wszystkim zdobywać 
cenne doświadczenie w meczach o stawkę i stale podnosić swoje umiejętności. Im bliżej było jednak końca 
rozgrywek, tym drużyna grała coraz lepiej, stanowiąc przy tym coraz to większe wyzwanie dla przeciwni-
ków. Ostatecznie w minionym sezonie udało się odnieść trzy zwycięstwa przy 21 porażkach

Stawiamy na wychowanków

Jak pan ocenia debiutancki sezon 
MUKS Piaseczno w trzeciej lidze?	
	 -	Nie	 jestem	zadowolony	po	za-
kończonym	sezonie.	Na	pewno	 jed-
nak	w	drugiej	rundzie	już	ciężej	było	
z	nami	wygrać.

Czy w kolejnych rozgrywkach moż-
na spodziewać się dalszych postę-
pów w grze i lepszych wyników?
	 -	Powinno	tak	być,	ale	trzeba,	żeby	
chłopaki	 zaczęli	 grać	w	koszykówkę.	
Dużo	 leży	 w	 sferze	 psychicznej.	 Za-
wodnicy	 nie	 potrafią	 pokazać	 pełni	
swoich	umiejętności.	Pokazują	w	me-
czach	30,	40	procent	tego,	co	potrafią.	
Na	treningach	nie	boją	się	grać.	Mu-
szą	grać	 te	mecze	 i	w	którymś	 	mo-
mencie	to	zaskoczy.	Nie	jestem	prze-
konany,	że	będzie	to	już	w	przyszłym	
sezonie,	bo	to	jest	młody	zespół.

Były jednak momenty, w których 
drużyna potrafiła nawiązać równo-
rzędną walkę z rywalami...
	 -	Okazało	się,	 że	 ta	 liga	nie	 jest	
znowu	 jakoś	 bardzo	 silna.	 Myśle-

liśmy,	 zgłaszając	 się	do	niej,	 że	bę-
dziemy	 naprawdę	 dostawać	 mocne	
baty	 cały	 czas,	 a	 wygraliśmy	 kilka	
meczów.	Kilka	 spotkań	 byliśmy	 też	
blisko	przeciwnika.

Drużyna zgłosiła się również do Pu-
charu WOZKosz
	 -	 Puchar	 miał	 służyć	 temu,	 żeby	
rozegrać	więcej	meczów	 i	żeby	mogli	
grać	ci,	którzy	mniej	grają	w	sezonie,	
ale	 niestety	 puchar	 ten	 jest	 tak	 skon-
struowany,	 że	 w	 zasadzie	 jest	 tylko	
dwumecz	 do	 zagrania.	 W	 przyszłym	

roku	 na	 pewno	 się	 nie	 zgłosimy	 do	
tego	 pucharu,	 jeśli	 będzie	 tak	 wyglą-
dał.	Myślałem,	że	 jak	sześć	zespołów	
się	zgłosiło,	 to	zagramy	przynajmniej	
10	meczów	każdy	z	każdym	systemem	
mecz	i	rewanż.	Wtedy	miałoby	to	sens.	

Czy są planowane jakieś wzmoc-
nienia na przyszły sezon czy dalej 
będą grać tylko wychowankowie?
	 -	Tylko	wychowankowie.	Nie	 je-
steśmy	nastawieni	na	sprowadzanie	
zawodników	 z	 zewnątrz,	 bo	 to	 jest	
najłatwiejsza	droga.

Końcowa tabela III ligi mężczyzn

1 MKS Polonia Warszawa 24 24   0 48 2016 1421
2 OKK Sokół Ostrów Mazowiecka 24 19   5 43 1826 1607
3 MKS Ochota Warszawa 24 18   6 42 1893 1527
4 UKS Przyszłość Zielonka 24 15   9 39 1844 1687
5 KS Mon-Pol Płock 24 15   9 39 1742 1656
6 KS Legion Legionowo 24 11 13 35 1777 1810
7 GLKS Nadarzyn 24 11 13 34 1795 1823
8 GKK Grodzisk Mazowiecki 24 12 12 33 1378 1501
9 AZS UW Warszawa 24   8 16 32 1575 1647
10 MKS Grójec 24   8 16 32 1584 1697
11 KS Pułaski Warka 24   8 16 32 1738 1912
12 KS Żyrardowianka Żyrardów 24   4 20 28 1690 2095

13 MUKS Piaseczno 24   3 21 27 1391 1866

SIATKÓWKA MUKS Mysiadło okazał się być najlepszy w I Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Góra Kalwaria. W imprezie zorganizowanej wspólnie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Górze Kalwarii i UKS TKM Tomice Kąty Mikówiec wzięło udział sześć drużyn

Mysiadło z  Pucharem Burmistrza

Końcowa kolejność turnieju:
MUKS Krótka Mysiadło
UKS Powsinek Wilanów
UKS TKM I Tomice Kąty Mikówiec
UKS TKM II Tomice Kąty Mikówiec
UKS Budowlani Góra Kalwaria
GOSIR Konstancin Jeziorna

 Pomimo iż koszykarze KS Piaseczno cały czas grają bez pieniędzy, w 
meczu z Warką zespół postanowił pokazać charakter i raz jeszcze dać z 
siebie wszystko. Pierwsza połowa to znakomita gra gospodarzy, którzy 
– opierając się na solidnej obronie i skutecznych akcjach transmisyjnych 
– zdołali wypracować sobie przed przerwą aż 21 punktów przewagi. Po 
zmianie stron na parkiecie nadal dzielili i rządzili biało-niebiescy, którzy 
w trzeciej odsłonie okazali się być lepsi o kolejnych osiem oczek. W tej sy-
tuacji mecz był już właściwie rozstrzygnięty. Mimo to piasecznianie nie-
potrzebnie poluzowali jednak szyki, pozwalając przyjezdnym w końców-
ce na odrobienie dystansu (do 13 punktów) i w efekcie godne pożegnanie 
się rozgrywkami. Można było odnieść wrażenie, że gdyby gospodarze da-
lej konsekwentnie grali swoje, to ten wieczór mógłby skończyć się praw-
dziwym pogromem. 

 Znakomity mecz 
rozegrał Sebastian 
Okoła. Zawodnik 
ten miał świetną 
skuteczność rzuto-
wą – trafił aż osiem 
na dziewięć rzu-
tów za dwa punk-
ty, dwa na trzy rzu-
ty za trzy punkty 
i trzy na trzy rzu-
ty osobiste (łącz-
nie 25 punktów), 
a do tego wszyst-
kiego dorzucił sie-
dem zbiórek. Nie-
stety, na począt-
ku czwartej kwar-
ty otrzymał pią-
te przewinienie 
i zakończył tym 
samym udział w 
spotkaniu. Wyso-
ką formą błysnę-
li również Patryk 
Andres (19 punk-
tów, cztery asysty i 
dziewięć zbiórek) i 

wracający po kontuzji Tomasz Borkowski (sześć celnych rzutów na sie-
dem oddanych). Swoją dawną formę wydaje się również odzyskiwać 
rozgrywający Andrzej Paszkiewicz. Czy to wszystko wystarczy na Le-
gię Warszawa? Przekonamy się o tym już w najbliższą sobotę.
 - Jestem zadowolony z przebiegu spotkania – skomentował mecz 
z Warką trener KS Piaseczno Todor Mollov. - Ze wszystkiego za wy-
jątkiem czwartej kwarty. Uważam, że przy tak widowiskowej i inteli-
gentnej grze moi zawodnicy powinni skończyć mecz z przynajmniej 
30 punktami przewagi. W playoffs nie ma miejsca na zabawę. Zawod-
nicy muszą udowodnić, że mają charakter. Z Legią będzie bardzo cięż-
ko. Mają wyrównaną, silną drużynę, ale myślę, że damy radę. Zaprasza-
my wszystkich lubiących koszykówkę na mecz. Jedno jest pewne: kibi-
ce zobaczą dużo walki.

Grzegorz Tylec

Piaseczno w półfinale
KOSZYKÓWKA, II LIGA, KS PIASECZNO – KS PUŁASKI WARKA 105:92 
W trzecim, decydującym spotkaniu pierwszej rundy rozgrywek play-
offs drużyna KS Piaseczno udowodniła swoją wyższość nad rywalami z 
Warki. Zwycięstwo było w pełni zasłużone, a gdyby nie zdecydowanie 
słabsza niż reszta spotkania czwarta kwarta, powinno być ono jeszcze 
bardziej okazałe. W meczach półfinałowych biało-niebiescy zmierzą 
się teraz z Legią Warszawa. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Piasecznie już w najbliższą sobotę o godzinie 14

Aura nie odpuszcza
PIŁKA NOŻNA 

 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z trudnymi 
warunkami atmosferycznymi przełożone zostały mecze, które miały się 
odbyć w terminach 6-7 kwietnia 2013 roku. Kibice i zawodnicy znów mu-
szą się więc uzbroić w cierpliwość z nadzieją na lepszą pogodę w przy-
szły weekend.

Tyl.

O puchar burmistrza
TENIS STOŁOWY 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii oraz Zespół Szkół w Banio-
sze zapraszają na II turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Góra Kalwaria. Turniej odbędzie się w najbliższą sobotę, 6 kwiet-
nia na sali gimnastycznej ZS w Baniosze. Od godziny 9 do 10 - rozgrzew-
ka i zapisy, od godziny 10 do 14 – zawody. Kategorie: szkoły podstawowe 
- chłopcy i dziewczęta, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – chłopcy, 
OPEN – kobiety, OPEN – mężczyźni, samorządowcy - kobiety i mężczyźni 
(zaświadczenie o pełnieniu funkcji w instytucji samorządu terytorialnego).

Tyl.
Grzegorz Tylec

Z trenerem MUKS Piaseczno Cezarym Dąbrowskim rozmawia Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

POMOCNIK KUCHARZA DO 25 LAT, 
TEL. 605 311 033

Aktualnie firma spożywcza zatrudni do pra-
cy na produkcji i w magazynie. Dawidy k. 
Raszyna, tel. 22 720 57 42 wew. 125

Do domu opieki w Konstancinie od za-
raz opiekunka osoba do gotowania i pielę-
gniarka możliwosc zamieszkania, 
tel. 691 919 107, 601 371 559 

Przyjmę pomoc kuchenną do baru w Pia-
secznie, tel. 502 129 189

Zatrudnię sprzedawcę do baru orientalne-
go, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna 
tel. 785 142 098 

Przyjmę do pracy ślusarza - spawacza.  
Łazy k. Magdalenki, tel. 608 585 857

PRACOWNIKÓW OCHRONY DO MAGAZYNU 
W PIASECZNIE. TEL. 668 661 442

Zatrudnimy stolarza, tel. 22 750 22 45, biu-
ro2@atsreklama.pl

Studenta ekonomii/finansów do pomocy w 
biurze finansowym. Tel. 514 004 444

Ogrody, Podkowa Leśna, tel. 696 039 978

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

Do ochrony w Piasecznie tel. 22 736 16 61

Sprzątaczkę, Nowa Iwiczna, praca od ponie-
działku do piatku w godz. 12-20, tel. 788 066 319

Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kie-
rowców samochodów ciężarowych – TIRY. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 
0 501 207 252

Zatrudnię mechanika, samochody osobowe, cię-
żarowe, dostawcze,  Piaseczno, tel. 783 001 315   

Przyjmę do pracy, emeryta lub rencistę, 
Konstancin-Jeziorna, tel. 799 133 973

Firma budowlana z okolic Piaseczna poszuku-
je księgowej. Wymagania: doświadczenie w 
pełnej księgowości, dyspozycyjność i samo-
dzielność. e-mail: m.witkowska@tree.com.pl

Kucharkę, pracownika obsługi restauracyjno-
hotelowej, Konstancin, tel. 603 342 813

Zatrudnimy osoby niepełnosprawne, stopień 
umiarkowany, praca w ochronie, Piaseczno, 
tel. 601 370 427, 607 664 530

Groomera do Salonu Strzyżenia Psów Nowa 
Iwiczna tel. 665 701 968

Kierowcę – pilnie, kraj tel. 608 624 938

Kierownik robót elektrycznych, tel. 882 898 693

Elektryka, tel. 882 898 693

Ekspedientka, sklep spożywczy, Warszawa-
Powsin 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 Szy-
manów / k.Baniochy,  cv na adres: 
wojtek@anosystem.pl

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

Nowo powstający warsztat samochodowy 
w Piasecznie poszukuje pracowników z do-
świadczeniem zawodowym na stanowisko: 
mechanik samochodowy; elektro mechanik; 
regeneracja i naprawa wtryskiwaczy i pomp 
wtryskowych. Osoby zainteresowane ofertą 
pracy proszę o przesłanie Cv na adres mailo-
wy: darek@darko.com.pl

Ekspedientkę oraz pomocnika magazyniera 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Pomoc w kuchni, panie do 40 lat, praca od po-
niedziałku do piątku w Piasecznie, CV ze zdję-
ciem proszę na mail-a: monika-38.74@o2.pl

Podnajmę fryzjerce, wyposażone stanowi-
sko, tel. 509 310 592

Do sprzątania dużego biura przy Domaniew-
skiej w godz. 18:00-21.00 pon-pt i niedzie-
la 2 godziny. 15zł/godz. Poszukujemy osoby 
uczciwej i zręcznej. 515-256-656. 

Pomoc domową dla osoby niepełnosprawnej, 
tel. 22 717 01 02, 602 262 169

Kierowca wywrotka, ciągnik siodłowy + na-
czepa, z doświadczeniem, cały kraj, 
tel. 509 284 043

SZUKAM PRACY

Doświadczona opiekunka, sprzątanie, refe-
rencje, faktura, tel. 508 712 585

Księgowy z doświadczeniem. 
Samozatrudnienie, tel. 509 250 689

Kierowca busa, emeryt, tel. 515 317 913 

Elektryk, tel. 608 13 12 14

Sprzątanie i prasowanie, tel. 534 073 033

 SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Brykiet z trocin - kostka, tel. 606 325 813

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

Słupki ogrodzeniowe z daszkiem fi 51 /wys. 
2m/ści.3/cena 25zł/szt. Tel. 793 047 004

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Pustaki, tel. 501 757 450

Jajka, tel. 508 298 134

Tuje braband, szmaragd, Gołków, 
ul. Łąkowa 11 – tanio

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400

KUPIĘ

Antyki. Stare srebra, obrazy, platery, sztuć-
ce, bibeloty tel. 696 508 057

Skupujemy opony używane w dobrym stanie, 
tel. 505 040 047

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ

Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyż-
sze ceny, płatność od ręki, 500 540 100

Skup samochodów, tel. 792 118 666

Skup samochodów, 24 h, tel. 501 830 898

Opel, Toyota, Volkswagen, tel. 604 157 703 

Każdy samochód tel. 519 455 452

Corsa, Punto, Seat, tel. 502 968 566

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Toyota Corolla kombi, 2,0 d4d; 2003, cena: 
10900 do negocjacji tel. 502 093 594 

Toyota Corolla, 2001r. Pierwszy właściciel, 
przebieg 92820km  Tel. 605 924 044

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

Działki na jeziorami i rzeką Skrwą od 120 
km od warszawy, tel. 605 099 422

Działka budowlana 1240 i 1370 m kw., me-
dia, atrakcyjne położenie, Dobiesz k. Pia-
seczna, tel. 661 885 525

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

Dom 120/300 m kw., centrum Tarczyna, 
cena do negocjacji, tel. 600 740 676

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

Działka rolna, 4,46 ha, tel. 510 708 570

Działka rolna, okolice Czachówka, 3000 m 
kw., tel. 510 708 570

Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy, 
tel. 698 249 198

Działki 2x1256m kw, Prażmów tel. 606 920 791

2-pokojowe, Piaseczno, 51 m kw., 
tel. 511 559 624

Budowlaną na Ursynowie, 1700 m kw. Okazja, 
tel. 797 223 732

Działkę 5200 m kw., 80 zł/m kw., Ustanów, 
tel. 601 892 543

Działki budowlane, Prażmów, tel. 602 11 03 61

Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095

Sprzedam super 2 działki po 1000 m kw. w 
MIESZKOWIE –tylko 100 zł 1m kw. 
Tel. 698 225 965

Sprzedam Piekne Działki w CHYLICACH – 
tel. 602 340 549 

Super Działki w SIEDLISKACH – b.tanio, 
tel. 698 225 965 

Sprzedam tanio działkę w ZAWODNEM 
k/Prażmowa, tel. 22 750 33 66

Sprzedam Działki budowlane w BARCICACH 
Dr. 40 zł 1m kw. Tel. 698 225 965

Sprzedam tanio działkę w ŁAZACH, 
tel. 602 340 549

Ustanów, działka budowlana, 960 m  kw., 
uzbrojona, c. 190 zł/m kw., Tel. 514 004 444

Bezpośrednio sprzedam atrakcyjną działkę 
budowlaną o pow. 1500 m kw. Wycinki Osow-
skie gm. Źabia Wola, cena 100 tys. zł, 
tel. 606 120 333

Działki: budowlana, rolna, z domem w Uwieli-
nach, tel. 603 862 559

68 m kw., 3 pok, balkon, piwnica, garaż dod 
.płatny, Stara Iwiczna, z 2008, do neg, 
tel. 506 124 664

M2 Mysiadło, 48 m kw. parter z ogródkiem 70 
m kw., garaż, super stan, os. zam, bud 2007r, 
370 tys.,  Tel. 501 368 855

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

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

Piaseczno 40mkw, 2 pokoje, wyposażone, 
balkon, os. strzeżone, cena 255tyś.zł, 
tel. 605 405 100 

Piaseczno działka 738 budowlana, pełne 
uzbrojenie miejskie w ulicy, cena 299 tys. zł, 
tel. 601 213 634

Józefosław mieszkanie 93 mkw. z ogródkiem 
80mkw., cena 389tyś.zł, tel. 605 405 100

Wola Gołkowska działka budowlana 
1030mkw. cena 169tys.zł, tel. 22-750 20 23

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

Lokal 2 x 40 m kw. Albatrosów, Piaseczno, 
tel. 601 215 687

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

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

Domek, okolice Piaseczna, tel. 880 558 699

Pokój dla kulturalnego Pana, Nowa Iwiczna 
tel. 691 401 730 

Mieszkanie 47 m kw., umeblowane, Pia-
seczno, tel. 501 781 984

Pokój dziewczynie, Piaseczno, tanio, 
tel. 535 139 926

Mieszkanie 2 – pokojowe 40 m kw., 
Piaseczno, Tel 505 82 82 14

Kawalerka 40 m kw. z garażem,  Piaseczno,  
tel. 505 82 82 14

Jednopokojowe w Piasecznie, tel. 884 883 410

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

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

Magazyn do 400 m kw, ul. Kuropatwy 
tel. 22 750 76 86

Mieszkanie 80 m kw., 3-pokojowe,  IIp. cen-
trum Piaseczna, tel. 602 13 13 58

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Mieszkanie pokój, kuchnia, łazienka Piasecz-
no 1000zł, tel. 601 213 634

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692

2-pokojowe, Piaseczno z garażem, 
tel. 501 088 613

Jednopokojowe 30 m kw., umeblowane, 
od zaraz, Piaseczno, tel. 724 232 951

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

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

Kawalerka 30m kw, Góra Kalwaria 
tel. 515 502 764

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

Mieszkanie 2 – pokojowe, umeblowane, 45 
m kw., Piaseczno, ul. Puławska 45, 1,4 tys + 
liczniki, tel. 602 432 290

Lokal 36m kw na działalność usługową 
tel. 501 086 828 

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

Pawilon 20 m kw. Bazarek Piaseczno, 
tel. 511 182 258

Wynajmę tanio użytkowe 38 m kw. na parte-
rze w Konstancinie, przy trasie Konstancin-
Piaseczno, tel. 600 827 983

Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodo-
bowa + monitoring, 500, 300, 200, 100, 50 m 
kw., tel. 604 470 270, 604 470 370

Piaseczno, powierzchnie handlowe, biuro-
we, magazynowe, pow. 20 - 500 m kw. Wła-
sny parking, tel. 601 276 805

USŁUGI

DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHO-
DYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

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

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

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

Tanie usługi hydrauliczne, tel. 694 509 322

Elektryk - instalacje, awarie, tel. 506 498 222

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Glazura, malowanie, wykończenia, 
www.remdom.com.pl, tel.  798 828 783

Remonty, tel. 667 356 939

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

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

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, 
Junkers, solary tel. 603 132 454 

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Remonty i wykończenia, tel. 798 160 454

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

Instalacje hydrauliczno – gazowe, komplek-
sowo, tel. 784 363 960

Hydrauliczne tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Brukarstwo ogrody, tel. 508 562 385,
www.lewgardenbruk.com.pl

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, 
szybko, tanio, tel. 605 079 907

O g r o d z e n i a - m o n t a ż - m a l o w a n i e - r a n c z o -
siatka-itp-doświadczenie, tel.793 047 004

Naprawa komputerów, tel. 531 330 517 
SerwisNet.com

Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559
projekty, rozbudowy, adaptacje

Usługi ogrodnicze z doświadczeniem, 
tel. 881 512 295

Remonty, wykończenia, solidnie Pruszków, 
tel. 660 720 894 

Brukarstwo. Tel. 517 477 531

Elektryk – solidność i doświadczenie,  
tel. 510 085 381

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

GLAZURA, HYDRAULIKA, MALOWANIE, 
GŁADŹ, PANELE, TEL. 601 219 482

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

NAPRAWA PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI, 
TEL.  511 204 952

CYMERMAN produkcja przyczep i podzespo-
łów, specjalne,servis.  www.przyczepy.waw.pl, 
tel. 601 449 898 

Brukarstwo. Tel. 696 437 501

Ogólnobudowlane. Tel. 723 06 82 81

Dachy i obróbki blacharskie. Tel. 606 99 05 97

Szykujesz się na wielkie wyjście? Chcesz wy-
glądać olśniewająco? W pracy musisz mieć 
nienaganny makijaż? Zadzwoń: 509 777 854. 
Gwarantuję atrakcyjne ceny i zadowolenie z 
wykonanego makijażu.

Budowa domów, nadbudowy, remonty, ada-
ptacje, nadzór, projekty tel. 501 129 679

Tynki maszynowe, tel. 722 13 98 68

Wycinka drzew, tel. 787 000 797

www.elektryk-24h.pl, tel. 730 555 664 

Elektryczne, hydrauliczne, gazowe, 
tel. 728 955 059

Domofony, tel. 603 375 875

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Układanie kostki brukowej, tel. 502 379 809

Projekty wnętrz, realizacje, remonty, archi-
tekt, tel. 602 210 701

Złota rączka, hydraulika, elektryka, budowla-
ne, wszelkie renowacja tel. 602 210 701

Glazurnik, tel. 501 516 222

Remontowe, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439 

Kierownik budowy. Remonty, tel. 516 034 616

Malowanie, tapetowanie, glazura, tanio, 
tel. 602 50 73 25

Porządkowanie terenów, tel. 661 79 50 98

Wycinka drzew, tel. 661 79 50 98

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

Tani transport, przeprowadzki, tel. 508 298 134

Posiadam kontakty biznesowe z Rumunią i 
Mołdawią. Tłumaczenia z rumuńskiego i na 
rumuński, tel. 797 381 269

Ślusarstwo, spawanie, obróbka, tel. 502 740 957

Transport, przeprowadzki, tel. 501 574 697

Przyłącza elektryczne, tel. 531 218 202

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

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agre-
gatu, tel. 603 633 529

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

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solid-
nie, tel. 502 053 214

Docieplanie budynków, podbitki, profesjonal-
nie, tanio, tel. 507 768 230

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Gładź bezpyłowo, płyty K/G, malowanie, pod-
łogi, tel. 885 397 821

Remonty, wykańczanie wnętrz, tel. 606 141 944
 
Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Montaż i konserwacja systemów alarmowych, 
domofony, elektryka. Tel. 505 449 708

Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady 
i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670

Tynki, tel. 515 424 332

www.dachy-ebos.pl

ZDROWIE I URODA

Masaż, tel. 607 607 031

Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i 
Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 
93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna tera-
pia pod NFZ.

Masaż, tel. 504 825 005

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

NAUKA

Angielski tel. 721 406 227 

Angielski, tel. 503 163 083

Matematyka, tel. 785 493 923

Niemiecki, nauczycielka, tel. 797 453 520

Chemia, tel. 504 270 495

Komputer od podstaw, tel. 698 166 368

Chemia, kursy maturalne
tel. 791482233

ZWIERZĘTA

29 marca w Piasecznie, okolice Laminy za-
ginęła ruda suczka rasy Amstaf, nagroda, 
tel. 694 70 62 97

RÓŻNE

największy nakład, 
największa 

skuteczność, 
w każdy piątek, 

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno,  
ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 , 
pon-pt 8:30-18

Pruszków, 
Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41

tel. 22 758 70 52, 
pon-pt 9-17

www.kurierpoludniowy.pl        
Codziennie świeże 

informacje

Czytaj on-line!

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specja-
listę ds. sprzedaży powierzchni reklamo-
wej. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku . Praca na etat w biu-
rze w Pruszkowie, CV proszę kierować na 
mail: m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

Zatrudnimy do pracy w Piasecznie w serwi-
sie sprzątającym pracowników z orzecze-
niem 2 stopnia niepełnosprawności, 
tel. 698 698 522

Firma z branży spożywczej zatrudni pako-
waczki do pracy przy pakowaniu słodyczy w 
systemie 3 zmianowym .Miejsce pracy: Ża-
bia Wola.Wymagana książeczka sanepidu.
Telefon kontaktowy: 604 527 592

KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIE-
ISTOTNY, TEL. 728 207 800

SKUP AUT-STAN BEZ ZNACZENIA, 
GOTÓWKA, tel. 510 357 529

Skup aut – stan bez znaczenia, tel. 510 357 529

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 

Skup aut używanych, tel. 516 745 753

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, 
tel. 604 874 874

SZKOLENIE POZYTYWNE PSÓW. MAŁE 
GRUPY. ELIMINACJA ZACHOWAŃ NIE-
POŻĄDANYCH.DUŻE DOŚWIADCZENIE. 
TEL. 600 353 800 SMARTDOGS.PL

Recepcjonistkę do solarium w Piasecznie, w 
godz. 12-20,  tel. 608 489 110

Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

Odchudzanie, tel. 602 690 229

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare 
pralki, komputery, telewizory, kuchnie, pie-
ce, kaloryfery itp, Piaseczno, Konstancin - 
Jeziorna i bliskie ok. Tel. 698 698 839

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

Pół bliźniaka w Górze Kalwarii tel. 22 72 74 330

Lokal użytkowy 85 m kw., Piaseczno, na du-
żym osiedlu, 1800 zł + opłaty licznikowe, 
tel. 608 489 113

2 – pokojowe, centrum Piaseczna, 
tel. 503 134 334

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawan-
sowany, dobra prezencja, zamiłowanie do lu-
dzi i sztuki tel. 784 943 137

Działki usługowo-budowlane, w centrum 
Woli Wągrodzkiej, gmina Prażmów. Bar-
dzo piękna okolica, media, w pierwszej li-
nii zabudowy, tel. 604 97 60 48

Pięknie położona działka 1735  m kw z cie-
kawym domem 260 m kw. pow. Całkowi-
tej, asfalt, Chojnowski Park Krajobrazowy,  
OKAZJA tel. 784 943 137 

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

Pół bliźniaka w Górze Kalwarii tel. 22 72 74 330

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od 
Warszawy, 11 zł za m kw., tel. 605 099 422

Działka budowlana 1000 m kw. Nowy 
Prażmów, tel. 504 006 358

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Kostka brukowa, chodniki, podjazdy, 
tel. 603 304 250

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZ-
NE, TEL. 792 456 182

Glazura, terakota, remonty, tel. 601 304 250

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

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

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z 
MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, 
TEL. 792 456 182

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

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

Hydraulik, tel. 601 807 302

GLAZURA, REMONTY,  tel. 600 604 547

Wylewki betonowe mixokretem spalino-
wym, tel. 695 04 22 88

Świadectwa energetyczne, szybko solid-
nie tanio, tel. 501 120 289

Kompleksowe wykończenia wnętrz, gla-
zurnictwo, tel. 503 318 519 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, TEL. 501 231 791

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

www.facebook.com/kurierpoludniowy
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R E K L A M A

URODZENI W PIASECZNIE

Monika Podgórniak
3100g, 53cm, 10.03.2013

Oliwia Pilny
3600g, 52cm, 10.03.2013

Mateusz Papis
2980g, 55cm, 10.03.2013

Zofia Fabisiak
3400g, 50cm, 24.03.2013

Zuzia Melon
3260g, 52cm, 21.03.2013

Stanisław Kaczyński
3800g, 55cm, 11.03.2013

Kacper Kostarski
3580g, 55cm, 12.03.2013

Kaja Jóźwiaczuk
3500g, 58cm, 2.04.2013

Gabriela Kołakowska
4020g, 58cm, 9.03.2013

Lena Gajek
3360g, 52cm, 11.03.2013

Maja Krześniak
3060g, 53cm, 7.03.2013

Karinka Kotańska
3700g, 55cm, 9.03.2013

Amelia Błeszyńska
3160g, 52cm, 10.03.2013

Filip Roman
3760g, 55cm, 12.03.2013

Adaś Kadziński
4420g, 57cm, 2.04.2013

Piętnastolecie Teatru ŁUPS
PIASECZNO W najbliższą sobotę, 6 kwietnia w Okęckiej Sali Widowiskowej odbędą się uroczyste obchody 
15-lecia pracy Teatru ŁUPS, działającego przy Centrum Kultury w Piasecznie. Organizatorzy zapraszają ser-
decznie mieszkańców, zarówno zagorzałych fanów jak i te osoby, które dopiero poznają twórczość teatru, 
na specjalną uroczystość jubileuszową, która będzie miała miejsce w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ulicy 
1 Sierpnia 36a w godzinach od 17.30 do 21.30

	 Teatr	 ŁUPS	 działa	 przy	 pia-
seczyńskim	Centrum	Kultury	od	
jesieni	1997	roku.	Grupę,	od	po-
czątku	 jej	 powstania,	 prowadzi	
Ewa	 Kłujszo	 –	 w	 kwietniu	 2012	
uhonorowana	 przez	 Ministra	
Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodo-
wego	 odznaczeniem	 „Zasłużona	
Dla	Kultury	Polskiej”.
	 Zespół	przez	15	lat	działalno-
ści	zrealizował	27	bardzo	różno-
rodnych	 stylistycznie	 przedsta-
wień	 (między	 innymi:	 pełnowy-
miarowy	dramat,	montaż	poetyc-
ki,	kostiumowy	spektakl	plenero-
wy,	rewię,	pantonimę,	teatr	lalek	i	
cieni,	widowisko	plastyczne,	mo-
nodram,	happening).	Grupa	pra-
cuje	 nad	 dramatami	 klasyczny-
mi,	 literaturą	 współczesną,	 po-
ezją,	 przedstawieniami	 histo-

rycznymi,	biograficznymi,	 insce-
nizacjami	baśni	polskich,	a	także	
tworzy	własne	scenariusze	autor-
skie.	Teatr	 zrealizował	 cykl	 spo-
tkań	edukacyjnych	(pod	wspólną	
nazwą	„Edukacja	poprzez	teatr”)	
skierowany	 do	 uczniów	 szkół	 i	
przedszkoli	z	terenu	województwa	
mazowieckiego.
	 Od	 2001	 roku	 ŁUPS	 bierze	
udział	 w	 wojewódzkich	 i	 ogólno-
polskich	 przeglądach	 teatrów.	 Ma	
na	swoim	koncie	dziesiątki	nagród	
i	 wyróżnień,	 w	 tym	 około	 20	 na-
gród	głównych	(między	innymi	na	
festiwalach	 pod	 patronatem	 Ma-
zowieckiego	Kuratorium	Oświaty),	
nagrody	 publiczności	 oraz	 nagro-
dy	indywidualne	(za	kreacje	autor-
skie,	 reżyserię,	 scenariusz,	 chore-
ografię,	scenografię	oraz	muzykę).

	 Reżyserowi	 teatru	 –	 Ewie	
K łujszo	–	przyznano	 trzykrot-
nie	 nagrodę	 za	 pracę	 pedago-
giczną.	 Teatr	 jest	 współorga-
nizatorem	 dwudniowego	 Fe-
stiwalu	 Małych	 Form	 Teatral-
nych	 EFFK A	 o	 zasięgu	 woje-
wódzkim.
	 W	 1999	 roku	 Teatr,	 wraz	 z	
grupą	 Nie	 Na	 Temat,	 zrealizo-
wał	historyczny	spektakl	kostiu-
mowy	 „Czarownica	 z	 Piasecz-
na”	 według	 prozy	 Marii	 Ziół-
kowskiej,	 wystawiony	 z	 oka-
zji	 570–lecia	 Piaseczna	 i	 grany	
później	dla	mieszkańców	z	tere-
nu	 Miasta	 i	 Gminy	 Piaseczno.	
W	 związku	 z	 jubileuszem	 Te-
atru	planowane	jest	wznowienie	
spektaklu.

Grzegorz Tylec


