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W NUMERZE

Huczne otwarcie boiska
str. 2

115 lat kolejki
wąskotorowej

PIASECZNO Osoby planujące zakup mieszkania
przy ul. Jarząbka
w Piasecznie są
informowane w biurze
sprzedaży, że w pobliżu powstanie stacja
kolejowa Piaseczno
Północ. Tymczasem
stacja ta istnieje tylko
na papierze i – wbrew
zapowiedziom - może
nigdy nie zostać
zbudowana
str. 20
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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Włamanie do GOSiR-u
Kilka dni temu, około północy, policjanci zatrzymali w pobliżu GOSiR-u
czterech młodych mężczyzn. Okazało się, że włamali się oni do pobliskiego
budynku gospodarczego, skąd ukradli kosę spalinową. Bogdan F., Hubert
B., Bartłomiej S. i Marcin K. dostali się do środka przez świetlik w dachu,
byli pijani, na widok funkcjonariuszy rzucili się do ucieczki. Próba uniknięcia odpowiedzialności zakończyła się jednak niepowodzeniem. Wszyscy
mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat
więzienia

Kradną na „śpiocha”
Kilka dni temu policjanci przyjęli zawiadomienie o kradzieży na tzw.
„śpiocha”. Złodzieje, nie przejmując się obecnością domowników, weszli
do niezamkniętego lokalu, kradnąc leżące na wierzchu wartościowe
przedmioty. Policjanci przypominają o konieczności zamykania drzwi
mieszkań i domów, nawet gdy cała rodzina jest w środku, gdyż to właśnie
drzwiami złodzieje najczęściej dostają się do środka. Wielu złodziei działa
również w ciągu dnia. Przestępcy często obserwują zachowanie lokatorów,
sprawdzają ich zwyczaje. Gdy już wiedzą, że dana osoba po wejściu nie
zamyka drzwi na klucz, mają bardzo ułatwione zadanie. Oprócz zamykania
drzwi należy pamiętać, aby nie zostawiać na wierzchu wartościowych
przedmiotów, zamontować w domu domofon i dodatkowe oświetlenie, a
także spisać numery seryjne wszystkich posiadanych urządzeń. Dobrze
jest też zwracać uwagę na wszystkie obce osoby kręcące się w sąsiedztwie
naszego domu, a gdy wyjeżdżamy, zadbać o ubezpieczenie i poprosić o
zachowanie czujności sąsiadów.

Dozór za narkotyki
Policjanci zatrzymali 28-letniego Daniela Ł., którego podejrzewali o
posiadanie narkotyków. Mężczyzna miał w kieszeni biały proszek, który,
jak twierdził, znalazł na ulicy. W jego mieszkaniu policjanci odkryli także
torbę z roślinnym suszem. Okazało się, że w torbie jest prawie 380 g marihuany, zaś biały proszek to amfetamina (ponad 10 g). 28-latek został przewieziony do policyjnego aresztu. Policjanci sprawdzają, gdzie kupował
narkotyki i czy robił to na własny użytek. Za posiadanie znacznej ilości
narkotyków grozi nawet do 10 lat więzienia.

Poszukiwany zatrzymany
Na terenie Piaseczna policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali
29-letniego Grzegorza W. Mężczyzna, poszukiwany przez sąd rejonowy
w Warszawie, nie krył swego zdziwienia. 29-latek trafił do aresztu.
Wkrótce odbędzie zasądzoną karę za naruszenie nietykalności cielesnej
funkcjonariusza.

LESZNOWOLA

Rowerzysta tropił węża

W środku nocy w Woli Mrokowskiej policjanci zauważyli jadącego wężykiem rowerzystę. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 62-letni cyklista
jest nietrzeźwy – mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.
Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem, grozi
mu do 1 roku więzienia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zakupy bez płacenia

19-letnia Anna K. próbowała dokonać kradzieży w sklepie Rossman.
Kobieta ukryła w torebce kosmetyki o wartości 630 zł, nie wiedziała, że jej
poczynania obserwuje personel sklepu. 19-latka najpierw podeszła do
kasy, aby zapłacić za drobne rzeczy, które miała w koszyku, a następnie
skierowała się do wyjścia. Została jednak zatrzymana przez ochronę i przekazana w ręce policji. Za kradzież grozi jej do 5 lat więzienia.

PRAŻMÓW

Rekordzista na dwóch kółkach
W Woli Prażmowskiej na ulicy Głównej policjanci zauważyli jadącego slalomem rowerzystę. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że 39-letni Krzysztof
J. ma w organizmie ponad 4 promile alkoholu. Nie był to jednak debiut
39-latka. Już wcześniej otrzymał zakaz prowadzenia rowerów, obowiązujący
do lutego 2014 roku. Teraz kolejny raz złamał prawo, dlatego o jego dalszym
losie zdecyduje sąd. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości grozi do 1 roku
więzienia.
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Wielkie świętowanie

PIASECZNO W środę, 29 maja w Zespole Szkół Publicznych w Chylicach im. ks.
Jana Twardowskiego odbyła się uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego. Rozdano też nagrody laureatom V międzyszkolnego konkursu, „W
kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego”, obejmującego konkurs recytatorski,
plastyczny i literacki

W uroczystości wzięli udział
uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych z
burmistrzem Zdzisławem Lisem i
wiceburmistrzem Danielem Putkiewiczem na czele. Na sali gimnastycznej, po powitaniu przybyłych gości,
nagrodzono laureatów konkursu.
Największym
zainteresowaniem
tradycyjnie już cieszył się konkurs
plastyczny, w którym wzięło udział
89 dzieci z 9 szkół, w trzech kategoriach wiekowych, dla klas I-III, IVVI i gimnazjów. W konkursie polonistycznym zgłoszono 29 prac.
Organizatorów zaskoczyło wyjątkowo duże zainteresowanie konkursem recytatorskim, skierowanym
do uczniów szkół podstawowych z
klas IV-VI. Wzięło w nim udział 30
dzieci – podczas uroczystości nie
tylko odebrały dyplomy i nagrody,
ale także zaprezentowały swoje imponujące umiejętności recytatorskie.
Kolejnym punktem programu
było zaprezentowanie projektu gimnazjalnego „Jak zdrowo żyć?” oraz
widowiskowego i zabawnego programu artystycznego.
Druga część uroczystości odbyła się przy wielofunkcyjnym bo-

550 tys. złotych
kosztowało wielofunkcyjne
boisko przy Zespole Szkół
Publicznych w Chylicach
isku szkolnym. Obiekt pokryty nawierzchnią poliuretanową będzie
służył uczniom do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Dodatkowo kompleks wzbogacił się o
bieżnię do biegu na 60 metrów oraz
skocznię. Boiska zostały wyposażone w piłkochwyty o wysokości 4
m, nowe chodniki, ławki i kosze na
śmieci. Przed przystąpieniem do realizacji głównych prac wykonano
odwodnienia liniowe. Koszt robót to
niecałe 550 tys. złotych.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
wraz z dyrektor szkoły, Małgorzatą
Rygier-Jaworską dokonali m.in. piaseczyńscy samorządowcy: burmistrz
Zdzisław Lis, wiceburmistrz Daniel
Putkiewicz, przewodniczący rady
miejskiej Piotr Obłoza, wiceprzewodnicząca rady Hanna Krzyżewska
oraz radni Dorota Kłos, Marek Marciniuk i Józef Wierzchowski. Na boisku swoje umiejętności taneczne zaprezentowali wychowankowie klubu
KS Grawitacja. Widowiskowe akrobacje i taniec, na najwyższym, światowym poziomie wywołały okrzyki

Ursynów

Dni Ursynowa 2013
W sobotę, 8 czerwca w ramach
Dni Ursynowa w Parku im. Romana
Kozłowskiego przy Kopie Cwila
(stacja metra Ursynów) odbędzie
się całodniowa impreza z szeregiem atrakcji na świeżym powietrzu. Gwiazdami tegorocznej edycji
będą Kult, Urszula, Fisz i Emade,
Marina. Całość zwieńczy tradycyjny
pokaz sztucznych ogni.

Tyl.

zachwytu i burzę oklasków.
Po południu na dzieci czekały liczne atrakcje i zabawy z okazji
Dnia Dziecka. Co ważne, podczas
uroczystości burmistrz Zdzisław Lis
publicznie zapowiedział przekazaK
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nie szkole przyległej działki. Deklaracja ta została bardzo ciepło przyjęta przez dyrekcję, nauczycieli i
uczniów placówki.

Adam Braciszewski
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Debatowali o bezpieczeństwie
PRAŻMÓW W poniedziałek, 27 maja w prażmowskim urzędzie odbyła się debata o stanie
bezpieczeństwa w gminie, w której wzięli udział m.in. mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządu i policji. Zdaniem mieszkańców gminy przede wszystkim należy poprawić stan prażmowskich dróg i zwiększyć bezpieczeństwo na stacjach kolejowych
Grzegorz Traczyk
Kolejna debata społeczna w ra- Policji w Prażmowie. W posterunmach rządowego programu „Razem ku pracuje 9 policjantów, którzy muBezpieczniej” odbyła się w Prażmo- szą dbać o bezpieczeństwo ok. 10 tys.
wie. Podczas spotkania przedstawi- mieszkańców. Z policyjnych statyciele władz samorządowych, poli- styk wynika, że z roku na rok w gmicji oraz innych służb i instytucji wy- nie maleje liczba przestępstw i rośnie
słuchali opinii i
ich wykrywalność. W 2012 roku polisugestii
mieszcjanci mieli do czynienia ze 150 przekańców na temat
poprawy Tendencja malejącej liczby przestępstw jest zabezpieczeństwa.
uważalna w większości kategorii. Jest to efekt naW debacie wzięli udział m.in. szej pracy, podjętych interwencji, ale również wzropodinsp. Robert stu świadomości mieszkańców, którzy coraz częściej
Chmielewski, zazgłaszają naruszenie porządku
stępca KomenRadosław Dębski
danta Powiatowego Policji w
kierownik Posterunku Policji w Prażmowie
Piasecznie, Grzegorz Pruszczyk,
wójt gminy Prażmów,  Miłosław
Zegadło, przewodniczący rady gmi- stępstwami, a wykrywalność osiąny oraz reprezentujący starostwo po- gnęła poziom 82,2 proc. Funkcjowiatowe Antoni Kobus, dyrektor Za- nariusze odnotowali 66 przestępstw
rządu Dróg Powiatowych.
o charakterze kryminalnym, z których 65 proc. udało się wykryć. W
Z roku na rok coraz bezpieczniej
ubiegłym roku na terenie gminy doDyskusję poprzedziła prezen- szło do 18 kradzieży, w przypadku
tacja statystyk, obrazujących ubie- 40 proc. z nich policjantom udało się
głoroczną pracę prażmowskiej po- wykryć sprawców.
licji oraz bezpieczeństwo w gminie,
W 2012 roku największą liczktórą przeprowadził st. asp. Rado- bę niebezpiecznych zdarzeń drosław Dębski, Kierownik Posterunku gowych odnotowano w Ustanowie,

„

”

gdzie ranne zostały trzy osoby. W
Prażmowie doszło do czterech kolizji, a w Łosiu do trzech. Spadła również liczba nietrzeźwych użytkowników dróg, których w ubiegłym roku
policjanci zatrzymali 63. Natomiast
dwa lata temu odnotowano aż 90 takich przypadków. - Tendencja malejącej liczby przestępstw jest zauważalna w większości kategorii. Jest to
efekt naszej pracy, podjętych interwencji, ale również wzrostu świadomości mieszkańców, którzy coraz częściej zgłaszają naruszenie porządku – podsumowuje Radosław
Dębski. - Wzrost odnotowujemy natomiast w interwencjach domowych,
gdzie liczba postępowań oraz niebieskich kart rośnie, choć są to nadal
pojedyncze sprawy – dodaje kierownik prażmowskiego posterunku.
Stacje kolejowe straszą mieszkańców
Debatę z mieszkańcami, którzy
dość licznie przybyli na spotkanie,
zdominowały kwestie bezpieczeństwa na drogach oraz na terenie stacji
kolejowych. Mieszkańcy gminy zgłaszali swoje liczne uwagi i wnioski, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym oznakowania dróg zaR
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Od lewej: Grzegorz Pruszczyk, wójt Prażmowa, Robert Chmielewski zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie oraz
Radosław Dębski, kierownik prażmowskiego posterunku policji
równo powiatowych, jak i gminnych, bowiem częstym miejscem spotkań
budowy chodników, progów spowal- młodzieży, zakłócania ciszy nocnej
niających, bezpiecznych przejść dla oraz spożywania alkoholu. Uznano,
pieszych i remontu dróg, które w wie- że stacje PKP na terenie gminy polu miejscach są zagrożeniem dla kie- winny być monitorowane, co szczerowców i pieszych. Mieszkańcy ape- gólnie po zmroku, poprawiłoby bezlowali również o częstsze interwen- pieczeństwo w ich sąsiedztwie.
cje drogówki, która powinna ostuKierownik Radosław Dębski zadzić temperapewnił,
że
ment „piratów
prażmowska
policja
dod rogow ych”.
Przedstawiciełoży
wszeldoszło w ubiegłym roku
kich starań,
le prażmowna terenie gminy Prażmów
skich
szkół
by
rozwiązwrócili natomiast uwagę na po- zać wszystkie wymienione probletrzebę działań prewencyjnych, zwią- my. Podkreślił również, że skuteczzanych z problemem narkotyków. ność policji zależy w dużym stopniu
Mieszkańcy gminy za najniebez- od samych mieszkańców, którzy, wipieczniejsze miejsca w gminie, które dząc przestępstwo, powinni jak najwymagają wzmożonych patroli po- szybciej zgłosić je na policję.
licji, uznali stacje kolejowe. Są one

Do 150 przestępstw
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Świętowali strażacy

POWIAT/PIASECZNO W środę, 29 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie odbyły się obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości wręczono
strażakom odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie oficerskie. W obchodach wzięli udział nie tylko strażacy, lecz także przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu, a także wicepremier Janusz Piechociński
Grzegorz Traczyk
Ceremonię rozpoczęto od uroczystego wciągnięcia narodowej flagi na maszt stojący przed komendą.
Następnie zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, po którym mł. bryg. Leszek Szcześniak, Komendant Powiatowy PSP, powitał wszystkich zebranych. - Służba w szeregach naszej formacji często wymaga wielu
poświęceń i wyrzeczeń – mówił komendant. - Dziś strażak musi wykazywać się nie tylko ponadprzeciętną sprawnością fizyczną, lecz także wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i umiejętnościami. Strażacy są zawsze tam, gdzie zagrożone

jest ludzkie życie i zdrowie, mienie
lub środowisko. Każdego roku
uczestniczymy w ponad 2 tys. zdarzeń, co klasyfikuje nas wśród najczęściej interweniujących jednostek
na Mazowszu. Nasza codzienność
to przesiąknięte dymem ubrania bojowe, spocone od wysiłku twarze
oraz stres, towarzyszący każdej akcji. Niezmiennie strażacki trud dzielą z nami druhowie ochotniczych
jednostek z terenu całego powiatu piaseczyńskiego – dodał komendant, który w imieniu wszystkich
strażaków podziękował za wsparcie samorządów oraz innych służb

Komendant Leszek Szcześniak wręczył wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu strażacki hełm, by codziennie przypominał
mu o pracy strażaków

i mieszkańców. Komendant podziękował również swoim podwładnym i
ich rodzinom.

Wyróżniono m.in. kpt. Roberta Jakubowskiego, dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP (z prawej)
dziękowali im za to, że wiernie trwają, abyście z każdej akcji pod przywództwem swojego patrona św. Floriana bezpiecznie wracali do domu.

Bohaterowie czasów pokoju
Następnie strażaków nagrodzono
medalami i odznakami za zasługi dla Komenda zmieni swoje oblicze
pożarnictwa, a także uroczyście wręGłos zabrał również komendant
czono awanse na wyższe stopnie ofi- wojewódzki. - Dzisiaj mogę już was
cerskie. W cerezapewnić, że ta strażnica w przymonii odznaczeszłym roku zmieni swoje oblicze
nia uczestniczyli
m.in. Janusz Pie- Dzisiaj mogę już was zapewnić, że ta strażnica w
chociński, wice- przyszłym roku zmieni swoje oblicze
premier i minister
Gustaw Mikołajczyk
gospodarki, nadKomendant
Wojewódzki PSP
bryg. Gustaw Mikołajczyk, Mazowiecki Komendant Wojewódzki – mówił Gustaw Mikołajczyk. - W
Państwowej Straży Pożarnej, Grze- ramach wniosku, który złożyła wogorz Szewczyk, członek zarządu ma- jewódzka komenda do narodowezowieckiego Związku Ochotniczej go funduszu ochrony środowiska
Straży Pożarnej oraz komendant Le- mamy przyznane środki na termoszek Szcześniak. - Dziękuję za to, że modernizację ośmiu jednostek na
w czasach pokoju, niemal codziennie terenie Mazowsza, w tym komenryzykujecie własne życie dla ojczyzny, dy powiatowej w Piasecznie – dodał
niosąc pomoc innym ludziom – mó- komendant wojewódzki, który powił Janusz Piechociński, zwracając dziękował również strażakom za cosię do strażaków. - W sposób szcze- dzienną ciężką pracę oraz poświęgólny chciałbym również podzię- cenie ich rodzin. Na zakończenie
kować rodzinom strażaków za zro- uroczystości strażakom podziękozumienie. Chciałbym, żebyście po- wali przedstawiciele wszystkich sa-
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morządowców. Natomiast komendant Leszek Szcześniak wręczył Januszowi Piechocińskiemu strażacki
kask. - Dziękuję, z pewnością będzie
zajmował w moim gabinecie ważne
miejsce, by na co dzień przypominał o służbie dla narodu – zapewnił
wicepremier. Uroczystość zakończył
tradycyjny poczęstunek oraz piknik
dla strażaków, ich rodzin i zaproszonych gości.
Pracują w pocie czoła
i uwijają się, jak w ukropie
Warto dodać, że w powiecie piaseczyńskim w 2012 roku odnotowano 2380 zdarzeń z czego aż 1414 razy
strażacy wyjeżdżali do pożarów, a
847 razy do tzw. miejscowych zagrożeń (m.in. wypadki drogowe i lokalne
podtopienia). Największe pożary minionego roku wybuchły w Wólce Kosowskiej (gmina Lesznowola), w której w sierpniu kolejny raz zapaliła się
jedna z hal i w Rolniczym Zakładzie
Doświadczalnym Wilanów-Obory
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (gmina Konstancin-Jeziorna),
gdzie na początku września spłonęło
kilkaset ton zrolowanej słomy.
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Piknik w „Jedynce”
W sobotę, 8 czerwca w Zespole Szkół Nr 1 w Konstancinie- Jeziornie
przy ul. Wojewódzkiej 12 w godz. 11-15 odbędzie się piknik rodzinny z
licznymi atrakcjami. Na szkolnym boisku nie zabraknie dmuchańców,
trampoliny oraz eurobungee. Dzieci będą mogły także pomalować sobie
buzie oraz wziąć udział w wielu zabawach. Jak co roku, organizatorzy
zadbają również o podniebienia uczestników pikniku. Będzie można
skosztować domowych ciast, dań z grilla i specjałów kuchni staropolskiej.
Podczas pikniku odbędą się również pokazy zabiegów kosmetycznych
konsultacje kosmetologa, warsztaty Nordic Walking oraz występy tancerzy. Głównymi atrakcjami będą także mecz piłki nożnej z udziałem rodziców i samorządowców oraz loteria fantowa z cennymi nagrodami.

PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA

Sprawdź swój angielski

W niedzielę, 9 czerwca w 50 miastach w Polsce w tym w Piasecznie oraz
w Konstancinie-Jeziornie o godz. 11 odbędzie się Wielki Test Języka
Angielskiego. Test przeznaczony jest dla wszystkich, poczynając od 8-latków, przez młodzież i dorosłych, aż po seniorów. W Konstancinie-Jeziornie
test odbędzie się w Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Bielawskiej 57. Wcześniej
należy zarejestrować się na stronie internetowej www.kontancin.znaangielski.pl. Logując się na stronie internetowej, każdy może odpowiedzieć
na pytanie konkursowe i wygrać cenne nagrody.
Wielki Test Języka Angielskiego odbędzie się również w Piasecznie w
Przystanku Kultura przy Placu Piłsudskiego 9 (II piętro, sala 39). Udział jest
bezpłatny. Należy tylko wcześniej zarejestrować się na stronie internetowej www.piaseczno.znaangielski.pl. Udział w teście umożliwia wygraną
jednej z nagród o łącznej wartości 2 tys. złotych. Zarówno mieszkańców
Konstancina-Jeziorny, jak i Piaseczna zachęcamy do sprawdzenia swoich
językowych umiejętności.

gt
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Piknik zdrowotny w szpitalu

W sobotę, 8 czerwca w Szpitalu św. Anny w Piasecznie przy ul.
Mickiewicza odbędzie się piknik „Na zdrowie Piaseczno!”, który zacznie się
o godz. 11 i potrwa do godz. 17. Podczas pikniku będzie można bezpłatnie
wykonać różne badania i skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów.
Przyszłe mamy mogą zrobić sobie USG z wydrukiem zdjęcia - Baby Kino3D.
W szpitalu będzie można również poznać zasady udzielania pierwszej
pomocy i zapoznać się z działalnością szkoły rodzenia. Dla dzieci przygotowano również wiele konkursów i zabaw. Szpital św. Anny zaprasza na piknik wszystkich rodziców wraz z dziećmi urodzonymi w placówce. O godz.
13 będzie wykonane wspólne, pamiątkowe zdjęcie, po czym nastąpi losowanie cennych nagród.
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Z Bajką na jagody
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PIASECZNO W ubiegły poniedziałek na miejskim rynku odbyło się widowisko słowno-muzyczne „Na jagody” według tekstu Marii Konopnickiej , w którym wystąpiły dzieci z przedszkola muzycznego „Bajka”.
Występy uświetnili swą obecnością zastępcy burmistrza p. Daniel Putkiewicz i p. Honorata Kalicińska, przewodniczący gminnej komisji oświaty p. Zbigniew Mucha oraz starosta piaseczyński, p. Jan Dąbek
Maluchy z przedszkola „Bajka”,
ich rodziców i zaproszonych gości
powitała p. Katarzyna Hernik z centrum kultury. Następnie na scenie
pojawiły się dzieci w towarzystwie...
strojnej szlachcianki. Ciekawym elementem poprzedzającym występy
było przekazanie włodarzom gminy
i powiatu papirusu, na którym spisanych było 10 praw dziecka. Niektóre
z nich odczytały same dzieci. Zebrani mogli dowiedzieć się m.in., że
dziecko ma prawo chodzić do szkoły
i rozwijać swoje zainteresowania, nie
wolno go bić ani krzywdzić, a państwo powinno pomagać rodzicom w
zapewnianiu dobrych warunków dla
rozwoju dzieci. -Szlachcianka odczytała: Ów kodeks, tak uroczyście przez
naszą dziatwę zaprezentowany pod
rozwagę włodarzom naszego miasta
dajem, iżby nie o pożytek własny,
ale o rozwój i szczęśliwość dzieci naszych dbali, pieniędzy na nich nie ża-

łowali, na dzieciach nie oszczędzali,
gdyż to one przyszłość tej ojczyzny
budować będą i o emerytury waszmościów zadbają”.
Dzieci dały prawdziwy show
Następnie na scenie – w specjalnie
uszytych na tę okazję kostiumach - pojawiły się dzieci z przedszkola „Bajka”,
które dały wspaniały pokaz umiejętności wokalnych i tanecznych. Na rynku
zabrzmiał Polonez Warszawski, a po
nim fragmenty utworów (m.in. Czajkowskiego i Chopina) z musicali „Taniec
krasnoludków”, „Taniec łabędzi” i „Taniec jagodowy”. Mali królewicze zatańczyli jagodowego poloneza, a 4-latki
wykonały inscenizację do utworu „Laleczka z saskiej porcelany”. Występ zakończył się widowiskowym kankanem,
po którym wszystkie dzieci odśpiewały
swoim rodzicom gromkie „100 lat”.

Prywatne Przedszkole Muzyczne „Bajka”
ul. 17 Stycznia 5, 05-500 Piaseczno
www.bajka.eu
tel. 22 715 52 07, 22 737 07 68,

Starosta złożył życzenia
- Cudownie wystąpiliście, bardzo
za to dziękuję – zwrócił się do dzieci
z przedszkola „Bajka” starosta piaseczyński, p. Jan Dąbek. - Mam dla
was cukierki. Starosta życzył maluchom, aby czuły się w swoim przedszkolu tak, jak... w bajce. Nie zapomniał również życzyć wszystkiego
najlepszego mamom i tatusiom
przedszkolaków. P. Krystyna Otręba z przedszkola „Bajka” serdecznie
dziękuje wszystkim osobom, które
wzięły udział w wydarzeniu, w tym
wiceburmistrzom p. Danielowi Putkiewiczowi i p. Honoracie Kalicińskiej, staroście p. Janowi Dąbkowi,
p. Zbigniewowi Musze, p. Katarzynie
Resiak, p. Katarzynie Hernik i całemu
ośrodkowi kultury za pomoc w zorganizowaniu widowiska.

Filia Prywatnego Przedszkola Muzycznego „Bajka”
11 Listopada 21, 05-500 Zalesie Dolne
tel. 22 736 00 66, e-mail: przedszkole.bajka@wp.pl
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Święto Rodziny w
Przedszkolu Świat Dziecka
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Konstancińskie dęby przyznane

KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek, 28 maja w Pałacu w Oborach odbyła się II Gala Samorządu TerytorialNa co dzień często brakuje nam czasu dla najbliższych, nego, podczas której wręczono konstancińskie dęby – statuetki dla „Wolontariusza Roku 2012”. Burmistrz
a Dzień Rodziny może stać się szczególną okolicznością, nagrodził również cztery urzędniczki, które w minionym roku wyróżniały się zaangażowaniem i wzorową
kiedy podarujemy sobie wspólnie spędzone chwile
pracą na rzecz mieszkańców gminy

Intencją Naszego Przedszkola
jest, aby ten dzień stał się inspiracją
dla samych Rodzin do wzajemnego
zbliżenia się i spędzenia razem czasu oraz cieszenia się swoją obecnością. Pragniemy, aby taki dzień  stał
się tradycją ,,Świata Dziecka”.
25 maja sala widowiskowa w Przedszkolu po brzegi wypełniła się Rodzicami, Dziadkami oraz Przedszkolakami. Wszyscy spotkaliśmy
się, aby wspólnie świętować Dzień
Mamy, Taty i Dziecka. Spotkanie
rozpoczęło przedstawienie w wykonaniu Dzieci pod opieką wychowawczyń- Pani Moniki i Pani Eweliny
oraz Pana Michała.  Dzieci poprzez
wiersze i piosenki pokazały Rodzicom jak bardzo ważna jest dla nich
Rodzina.
Część artystyczną Dzieci zakończyły wręczeniem najbliższym upominków w postaci kwiatów oraz
samodzielnie wykonanych ,,drzewek
szczęścia”. Uśmiechnięte i wzruszone twarze Rodziców były podziękowaniem i nagrodą dla Dzieci

za piękną uroczystość, a nam dały
pewność, że   takie spotkania mają
sens i dają radość.
Po części oficjalnej przyszedł czas
na świetną zabawę przy muzyce
przygotowaną przez firmę, która
profesjonalnie przygotowana jest do
prowadzenia tego rodzaju imprez.
Był śpiew, taniec, pokaz wielkich,
kolorowych baniek mydlanych oraz
upominki dla Dzieci.
Cała impreza trwała trzy godziny.
Dzieci zmęczone, ale szczęśliwe niechętnie opuszczały przedszkole.
Chcemy, aby takie spotkania w rodzinnym gronie na stałe wpisały się
w kalendarz   Naszego ukochanego
Świata Dziecka:)
www.przedszkoleswiatdziecka.edu.pl
tel. 606 138 988
przedszkoleswiatdziecka@onet.pl

- Dzień samorządu terytorialnego obchodzimy co roku, 27 maja, w
rocznicę pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się w 1990
roku – mówił burmistrz Kazimierz
Jańczuk, witając wszystkich gości.    
- Dzisiaj z perspektywy 23 lat od powstania samorządu terytorialnego
można z całą pewnością stwierdzić,
że ze wszystkich reform ta okazała
się największym sukcesem Polski.
W naszej gminie z roku na rok rośnie liczba mieszkańców aktywnie,
uczestniczących w przemianach naszej małej ojczyzny. Przekazanie nowych uprawnień samorządom przez
administrację państwową uaktywniło lokalną społeczność, która szybko
się przekonała, że ma realny wpływ
na rozwój swojego rejonu. Z wielką
satysfakcją stwierdzam, że mieszkańcy naszej gminy tworzą społeczeństwo obywatelskie, występując z
własnymi różnorodnymi inicjatywami, czyniącymi nasze otoczenie bardziej przyjaznym – dodał burmistrz.
Wolontariusze roku
Zgodnie z zapoczątkowaną w
zeszłym roku ideą, burmistrz powołał kapitułę konkursową, która
rozpatrzyła 12 kandydatur do zaszczytnego tytułu „Wolontariusza
roku 2012”. Podczas gali burmistrz
Kazimierz Jańczuk i Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej wręczyli cztery statuetki - konstancińskie dęby. Tytuł „Wolontariusza roku 2012” otrzymali Małgorzata Szanduła - założycielka i
dyrektor Szkoły Muzycznej w Konstancinie-Jeziornie, która jest organizatorem wielu inicjatyw artystycznych i popularyzatorką muzyki oraz Andrzej Szczygielski - członek Towarzystwa Miłośników Pięk-

Jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu „Wolontariusz
Roku” został Andrzej Szczygielski, członek TMPiZK
na i Zabytków Konstancina, wyróżniony m.in. za wieloletnią pracę na rzecz odkrywania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego
i historii gminy. Statuetki odebrali również przedstawiciele Fundacji
Szerokie Wody, Grażyna Leśniak i
Andrzej Stański - organizatorzy corocznych spotkań kultur nadrzecznych na Łurzycu Flis Festiwal oraz
Koło Seniora Wsi Nadwiślańskich
Czernidła - Gassy - Łeg, którego
członkowie tworzą zespół ludowy
„Łurzycanki”, kultywujący tradycję Łurzyca, zapomnianego regionu

Tytuł „Wolontarusza Roku
2012” otrzymali Andrzej
Szczygielski, Małgorzata
Szanduła oraz Fundacja Szerokie Wody i Koło Seniora
Wsi Nadwiślańskich
etnograficznego nad Wisłą. Wszyscy laureaci, dziękując za wyróżnienie, podkreślali, że bez współpracy
z wieloma mieszkańcami, różnymi
lokalnymi organizacjami i grupami, a także samorządowcami, nie
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mogliby odnosić sukcesów w pracy społecznej. Zgodnie uznali również Konstancin-Jeziornę, za gminę
o wyjątkowym potencjale.
Najlepsi urzędnicy roku
Z okazji Dnia Samorządowca
wyróżniono również pracowników
Urzędu Miasta i Gminy KonstancinJeziorna. Burmistrz nagrodził cztery
osoby. Listy gratulacyjne, życzenia,
nagrody pieniężne i kwiaty odebrały:
Jolanta Kanabus - kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Katarzyna Pacholska - inspektor referatu budżetowego, Aneta Sokalska - inspektor
wydziału administracyjno-gospodarczego i Agata Pudełko z wydziału
planowania przestrzennego. Życzenia samorządowcom i urzędnikom
złożył także Krzysztof Głogowski,
prezes Uzdrowiska KonstancinZdrój S.A., który podziękował również za wsparcie uzdrowiska, wręczając upominek burmistrzowi.
Tegoroczne obchody święta konstancińskiego samorządu uświetniły
występy „Łurzycanek” oraz światowej sławy skrzypka Vadima Brodskiego
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Debata o stanie bezpieczeństwa

Debata o stanie bezpieczeństwa Gminy Prażmów z udziałem mieszkańców, policji oraz przedstawicieli lokalnych władz odbyła się w poniedziałek, 27 maja 2013 r. w budynku Urzędu Gminy w Prażmowie.

Podczas debaty omówione zostały zagrożenia przestępczością występujące na terenie gminy. Przedstawiono
graficzną interpretację zjawiska i skali
przestępstw w odniesieniu do poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców w miejscu zamieszkania, komunikacji, biznesie i szkole. Bezpieczeństwo uczestników w ruchu drogowym oraz reagowanie na zagrożenia to ostatni z poruszonych tematów.
Debata spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.
Wśród pytań, przez nich zadawanych,

większość koncentrowała się wokół
młodzieży i jej bezpieczeństwie. Poruszono również problem monitoringu
na stacjach kolejowych oraz na terenie
prywatnych posesji. Skuteczność policji zależy w dużym stopniu od samych
mieszkańców. Każdy zgłoszony incydent jest analizowany przez policję i
pomaga w identyfikacji miejsc objętych
szczególnym monitoringiem patroli. –
zaznaczał Radosław Dębski, Kierownik Posterunku Policji w Prażmowie.
Podobne spotkania mieszkańcami
będą odbywać się cyklicznie, w dru-

gim kwartale każdego roku.

W niedzielę, 2 czerwca odbyło się, trzecie już Łosiowisko. Ogrom przygotowań nie poszedł na marne. Dopisała i pogoda i frekwencja.
dością widzę nowe twarze, gości z
sąsiednich miejscowości i to nie tylko
z gminy Prażmów. Wszystkim organizatorom i uczestnikom bardzo za to
dziękuję - podkreśla.
Tego dnia, nie jedno dziecko i dorosły mógł, dzięki uprzejmości Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego
Prażmowa i Woli Prażmowskiej, zamienić się w strażaka, uruchomić syrenę, przymierzyć strażacki hełm,
usiąść za kierownicą wozu bojowego
czy choćby popatrzeć na okolicę z poziomu górnej platformy. Udział OSP
zakończył tradycyjny pokaz „potęgi”
wodnych armatek. Równie dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psów. Chętni mogli przejechać
się dorożką lub na grzbiecie dwóch

WÓJT GMINY PRAŻMÓW
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Prażmów
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późn.
zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
(Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), uchwały Nr XIX/157/2009 Rady
Gminy Prażmów z dnia 19 lutego 2009 roku ,
zawiadamiam

ŁOSIOWISKO 2013
Program pikniku rodzinnego zorganizowanego z myślą o mieszkańcach
miejscowości Łoś, jak zwykle nastawiony był przede wszystkim na dzieci. Łosiowisko rozpoczęło się bogatym programem artystycznym przygotowanym
przez lokalne przedszkole. Najmłodsi
poszaleć mogli w basenie z piłeczkami
i na „dmuchańcach. Nie zabrakło też
atrakcji dla dorosłych. Przez cały czas
funkcjonował „piwny ogródek” z bogatym menu oraz stoiska, z domowego
wypieku, pieczywem i ciastami.
Znów się spotykamy, pokazujemy, że jesteśmy razem - mówi Bogdan Krawczyk, Sołtys Sołectwa Łoś.
Ten piknik wrasta w tradycję naszego
Łosia. To ważny element integracji i
umacniania sąsiedzkich więzi. Z ra-

7

kucyków z ‚łosiowej” Stajni Jeździeckiej. Można było pograć w badmintona, poskładać papierowe figurki techniką origami. Tradycyjnie liczne stoiska oferowały zabawki, upominki, letnią odzież i inne atrakcje.
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 17 czerwca do 08 lipca 2013 roku.
W/w projekt Studium wyłożony będzie siedzibie Urzędu Gminy Prażmów, ul. Piotra
Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, pok. nr 9 od wtorku do piątku w godzinach:
8.30- 15.30, i w poniedziałki od 10.00 -17.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
24 czerwca 2013 roku o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Nr 2 Urzędu Gminy
Prażmów w Prażmowie, ul. P. Czołchańskiego 1
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie „Studium” może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Prażmów z podaniem imienia
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 lipca 2013 roku.
Uwagi mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres 05-505 Prażmów, ul. P. Czołchańskiego
2. ustnie do protokołu, w Referacie Urbanistyki (pok. Nr 9)
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008
roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w
postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w ramach strategicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww.
zmiany studium z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w
miejscu i terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Prażmów.
Wójt Gminy Prażmów
Grzegorz Pruszczyk
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URODZENI W PIASECZNIE

Antoni Miesiak
2250g , 48cm, 11.05.2013

Asia Kurek
4000g, 57 cm, 22.05.2013

Jakub Kornel Waszczak
2440g 47cm 27.05.2013

Jaś Wiernasz
3700g 57cm 28.05.2013

Lena Kłosiewicz
3620g 55cm 29.05.2013

Wiktoria Krawczak
4160g 58cm 28.05.2013

Zapraszamy na Dni Konstancina

KONSTANCIN-JEZIORNA Za tydzień odbędą się Dni Konstancina,
podczas których w sobotę, 15 czerwca w amfiteatrze zaśpiewa
Natalia Kukulska. Natomiast w niedzielę, 16 czerwca o w Parku Zdrojowym odbędzie się Piknik Retro z atrakcjami nawiązującymi do lat 20. i 30. ubiegłego stulecia
W sobotę, 15 czerwca na scenie konstancińskiego amfiteatru od godz. 12
będą prezentowały się lokalne grupy artystyczne. Przez cały dzień w Parku
Zdrojowym będzie trwał piknik, na którym nie zabraknie straganów z rękodziełem, zabaw i konkursów dla dzieci, stoisk gastronomicznych, a także przejażdżek tradycyjnymi łodziami na Jeziorce. Gwiazdą pierwszego dnia obchodów będzie Natalia Kukulska, która wystąpi w amfiteatrze o godz. 20.
W niedzielę, 16 czerwca odbędzie się Piknik Retro, podczas którego Konstancin „przeniesie się w czasie” do lat 20. i 30. minionego stulecia. Zainauguruje go prezentacja niezwykle efektownych, zabytkowych samochodów przy
CH Stara Papiernia, która zacznie się o godz. 12. Godzinę później rozpocznie się
Parada Retro, podczas której zaprezentują się zarówno auta, dorożki oraz bicykle, jak i mieszkańcy przebrani w stroje z minionej epoki. Następnie w amfiteatrze wystąpią m.in. Big Band Rondo Konstancin oraz Gwiazdy Kabaretu
Przedwojennego. Odbędzie się także niezwykle efektowny pokaz mody. Każdy
może wziąć udział w konkursie na najbardziej efektowny strój. Na godz. 17.30
w amfiteatrze zaplanowano Retro Show Barbara Melcer, a o godz. 20 na scenie
gwóźdź programu - występ Voice Band z Sonią Bohosiewicz. Ponadto Piknikowi Retro będą towarzyszyły wystawy, projekcje starych filmów i warsztaty artystyczne, a także loty balonem.
Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w Parku Zdrojowym oraz w GOSiR-ze
odbędą się także zawody sportowe i rekreacyjne m.in. wyścigi kajakowe, zawody w boulle, biegi, rajd rowerowy i turniej siatkówki plażowej.

Grzegorz Traczyk
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Bieg na piątkę

PIASECZNO W Dzień Dziecka Stowarzyszenie Kondycja zorganizowało Piaseczyńską Piątkę - kolejną imprezę biegową na terenie gminy Piaseczno. Ponad 500 uczestników, pomimo początkowego oberwania chmury, bawiło się tego wieczoru znakomicie. Organizatorzy zadbali zarówno o odpowiednie przygotowanie trasy, jak i niezwykle sprawny
przebieg całego wydarzenia. Patronat medialny nad biegiem objął Kurier Południowy

Choć wiele wskazywało na to,
że gwałtowne oberwanie chmury tuż przed rozpoczęciem imprezy może ją mocno popsuć, pogoda
równie szybko się poprawiła i zgodnie z planem rozpoczęto biegi towarzyszące. Najpierw, na 200 metrów, w biegu krasnali wystartowali najmłodsi, a chwilę później – już
na dystansie około jednego kilometra – rywalizowano w biegu rodzin-

Ponad 500 uczestników w
Dzień Dziecka wzięło udział
w biegu Piaseczyńska Piątka,
który zorganizowało Stowarzyszenie Kondycja
nym. Przed dystansem głównym organizatorzy zaprosili wszystkich do
wspólnej rozgrzewki. Bieg na pięć
kilometrów zainaugurował symbolicznym strzałem z pistoletu burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, honorowy patron imprezy. Trasa została wyznaczona bardzo malowniczo. Biegaczom dopisało również szczęście – pokazało się  piękne słońce, a powietrze, po deszczu,
było idealne do wzmożonego wyO
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siłku. Dodatkowo, na trasie biegu
(głównie na ulicy Orzechowej) załatane zostały dziury, co z pewnością ucieszyło nie tylko zawodników, ale i wszystkich mieszkańców
Zalesia Dolnego. Najlepsi okazali się Emil Dobrowolski (uzyskując
czas 14:54) i Iwona Lewandowska z
czasem 16:58 w kategorii kobiet. Na
mecie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal i talon na
ciepły posiłek. Do pakietu startowego weszła również koszulka termoaktywna z logo imprezy. Dodatkowo, wszyscy chętni otrzymali sms
na wybrany numer ze swoim wynikiem biegu. Całe wydarzenie odbyło się nadzwyczaj sprawnie i profesjonalnie. Stowarzyszenie Kondycja
po raz kolejny udowodniło, że nie
ma problemów z organizacją imprez biegowych i ze swojego, zleconego przez gminę zadania, wywiązało się znakomicie.
Hasło tegorocznej imprezy
brzmiało „Uzależnieni od biegania”. Po zakończeniu biegu głównego przedstawiono program profilaktyczny, mający na celu zapobieganie alkoholizmowi wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych. Na
Z
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zakończenie odbyła się z kolei dekoracja najlepszych uczestników
imprezy.
- Szanowni państwo, na koszulkach jest napis „Uzależnieni od biegania”. Życzę państwu tylko samych
tego typu „uzależnień“ - powiedział
burmistrz Zdzisław Lis.
Plany na przyszłość Stowarzyszenia Kondycja wyglądają obiecująco. Pomysły na kolejne imprezy biegowe są, choć nie ma co
ukrywać, że wiele będzie zależało
w tym przypadku od wsparcia finansowego ze strony gminy.
- Organizując Piaseczyńską
Piątkę, chcieliśmy pokazać, że zrobimy kolejną dużą imprezę po Frog
Race – mówi Wiesław Paradowski,
prezes Kondycji. - Być może uda
się jeszcze w tym roku zorganizować sylwestrowy bieg na trasie pięciu kilometrów, tej samej co Piaseczyńska Piątka.
Póki co, we wrześniu odbędzie
się na pewno kolejna edycja Frog
Race, na którą już teraz serdecznie
zapraszają organizatorzy.

Grzegorz Tylec

Piaseczyńska Piątka
W Biegu Krasnali na dystansie
200 m w kat. 2005 i młodsi zwyciężyli:

1. Team Knychas z czasem 42:23 (Knychas Dariusz i
Knychas Dominik z Warszawy)
2. Chopin Biega z czasem 43:01 (Rębiś Tomasz i Rębiś
Maja z Piaseczna)
3. Team Wasiewicz z czasem 43:39 (Wasiewicz Wojciech i Wasiewicz Krzysztof z Piaseczna)

W kat. dziewcząt:

Klasyfikacja generalna kobiet w biegu na 5 km

1. Paulina Kostrzycka
2. Kinga Januszaniec
3. Wiktoria Sobiesiak

1. Iwona Lewandowska 16:58
2. Izabella Zaniewska 17:28
3. Ewa Chreścionko 18:33

W kat. chłopców:

Klasyfikacja generalna mężczyzn w biegu
na 5 km

1. Wiktor Miłkowski
2. Karol Ciechomski
3. Rafał Marcinek

W Biegu Rodzinnym na dystansie około 1
km zwyciężyli:
W kat. dziewcząt
1. Oliwia Paradowska
2. Natalia Jaroszewska
3. Wiktoria Witt

W kat. chłopców

1. Tomasz Pośniak
2. Piotr Obłoza
3. Arkadiusz Strzyżewski

Jest to impreza przeznaczona dla miłośników fitness oraz dobrej zabawy.
Przygotowana została z myślą o mieszkańcach Piaseczna i okolic. To doskonała okazja by ćwiczyć i bawić się podczas najbardziej popularnych formach
zajęć pod kierunkiem najlepszych prezenterów. Festiwal Fitness to spotkanie pasjonatów zajęć fitness, na którym każdy znajdzie zajęcia dla siebie.
W programie przewidziano:
10.00 HOT LATINO FITNESS- Asia Mierzyńska
11.00 SHAPE & DANCE- Emilia Dunajska
12.00 GYMSTICK®- Wojtek Świątek (zapisy na www.greenup-fitness.pl)
13.30- 15.30 MARATON ZUMBA® Fitness- Michał Kurpet, Oktawian Zagórski,
Stefan Jakóbczyk, Aleksandra Kania, Antonio Daykola
Udział w Festiwalu kosztuje tylko 10 zł! Dodatkowo Charytatywny Festiwal
Fitness posiada szczytny cel – cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie
przeznaczony na Dom Dziecka.
Początek imprezy o godzinie 10 – nie może Cię zabraknąć!
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Klasyfikacja Samorządowcy:
Kobiety

Mężczyźni

1. Dominik Knychas
2. Dariusz Knychas
3. Nikodem Witt

Już w najbliższą sobotę, 8 czerwca w GOSiR Piaseczno,
GreenUp Fitness Club zaprasza na największy Festiwalu Fitenss w Piasecznie

G

1. Emil Dobrowolski 14:54
2. Maciej Badurek 15:04
3. Jakub Wożniak 15:33

1. Dorota Drążkiewicz
2. Honorata Kalicińska
3. Mirosława Goch

Święto miłośników
fitness

O

W rywalizacji rodzin na dystansie 5 km najszybszą rodziną okazała się:

E

PIASECZNO

Jarmark Hubertowski
W najbliższy weekend, 8 i 9
c z e r wc a n a s t a d i o n i e K S
Hubertus w Zalesiu Górnym
odbędzie się XIII Jarmark
Hubertowski. W sobotę, 8 czerwca odbędzie się Hubertus Cup –
wielki turniej piłkarski, a w niedzielę, 9 czerwca tradycyjny
Jarmark z licznymi atrakcjami
spor towymi i muz ycznymi.
Niedzielna część jarmarku
zacznie się o godz. 11.30. W programie mnóstwo atrakcji m.in.
turniej szachowy, pokazy, prezentacje i występy muzyczne
lokalnych artystów. O godz. 14
odbędzie się bieg św. Huberta o
puchar „Watry ”, o godz. 16
wystąpi kwartet smyczkowy, o
godz. 17.15 zorganizowany
zostanie turniej łuczniczy, a o
godz. 17.30 wystąpi trio akordeonowe. Gwiazdą wieczoru
będzie Kuba Sienkiewicz, który
wystąpi o godz. 19. Oprócz tego
podczas pikniku będzie można
wziąć udział w loterii fantowej
oraz obejrzeć efektowne samogt
chody filmowe.

PIASECZNO

Już niedługo Wolpreza!
W czwartek, 20 czerwca w
parku miejskim w Piasecznie
odbędzie się Wolpreza – festiwal wszystkich wolontariuszy.
Organizatorzy, Stowarzyszenie
Dobra Wola, zaplanowali tego
dnia liczne atrakcje. Będzie
można posłuchać koncertów
zespołów Luxtorpeda, Pięć Dwa
Dębiec, Out of Tune, Mimo
Woli, Hades, zjeść kiełbaskę z
grilla, napić się piwa. Wolpreza
rozpocznie się o godz. 16 i
potrwa do 21. Wstęp wolny.
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115 lat kolejki wąskotorowej
POWIAT/PIASECZNO Już za dwa tygodnie w Piasecznie odbędą się uroczystości
rocznicowe z okazji 115-lecia powstania dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej.
Dziś przypominamy historię popularnej wąskotorówki, z której korzystało
kilka pokoleń mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, a która dziś stanowi
jedną z największych atrakcji turystycznych regionu
zyski. Do Góry Kalwarii kolejka dotarła w maju 1900 roku. Otwarcie
ruchu kolejowego z Piaseczna do
Góry Kalwarii nastąpiło w sierpniu.

Poświęcenie pierwszego przęsła torów kolei grójeckiej odbyło
się 12 maja 1898 roku przy Placu
Keksholmskim (dzisiejszym Placu
Unii Lubelskiej) w Warszawie. Budowę szlaku od rogatki mokotowskiej przez Piaseczno do Góry Kalwarii i Grójca rozpoczęła rok wcześniej spółka założona przez zamożnego i wpływowego warszawskiego
krawca, Eugeniusza Paszkowskiego. Oprócz niego w spółce znaleźli się m.in. książe Stefan Lubomirski i hrabia Tomasz Zamoyski. Całkowity koszt budowy linii wraz z zakupem taboru oszacowano na około 5 mln rubli. 28 lipca 1898 roku
od Warszawy Mokotów do stacji
Dąbrówka przejechał pierwszy pociąg. Regularny ruch pociągów na
trasie Warszawa-Piaseczno ruszył
30 października tego samego roku.
Ciągnąc linię do Góry Kalwarii, inwestorzy położyli nacisk na budowę bocznic do okolicznych cegielni („Łubna”, „Baniocha”, „Marki
Grójeckie”, „Feniks”, „Pólko”), gdyż
transport cegły gwarantował duże

R

E

K

Kolej przesuwa się w kierunku Grójca
W czerwcu 1912 roku zaczęto
układanie torów na odcinku od Gołko wa do Jasieńca. Linia przechodziła przez Głosków, Runów, Szczaki,
Prace Małe, Lesznowolę, aż do Grójca. W Jasieńcu miała kończyć się przy
cukrowni „Czersk”. Budowa przebiegała z pewnymi komplikacjami, ponieważ trzeba było pokonać wiele
nierówności terenu, ponadto zaprotestowali chłopi z okolic Tarczyna, którzy rzucili się na budowniczych z cepami i widłami. Chłopów udało się
spacyfikować, a odcinek linii zakończyć w kwietniu 1914 roku. Otwarcie
linii w dużym stopniu przyczyniło się
do ożywienia gospodarczego całego
regionu. Lepiej zaczęła prosperować
cukrownia, do której dowożono węgiel, kamień wapienny i buraki, a odbierano cukier i melasę. Płody rolne z
okolicznych pól wożono natomiast do
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Warszawy. Wybuch I wojny światowej
tylko w niewielkim stopniu zatrzymał
budowę linii, która już w 1915 roku
dotarła do Mogielnicy. Niestety wówczas zaczęła się ofensywa niemiecka
i wycofujący się Rosjanie rozpoczęli
metodyczne niszczenie infrastruktury
kolejowej. Już pod rządami niemieckimi w lutym 1916 roku wznowiono
ruch do Piaseczna, a miesiąc potem
do Tarczyna.
Nowe Miasto w niepodległej Polsce
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kontynuowano prace przy rozbudowie linii kolejki wąskotorowej, tak, że 20 września 1924
roku dotarła ona do Nowego Mia-

Budowa linii kolejowej zaczęła się wiosną 1898 roku
sta nad Pilicą. Po wybuchu II wojny światowej kolej grójecka jeździła tylko do 3 września 1939 roku,
gdyż tory szybko zostały uszkodzone przez bomby lotnicze . Po zakończeniu kampanii wrześniowej hitlerowcy nakazali jak najszybsze wznowienie na tej trasie ruchu, co nastąpiło już w październiku. Podczas
okupacji kolejką szmuglowana była
żywność i broń, a jako, że trasa nie
była tak pilnie strzeżona, podróżowali nią także żołnierze z ruchu oporu. W tym czasie kolej grójecka była
intensywnie eksploatowana, dlatego
pogorszył się stan torów, trzeba było
ograniczyć prędkość pociągów. Podczas Powstania Warszawskiego kolej
wykorzystywana była głównie przez
Niemców, którzy przewozili nią broń

i wywozili na tyły rannych żołnierzy.
Piaseczno zostało wyzwolone
spod okupacji niemieckiej 17 stycznia 1945 roku. Infrastruktura kolejowa była bardzo zniszczona, jednak niemal natychmiast zaczęto ją
odbudowywać. Pierwszy pociąg na
trasie Warszawa-Piaseczno przejechał już w lutym. Znacznie zostały
rozbudowane warsztaty w Piasecznie, gdzie były dokonywane naprawy
taboru. W latach powojennych koleją
grójecką wożono głównie towary, w
tym cegły do odbudowy Warszawy.
W latach 60. tych towarów wożono
już coraz mniej, gdyż dynamicznie
rozwijał się transport samochodowy. Znaczenie kolejki zaczęło maleć.
W 1966 roku zawieszono ruch osobowy na odcinku Grójec-Jasieniec,
a cztery lata później linię rozebrano. Odcinek Warszawa Południowa - Dąbrówka został zamknięty 1
grudnia 1969 r. Ruch na odcinkach z
Dąbrówki, Wilanowa i Góry Kalwarii do Piaseczna zawieszono 1 sierpnia 1971 r. i przed końcem roku linię
rozebrano. Zawieszenie przewozów
pasażerskich na odcinku PiasecznoGrójec nastąpiło 1 lipca 1991 roku.  
Potem, przez kolejnych kilka lat, odbywały się jeszcze przewozy towarowe. Od 1997 roku kolejka pełni tylko
funkcję turystyczną.
Czy parowóz wróci do Piaseczna
Dziś majątkiem dawnej Grójeckiej Kolei Dojazdowej, który jest wła-

snością Skarbu Państwa, administruje
Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo
Kolei Wąskotorowej. W tej chwili kolejka jeździ w sezonie letnim z Piaseczna
do Tarczyna (15 km), choć marzeniem
członków towarzystwa jest udrożnienie trasy do Nowego Miasta nad Pilicą (72 km). Rocznie kolejką podróżuje około 20 tys. osób, z czego znaczną
część stanowią wycieczki szkolne. Towarzystwo od lat ma swoje problemy.
Obecnie trwa postępowanie w sprawie
przekazania majątku kolejki samorządom. Nie wiadomo, jaki będzie miało
finał. Majątek ten mogą przejąć albo
gminy, przez których teren przebiega
szlak, albo powiat piaseczyński. Kiedy to się stanie, nie wiadomo czy towarzystwo nadal będzie pełnić funkcję operatora. W grudniu ubiegłego
roku Piaseczno opuścił także symbol
wąskotorówki – parowóz Px48, który,
jak się okazało, był własnością spadkobierców zmarłego kilka lat temu byłego
prezesa towarzystwa, Jerzego Chmielewskiego. - Podjęliśmy starania, aby
sprowadzić tu historyczny parowóz
Vulcan w przeszłości jeżdżący na trasie Grójeckiej Kolei Dojazdowej, który jest własnością Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – mówi obecny prezes towarzystwa, Jerzy Walasek. - Dyrektor zadeklarował, że go nam użyczy. Mimo przeciwności losu jesteśmy
przekonani, że piaseczyńska wąskotorówka będzie jeździła kolejne 115 lat.

Tomasz Wojciuk

Drugi w Europie, dziesiąty na świecie

Powiat Hubert Wasilewski wrócił z Litwy z Mistrzostw Europy w kulturystyce ze srebrnym medalem.
Kamil Majak, aktualny Mistrz Polski na Mistrzostwach Świata na Cyprze był dziesiąty
W dniach 24-26 maja na Litwie, w Kownie odbyły się Mistrzostwa Europy federacji WFF WBBF
w kulturystyce. Piaseczno reprezentował Hubert Wasilewski, który wywalczył srebrny medal. - Jestem mega zadowolony, bo dałem z
siebie jeszcze więcej niż ode mnie
oczekiwano – mówi piaseczyński
medalista. - Chciałbym podziękować wielu osobom – Mariuszowi
Słowikowi za pomoc, Jarosławowi Jaskowi za udostępnienie siłowni i podporządkowanie jej pod mój
tryb treningowy, znajomym, rodzinie i chłopakom z kadry, za wspaniałą atmosferę na zawodach.
Dobrej atmosfery mógłby pozazdrościć Kamil Majak, który
na Mistrzostwach Świata na Cyprze zajął 10. miejsce. - Nie obyło
się bez przykrych niespodzianek,

Kamil Majak

trafiłem do innego hotelu niż ten, który rezerwowałem. Nie miałem ani siłowni, ani kuchni, niezbędnej do przygotowywania posiłków – mówi
Kamil Majak. - Gdy udało nam się rozwiązać te
problemy, następne pojawiły się już w dzień startu. Najpierw powiedziano, że wychodzę dopiero
za trzy godziny, a później
Hubert Wasilewski (po prawej)
niespodziewanie wywołano mnie na scenę. Dzierom, Przedszkolu Nutka, Stowarzysiąta lokata powoduje pewien nie- szeniu Niepokonani, Centrum Serdosyt – byłem dobrze przygotowa- wisowemu Impulss, a także redakcji
ny, ale zabrakło mi doświadczenia. „Kuriera Południowego”, za zaintePrzed prezentacją wypiłem trochę resowanie i wsparcie. Dziękuję też
spirytusu, tak się robi, by wyekspo- pani Janinie, rodzinie i najbliższym.
nować bardziej żyły. Jednak dawka
Obaj piaseczyńscy kulturyści już
alkoholu, wysoka temperatura na powoli zaczynają myśleć o wyzwasali, brak klimatyzacji i niach na przyszłość. - Starty w tym
wysiłek związany z pre- roku już zakończyłem, ale trzeba
zentacją sprawiły, że źle brać się do roboty i za rok zaprezensię poczułem i nie byłem tować się jeszcze lepiej – mówi Huw stanie wyjść do ostat- bert Wasilewski.
niego pokazu.
- Dostałem zaproszenie na mięKamil
Majak dzynarodowe mistrzostwa Litwy,
również dziękuje wszyst- które jesienią mają odbyć się na Likim osobom, których twie – mówi Kamil Majak. - Jeśli bużyczliwość i wsparcie dżet pozwoli, to niewykluczone, że
umożliwiły mu wyjazd spróbuję swoich sił w tych mistrzona tak prestiżową impre- stwach.        
zę. - Dziękuję sponso-

Adam Braciszewski
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Nauczyciel z klasą

PIASECZNO W piątek, 24 maja w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Piasecznie odbędzie się
uroczysta gala podsumowująca konkurs „Nauczyciel z Klasą”. W programie, oprócz wręczenia dyplomów,
znalazły się również panele dyskusyjne. Organizatorami konkursu były Portal WspolneRazem.pl, Fundacja
Dialog-Edukacja-Kultura i Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno

W każdej szkole uczą nauczyciele, którzy w sposób szczególny potrafią zainspirować uczniów do nauki. Nauczyciele, którzy są otwarci na
uczniów, na ich problemy i potrzeby,
którzy potrafią wspierać uczniów w
trudnych sytuacjach.
- W każdej szkole są nauczyciele z pasją – mówili w otwierającej galę prezentacji przedstawiciele organizatorów konkursu. - Pragniemy ich wyróżnić, powiedzieć o nich światu.
Wybory przeprowadzone zostały 15
kwietnia w czterech piaseczyńskich
szkołach. Ogólna frekwencja była zadowalająca i wyniosła 63,3 proc. Naj- cja ponadgimnazjalna w powiecie pia- magający, pasjonat swojego zawodu i
większym zaintereseczyńskim – wyzwania i marzenia”) przedmiotu, otwarty na młodzież, ale
sowaniem młodzieKatarzyna Obłąkowska-Kubiak.
jednocześnie lubiący kiedy młodzież
ży konkurs cieszył
jest słowna i traktuje nauczyciela z
się w Liceum Ogólszacunkiem. Wielkie gratulacje dla
nokształcącym im. W każdej szkole są nauczyciele z pasją. Pragniemy wyróżnionych nauczycieli i do zobaI Dywizji Kościusz- ich wyróżnić, powiedzieć o nich świaczenia w następnym roku. Serdecztu
kowskiej w Piaseczne podziękowania za współorganiorganizatorzy konkursu „Nauczyciel z Klasą” zację konkursu i współpracę Katanie - 75,2 proc. Na
kolejnych miejscach
rzynie Obłąkowskiej - Kubiak i Mipod względem frekwencji uplasowa- Jestem pod wrażeniem młodzie- chałowi Iwanowi.
ły się: Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie ży, która wybrała naprawdę nauczyGrzegorz Tylec
(71,4 proc.),  Zespół Szkół Rolniczych cieli z wielką klasą – mówi Piotr KanCentrum Kształcenia Ustawicznego w dyba z Portalu WspolneRazem.pl.
Nauczyciele z Klasą
Piasecznie (68,4 proc.) i Zespół Szkół
- Podczas gali wypowiedzi nauczyLiceum Ogólnokształcące im. I Dywizji KościuszNr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie cieli, młodzieży i gości były odważne,
kowskiej w Piasecznie - Alicja Zaborska i Halina
Błąd
(28,3 proc.).
otwarte, a w niektórych wypadkach
Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie - Zdzisław CiepiePo wręczeniu dyplomów laure- zaskakujące i pouczające. Każdy nalewski i Jerzy Stercuła
atom konkursu odbyły się dwa pane- uczyciel, każdy młody człowiek i roZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
le dyskusyjne. Pierwszy z nich („Rela- dzice powinni obejrzeć materiał filUstawicznego w Piasecznie - Paweł Kozłowski i
Marcin Wdowczyński
cje nauczyciel-uczeń”), z udziałem wy- mowy z debaty.   Kim jest Nauczyciel
Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie różnionych nauczycieli, poprowadził z klasą? To człowiek empatyczny, doElżbieta Żogała i Grażyna Leszka
Kuba   Radzewicz, a drugi („Eduka- strzegający w uczniu partnera, wy-
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GABINET HIRUDO I HYDROKOLONOTERAPII
ZAPRASZA !

„Gram profilaktyki jest więcej wart niż kilogram leczenia”- dr.Eugeniusz Siwik
Powyższe motto doskonale odzwierciedla ideę nowego gabinetu NATURAPIA w
Józefosławiu przy ul. Uroczej 14. Wykonujemy zabiegi hydrokolonoterapii oraz hirudoterapii będące pierwszym krokiem w kierunku odzyskania energii, wigoru i
radości życia. Uzupełnienie stanowią starannie dobrane suplementy diety.
Hydrokolonoterapia to bezbolesny zabieg oczyszczania organizmu z trujących złogów zalegających w jelicie grubym prowadzony w higienicznych i komfortowych warunkach z użyciem nowoczesnej aparatury.
Hirudoterapia (terapia pijawką lekarską) stanowi idealne lekarstwo na większość problemów somatycznych. Polecana jest osobom z osłabieniem pamięci,
koncentracji, depresja, menopauza, nadciśnienie, hemoroidy, żylaki, bezsenność,
choroby reumatyczne, żołądka, trzustki, wątroby, półpasiec.
Gabinet oferuje też maseczki z hirudyny jako jedną z najbardziej ekskluzywnych metod upiększania ciała i hamowania procesów starzenia skóry.
Z okazji otwarcia atrakcyjne rabaty.
Pamiętajmy: sprawnie funkcjonujące jelita to odczucie lekkości, przypływ
energii i system odpornościowy jak twierdza nie do zdobycia!

Józefosław, ul. Urocza 14 (wejście od ul. Cyraneczki - przychodnia) tel. 602 671 758
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Piknik rodzinny

PIASECZNO W niedzielę, 26 maja Park Miejski w Piasecznie zamienił się w miejsce usiane
atrakcjami. Były pokazy taneczne, mecz futbolu amerykańskiego, ciekawe spektakle
edukacyjne dla dzieci, a wieczorem – koncert zespołu Varius Manx
Piknik rozpoczął się w samo południe od energetycznego występu
tancerzy z KS „Grawitacja”. Wkrótce
potem Prym Art poprowadził specjalny program dla dzieci, zatytułowany „Ulica Sezamkowa”.
Kumulacja atrakcji
Tego dnia piaseczyński park tętnił życiem. Można było, nie nudząc
się, spędzić w nim cały dzień. Sporo
atrakcji czekało zwłaszcza na najmłodszych. Cały czas działo się coś
na scenie. Po „Ulicy Sezamkowej”
niesamowity występ dali artyści z
zaprzyjaźnionego, chińskiego miasta Huanggang. Po nich można było
podziwiać jeszcze widowisko Teatru
Klinika Lalek z muzyką Włodzimierza Kiniorskiego. W parku stanęły
stoiska z zabawkami i liczne punkty gastronomiczne. Sporą sensację
wzbudziła drużyna futbolu amerykańskiego Warsaw Eagles, która
poprzez liczne pokazy i konkursy,
propagowała wśród piasecznian ten
mało popularny u nas sport.

W ramach Powiatowego
Festiwalu Książki dla
zwiedzających przygotowano
20 stanowisk z różnego
rodzaju atrakcjami

Powiatowy Festiwal Książki
W tym roku piknik połączony był
z II Powiatowym Festiwalem Książki. W parku przygotowano w sumie
dwadzieścia stanowisk z atrakcjami. Znaczną część oferty wydawnictw stanowiły książki dla dzieci
oraz publikacje dostępne w promo-

na było obejrzeć wystawę prac piaseczyńskiej graficzki, Aleksandry
Ogórkiewicz. Ci, którzy nie zdążyli
tego zrobić, mają czas do 12 czerwca. - To był dobry pomysł, aby połączyć piknik z festiwalem książki
– mówi Jolanta Koszada z wydzia-

cyjnych cenach. Dla zwiedzających
zorganizowano konkursy czytelnicze, a dla dzieci – plastyczne. Natomiast w przylegającym do parku budynku starostwa powiatowego moż-

łu promocji starostwa powiatowego.
- Dzięki temu naszą imprezę odwiedziło więcej osób. W organizację imprezy zaangażowała się także Fundacja CMP „Czy Mogę Pomóc?”,
która koordynowała akcję charytatywną podczas której zbierano pieniądze dla chorego Kubusia Kowalskiego. Dzięki hojności wolontariuszy udało się zebrać ponad 2300 zł.
Rally Piaseczno
Na uczestników pikniku czekały
także emocje rajdowe, związane z rozgrywanym w sobotę i niedzielę na terenie Piaseczna i Lesznowoli rajdem Rally Piaseczno. Część niedzielną rajdu poprzedziła parada samochodów, która
przejechała ulicami miasta. Następnie
na dwóch wyłączonych z ruchu parkingach przy ulicy Sierakowskiego została rozegrana widowiskowa super próba o Puchar Burmistrza Piaseczna. Pisk
opon i ryk silników przyciągnęły całkiem sporą widownię, która mogła podziwiać popisy kierowców ścigających
się w różnych klasach. W próbie wystartowało 38 załóg, 34 ją ukończyły. Pierwsze miejsce zajął Mariusz Kilianek na
Citroenie Saxo, drugi był Marcin Jankowski (również Citroen Saxo), a trzeci Marek Drzazga na Subaru Imprezie.

Tomasz Wojciuk

Muzycznie i Teatralnie
PIASECZNO Organizatorzy pikniku rodzinnego w parku miejskim
przygotowali, jak co roku, wiele atrakcji artystycznych. Oprócz
występów gości z Chin, spore wrażenie zrobił na widzach spektakl
plenerowy w wykonaniu teatru Klinika Lalek. Gwiazdą wieczoru
był natomiast zespół Varius Manx

Kiedy po południu w parku miejskim pojawił się przelotny deszcz,
część z mieszkańców postanowiła zakończyć swój udział w pikniku,
pozbawiając się tym samym szansy na uczestnictwo w niecodziennych
wydarzeniach artystycznych. Występy 14-osobowej grupy gości z Chin,
z partnerskiej gminy Huanggang, były może nieco mniej spektakularne
niż w roku ubiegłym, ale możliwość bezpośredniego zetknięcia z zupełnie inną, egzotyczną dla nas kulturą okazało się być wciąż niezwykle
interesującym doświadczeniem. Tym razem postawili oni na występy
z wykorzystaniem tradycyjnych, ludowych instrumentów muzycznych.
W trakcie swojej wizyty w Piasecznie artyści z Chin odwiedzili również
Gimnazjum nr 2 w Piasecznie i zwiedzali Warszawę.
Wielka szkoda, że stosunkowo nieduża grupa mieszkańców miała
okazję obejrzeć spektakl   „Poemat o słońcu i księżycu” w wykonaniu
teatru Klinika Lalek. Aktorzy wystąpili w pięknych, bardzo sugestywnych maskach. Nie zabrakło dymu, ognia i ciekawej historii, która – jak
to często bywa w przypadku przedstawień plenerowych – została opowiedziana bez udziału słów. Jedynym drobnym zgrzytem był fakt, że
rozpoczęte próby gwiazdy wieczoru na głównej scenie nieco zakłóciły
odbiór finału sztuki.
Varius Manx nie zawiódł oczekiwań. Choć nie jest to może zespół
stawiający na energiczny show, a raczej na bardziej kameralne granie,
to jednak potrafił on porwać do zabawy piaseczyńską publiczność. Nie
zabrakło oczywiście największych hitów zespołu: „Zanim zrozumiesz”,
„Piosenki księżycowej” czy „Orła cień”, które piasecznianie odśpiewali
wspólnie z nową wokalistką grupy.

Grzegorz Tylec

Tuwima błotem stojąca

Sukces piaseczyńskiej
kickbokserki

PIASECZNO Pod koniec maja w Brzezinach odbyły się Mistrzostwa
Polski Full-Contact Juniorów Starszych i Juniorów Młodszych w kickboksingu. W zawodach wystartowało dwoje zawodników z piaseczyńskiego SSW Kickboxing, Aleksandra Rosłon i Sebastian Bieniek

Aleksandra Rosłon zajęła drugie miejsce w kategorii Juniorki Młodsze
do 52 kg. Trenująca od niespełna 10 miesięcy Ola przegrała walkę o złoty
medal z utytułowaną Martą Pyrą z K.S. Dragon Gorzów Wlkp., Mistrzynią
Polski w Taekwon-do semi contact, brązową medalistką Mistrzostw Polski
w kickboxingu w formule kick light oraz wicemistrzynią Polski Taekwondo
kombat kalaki. Warto jednak zaznaczyć, że pojedynek stał na bardzo wysokim poziomie. Trenujący kickboksing od roku Sebastian Bieniek wystartował w kategorii Junior Starszy do 67 kg, gdzie po wyrównanym pojedynku
przegrał z Łukaszem Sawickim z K.S. Fux Zabrze - wicemistrzem Polski
Juniorów w formule Low-Kick.

TW

PIASECZNO Ulica Tuwima w Zalesiu Dolnym po każdym większym deszczu zmienia się błotne bajoro, którego nie da się pokonać bez pobrudzenia butów. - Ta droga powinna mieć odwodnienie i właściwie utwardzoną nawierzchnię, to smutne, że gmina o nas nie pamięta – mówi Marianna Jaskólska, jedna z mieszkanek
We wtorek, 28 maja kierowców
wjeżdżających w ulicę Tuwima witała wielka kałuża. Jednak samochody
i tak były w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ na pierwszym biegu
dawały radę jakoś przejechać przez
rozlewisko. O wiele gorzej mieli
piesi, którzy bez kaloszy nie byli w
stanie pokonać feralnego odcinka
drogi.
Odwodnienie, które nie działa
- Taka sytuacja jest po każdym
większym deszczu – mówi Marianna Jaskólska. - Na krótkim odcinku
ulicy Tuwima, od strony ulicy Pomorskiej, zrobione jest odwodnienie,
ale system nie odprowadza wody.
Idąc dalej ulicą Tuwima, jest trochę lepiej, bo droga delikatnie pnie
się w górę. Mimo to jest tam sporo
dziur, w których podczas deszczu
gromadzi się woda. Kilka lat temu
mieszkańcy zakupili parę ciężarówek tłucznia, żeby utwardzić drogę. Niestety, zabiegi te nie na wiele
się zdały. Być może dlatego, że pod

Marianna Jaskólska przy wjeździe w ulicę Tuwima
spodem jest kurzawka. Ta część Zalesia Dolnego została już skanalizowana, dlatego wydaje się, że nic nie
stoi na przeszkodzie, aby zrobić na
drodze asfaltową nakładkę lub wyłożyć ją kostką. Co na to gmina?
Co deszcz, to dramat
- Tej drogi nie ma w tegorocznym budżecie – mówi Włodzimierz
Rasiński, naczelnik wydziału infrastruktury i transportu publicznego. - Wszystkie drogi, które nie są

utwardzone, po opadach deszczu
wyglądają podobnie. Włodzimierz
Rasiński wyjaśnia, że drogi odchodzące od ulicy Pomorskiej są wykonywane sukcesywnie. W tym roku
asfaltowa nakładka ma pojawić się
m.in. na ulicy Dunikowskiego. Ulica
Tuwima dwa razy do roku jest profilowana. Wyrównywanie nie na długo jednak starcza, zwłaszcza przy
deszczowej pogodzie.
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Poezja Zbigniewa
Rułkowskiego
PIASECZNO W piątek, 24 maja w Domu Kultury w Piasecznie odbył
się wieczór poetycki Zbigniewa Rułkowskiego – jednego z członków piaseczyńskiego Klubu Poszukiwaczy Słowa. Organizatorami
spotkania były wspólnie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury w Piasecznie

Wieczór w Domu Kultury miał charakter promocji debiutanckiego tomiku wierszy Zbigniewa Rułkowskiego zatytułowanego „Płynąłem życia oceanem”. W trakcie spotkania recytowano poezję autora i poruszano
kwestie dotyczące jego twórczych inspiracji. Zbigniew Rutkowski przyjął,
wraz z bukietem kwiatów, gratulacje od dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno Marzeny Styczeń wraz z życzeniami dalszych sukcesów literackich.

Grzegorz Tylec
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Święto z gwiazdami sceny i polityki

GÓRA KALWARIA W sobotę, 25 maja na terenie byłej jednostki wojskowej odbyły się obchody III Święta Góry Kalwarii. Piknikowi rodzinnemu z wieloma atrakcjami towarzyszyła uroczystość nadania tytułów „Zasłużony dla Góry Kalwarii”, w której uczestniczył
wicepremier Janusz Piechociński. Gwiazdą święta był natomiast znany zespół Video
III Święto Góry Kalwarii zainaugurowały biegi przełajowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega”. Na linii startu stanęło ponad
150 uczestników w różnym wieku.
Metę głównego biegu zlokalizowano
na terenie jednostki wojskowej, gdzie
nagrodzono najlepszych biegaczy.
W kategorii mężczyzn wygrał Piotr
Tokarski z Krępy, a z grona kobiet
najszybciej dystans przebiegła Joanna Libicka z Żabieńca.
Zasłużeni dla Góry Kalwarii
Następnie burmistrz Dariusz
Zieliński oficjalnie rozpoczął obchody, przekazując symboliczny klucz do bram miasta jednej z
mieszkanek - Annie Stróż z MłoDekoracji laureatów dokonali burmistrz Dariusz Zieliński, Zbidzieżowej Rady Gminy. Następnie
gniew Bugno, przewodniczący rady miejskiej oraz wicepremier
na scenie wystąpił Tadeusz Sas z
Janusz Piechociński, minister gospodarki
zespołem i solistami, którzy zaśpiewali piosenki o gminie. Nie
mogło zabraknąć również świetnie Królaka, Polski Związek Emery- Bez pomocy wicepremiera
znanego zespołu ludowego Wólko- tów Rencistów i Inwalidów w Gó- nie dadzą rady
Podczas uroczystości nie zawianki. W przer wie między w y- rze Kalwarii, Piaseczyńskie Wodstępami kolejnych artystów uro- ne Ochotnicze Pogotowie Ratun- brakło również jednego z najczyście nadano tytuły „Zasłużo- kowe oraz Cech Rzemiosł Róż- ważniejszych problemów miasta
ny dla Gór y Kalwarii”. - W hi- nych i Handlu w Górze Kalwarii. i gminy Góra Kalwaria – obwodstorii każdego
Dekoracji laureatów oprócz bur- nicy. - Zdaję sobie sprawę, że wiele zależy od mieszkańców i od samiasta najważmorządów, ale jest także wiele
niejszą wartością jest czło- Bez pana pomocy panie premierze nie damy rady, a uwarunkowań zewnętrznych, śrowiek – mówił już od blisko 20 lat czekamy na budowę obwodnicy dowiskowych, które leżą w kompetencji rządu – podkreślał burDariusz   ZieGóry Kalwarii
mistrz. - Bez pana pomocy panie
liński,
burDariusz Zieliński premierze nie damy rady, a już od
mistrz
Gór y
burmistrz
Góry Kalwarii blisko 20 lat czekamy na budowę
Kalwarii. - To on buduje potencjał swojego środowiska. Dlate- mistrza dokonał również Zbigniew obwodnicy Góry Kalwarii – zwrago dzisiaj będziemy gościć na sce- Bugno, przewodniczący rady miej- cając się do Janusza Piechocińnie wyjątkowych mieszkańców na- skiej oraz wicepremier Janusz Pie- skiego, zaapelował Dariusz Zieszej gminy. Osoby z jednej stro- chociński, minister gospodarki. liński. - Bywałem tu z państwem
ny zwyczajne, które są śród nas, z - Cieszę się, że miejscowe władze jako poseł tej ziemi. Dzisiaj jestem
którymi się codziennie spotykamy, samorządowe pamiętają o tym, że jako wicepremier i minister gospoale jednocześnie
z ludźmi, dla ludzi i poprzez lu- darki i to oczywiście zobowiązunadz w yczajne
dzi – mówił Janusz Piechociński. je oraz, co zrozumiałe, podnosi
państwa oczekiwania. Deklaruję,
poprzez swoją
że nie zawiodę – zapewnił Janusz
działalność. To
ich codzienna Bywałem tu z państwem jako poseł tej ziemi. Dzisiaj Piechociński, który, korzystając
ciężka praca za- jestem jako wicepremier i minister gospodarki i to z okazji złożył mieszkańcom żywodowa i spo- oczywiście zobowiązuje oraz, co zrozumiałe, podnosi czenia z okazji przypadających na
maj świąt - Dnia Matki oraz Dnia
łeczna przynosi
Samorządowca i Dnia Strażaka. efekty, którymi państwa oczekiwania. Deklaruję, że nie zawiodę
Janusz Piechociński Nie jest łatwo i myślę, że to czujewspólnie możemy się cieszyć. Pawicepremier i minister gospodarki cie, ale tym bardziej mnie to determiętajmy o naszej gminie nie tylko przy okazji święta, lecz także -Mamy okazję wskazać i wyróż- minuje, by wszystkie siły, zdrowie i
na co dzień i budujmy wspólnie jej nić tych, którzy są patriotami dnia wiedzę koncentrować na sprawach
potencjał – dodał burmistrz, dzię- codziennego. Bardzo często obok najważniejszych. Aby budować zakując urzędnikom, przedstawicie- nas i dla nas funkcjonują w prze- równo w wymiarze politycznym,
lom przedsiębiorców, nauczycie- strzeni obywatelskiego społeczeń- jak i społecznym naszą narodową
lom i duchowieństwu oraz miesz- stwa, biorą na siebie dodatkowe wspólnotę wokół spraw najważkańcom za wkład w rozwój mia- zadania i doskonale wiedzą, że w niejszych. Życzę więc wszystkim,
sta i gminy. Zaszczytnym mia- życiu nie można tylko brać – do- abyśmy potrafili każdego dnia odnajdować w sobie istotę patriotynem wyróżniono lekarza Edwarda dał wicepremier.
zmu dnia codziennego – zakończył wicepremier.

„

Niezła demolka
na miejskim rynku

PIASECZNO W sobotę, 1 czerwca na miejskim rynku fundacja Eco Choice
zorganizowała happening ekologiczny „Niezła demolka”. Ponad 100 dzieci zbudowało z kartonów fortecę, którą po dwóch godzinach zburzono

”

„

”

Kartony były zbierane przez miesiąc w sklepach, wiele z nich udało
się także pozyskać z rozlewni Pepsi w Pniewach. Budowanie kartonowej fortecy trwało przez około godzinę. W przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 100 dzieci wraz z opiekunami. Nietypowa budowla robiła
naprawdę niesamowite wrażenie.
- Jednak największą frajdę sprawiło
dzieciom jej zburzenie – mówi Paweł Chrzanowski, prezes fundacji

Do zbudowania fortecy
wykorzystano około 600
kartonów
Eco Choice. Następnie miejski rynek został posprzątany, a wszystkie kartony poszły do recyklingu.
Mimo nienajlepszej tego dnia pogody, akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Organizatorom happeningu, wśród których był m.in.
Tomasz Lenard, udało się dowieść,
że można kreatywnie wykorzysty-

wać surowce pozornie bezużyteczne, jednocześnie sprawiając dzieciom mnóstwo radości.
Jednak budowanie kartonowej
fortecy było niejedyną tego dnia
atrakcją, czekającą na najmłodszych mieszkańców Piaseczna. Na
rynku stanęło stoisko, na którym
odbywały się warsztaty plastyczne.
Materiały warsztatowe dostarczyła firma Auchan. Podczas imprezy
można było także spróbować ekologicznych potraw, dostarczonych
przez sklep Organic. - Impreza udała się znakomicie, będziemy chcieli
ją powtórzyć – mówi Paweł Chrzanowski - Dziękuję za pomoc w przygotowaniu happeningu wszystkim
wolontariuszom.
Wraz z rozpoczęciem wakacji
w Centrum Edukacji Ekologicznej
Ekolandia rozpoczną się bezpłatne
warsztaty dla dzieci już teraz przyjmowane są na nie zapisy.

TW

Zaszczytnym mianem wyróżniono lekarza Edwarda Królaka,
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Górze Kalwarii, Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
oraz Cech Rzemiosł Różnych i Handlu w Górze Kalwarii

Video gwoździem programu
Kolejną część programu artystycznego rozpoczął występ Formacji Tanecznej „Bartek”. Publiczność zgromadzona na placu manewrowym mogła obejrzeć
również pokazy karate i capoeiry.
Na scenie wystąpiły również zespoły Kalwarki oraz PaT, które nie
tylko zaśpiewały, lecz także zatańczyły, zachwycając uczestników
pikniku. Wieczorną część koncertu otworzyły niezapomniane przeboje Elvisa Presleya, a gwiazdą tegorocznych obchodów był znany
zespół rockowo-popowy Video.
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Unia inwestuje w uzdrowisko

KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek, 28 maja w Konstancji odbyło się uroczyste podpisanie
umowy na dofinansowanie budowy Konstancińskiego Centrum Hydroterapii, którą podpisali przedstawiciele samorządu województwa oraz Uzdrowiska KonstancinZdrój S.A. Obiekt ma być wybudowany do 30 czerwca 2015, a część kosztów pokryje
dofinansowanie ze środków unijnych, które wyniesie 8,8 mln złotych

Grzegorz Traczyk
Umowę potwierdzającą unijne
dofinansowanie w imieniu samorządu województwa mazowieckiego podpisali wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa
mazowieckiego oraz Krzysztof Głogowski, prezes zarządu Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. Całkowity koszt budowy Konstancińskiego Centrum Hydroterapii szacowany jest na ponad   36 mln   złotych.
Budowa ma się rozpocząć najpóźniej 17 sierpnia tego roku, a nowoczesny obiekt leczniczo-rekreacyjny zostanie otwarty do 30 czerwca
2015 roku.                 
Rozbudowa perły Mazowsza
- Jest to projekt, na którego urzeczywistnienie czekają nie tylko wszyscy ci, którym leży na sercu rozwój
Mazowsza i jego perły – Uzdrowiska
Konstancin-Zdrój, lecz także ci, któ-

rzy chcą, by nasza ojczyzna kojarzyła się z unikatowym miejscem harmonii ludzkiej egzystencji z naturą
– dodał Krzysztof Głogowski, prezes Uzdrowiska Konstancin-Zdrój,
który podziękował wszystkim zaangażowanym w projekt. W tej chwili
spółka kończy projekt wykonawczy i

Budowa nowego obiektu
ma się zacząć najpóźniej 17
sierpnia tego roku i potrwa
do 30 czerwca 2015 roku
gromadzi niezbędną dokumentację.
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy zostanie wybrany generalny wykonawca, a realizacja inwestycji będzie uzgodniona z władzami samorządowymi. - Jesteśmy dumni, że
ze środków regionalnego programu operacyjnego, będziemy mogli
wesprzeć ten projekt, a tym samym
przyczynić się do rozwoju uzdrowi-

Wizualizacja Konstancińskiego Centrum Hydroterapii, które
powstanie przy ul. Źródlanej naprzeciwko tężni w miejscu
istniejącego sanatorium „Przy Źródle”

ska oraz miasta i gminy Konstancin-Jeziorna – mówił podczas uroczystości wicemarszałek Krzysztof
Strzałkowski.
Konstancińskie Centrum Hydroterapii to dopiero początek?
W ramach projektu powstanie
nowoczesny obiekt uzdrowiskowy,
realizujący kompleksowo zadania z
zakresu rehabilitacji i leczenia balneoklimatycznego. W Konstancińskim
Centrum Hydroterapii świadczone
będą m.in. usługi fizykoterapii, terapii naturalnych (medycyna naturalna), profilaktyki zdrowia oraz SPA&Wellness, w tym tzw. MedSpa (połączenie kosmetyki i medycyny). Wykorzystane zostaną walory naturalne obszaru, na którym zlokalizowana będzie inwestycja – naturalne surowce oraz właściwości lecznicze klimatu. - Uzyskanie dotacji ma
dla nas nie tylko wymiar finansowy – mówił prezes uzdrowiska. - To,
że marszałek uznał nasz projekt za
godny dofinansowania świadczy o
tym, że idziemy w dobrym kierunku i mamy wsparcie władz samorządowych – mówił Krzysztof Głogowski, który zdradził również plany spółki na przyszłość. Uzdrowisko
jest w trakcie przygotowywania modernizacji szpitala neurologicznego,
opracowywania koncepcji architektonicznej rozbudowy szpitala kardiologicznego oraz przebudowy sanatorium Biały Dom.
Basen i hotel
Centrum składać się będzie z
dwóch połączonych ze sobą obiektów – zmodernizowanego   sanato-

Od lewej: Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa
mazowieckiego, wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski oraz
Krzysztof Głogowski, prezes zarządu Uzdrowisko KonstancinZdrój S.A., którzy 28 maja podpisali umowę na dofinansowanie
budowy Konstancińskiego Centrum Hydroterapii
rium „Przy Źródle” oraz bezpośrednio przyległego, nowego, dwupiętrowego budynku. Planowany obiekt
będzie podzielony na cztery strefy:
mieszkalno-hotelową, wody, zdrowia i konferencyjno-restauracyjną.
Kompleksową adaptację przejdą po-

36 mln złotych

ma kosztować budowa Konstancińskiego Centrum Hydroterapii, z
czego ponad 8,8 mln złotych wyniesie dotacja ze środków unijnych
mieszczenia i pokoje hotelowe. W
budynku znajdą się 52 miejsca noclegowe o podwyższonym standardzie. Powstaną nowe gabinety zabiegowe i lekarskie, fizykoterapii i
hydroterapii. Uzdrowiskowa spółka zaplanowała także budowę basenu o powierzchni 180 m kw. z podwodnymi prądami, biczami wodnymi, kaskadą i brodzikiem. Zaplecze
części basenowej zostanie podzielone na strefę żeńską i męską. Wszystkie szatnie, natryski, umywalki oraz
sanitariaty dostosowane zostaną do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W

ramach projektu do dyspozycji kuracjuszy będzie również jacuzzi solankowe z funkcją kąpieli solankowych, sauna fińska i łaźnie parowe
z zapleczem do wychładzania. W ramach inwestycji zakupione zostanie
też niezbędne wyposażenie – sprzęt
medyczny, rehabilitacyjny, medycyny estetycznej i naturalnej oraz meble. W całości wyposażona zostanie
także część hotelowo-restauracyjna,
konferencyjna oraz strefy wody. Ponadto teren wokół obiektu zostanie
zagospodarowany – pojawi się roślinność nisko i wysokopienna, która będzie doskonale korespondować z sąsiadującym Parkiem Zdrojowym. - Nie będę ukrywał, że dla
Konstancina-Jeziorny to bardzo
ważny, historyczny moment – podkreślił burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Wszystkim niedowiarkom i
sceptykom, którzy uważali, że konstancińskie uzdrowisko upada, dzisiaj chciałbym powiedzieć, że się
mylili, ponieważ właśnie zaczyna
się jego rozwój i rozbudowa, w których jako samorząd będziemy pomagać – dodał burmistrz, który podziękował i pogratulował prezesowi
uzdrowiska.

Ulewne deszcze przyczyną podtopień Najlepszy sprinter Europy

PIASECZNO/LESZNOWOLA W piątek, 24 maja nad gminą Piaseczno przeszły ulewne deszcze.
Zostało podtopionych około 50 posesji. Do podtopień doszło także na terenie gminy
Lesznowola. Na szczęście skala zniszczeń była o wiele mniejsza niż podczas fatalnej w
skutkach ulewy, która nawiedziła powiat piaseczyński na początku czerwca 2010 roku

KONSTANCIN-JEZIORNA Gaweł Oficjalski, trenujący na co dzień w UKS
Zryw Słomczyn został najlepszym sprinterem podczas pucharu Europy
w Mechelen. Reprezentant Konstancina-Jeziorny został uhonorowany złotym medalem europejskiej federacji jazdy szybkiej na wrotkach

W związku z zaleceniem Wojewody Mazowieckiego, 24 maja
w siedzibie Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele służb ratowniczych oraz
władz samorządowych, którzy omawiali zadania w związku z zagrożeniem podtopieniami. Na terenie
gminy Piaseczno odebrano prawie
50 zgłoszeń. W większości dotyczyły one podtopień budynków mieszkalnych i garaży. W jednym z budynków przy ulicy Kniaziewicza strażacy zabezpieczyli folią dach. Strażacy odwiedzili także jeden z budynków przy ul. Matejki, gdzie odpadały fragmenty sufitu. Budynek ten
skontrolował Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego, który po
oględzinach nakazał wyłączenie go
z użytkowania. Ewakuowano cztery osoby, którym gmina zapewniła tymczasowe zakwaterowanie. W
Zalesiu Górnym i Jesówce trzeba
było wyciąć stwarzające zagrożenie
drzewa. Jednak najwięcej pracy zajęło wypompowywanie wody z podtopionych posesji. - Podczas akcji

Międzynarodowe zawody, na
których reprezentant konstancińskiego klubu odniósł sukces, odbyły się w dniach 10-12 maja w belgijskim mieście Mechelen. Klub UKS
„Zryw” reprezentował na nich Gaweł Oficjalski. Sportowiec starował
w kategorii kadetów, która była silnie obsadzona przez reprezentantów Belgii, Holandii, Niemiec, Anglii i Szwajcarii. Gaweł wygrał trzy
z czterech biegów. Pechowa kolizja z przewracającym się przed nim
Niemcem pozbawiła go szans na
wygranie ostatniego biegu na 5000
m. Mimo to zawodnik z Konstancina uzyskał świetne wyniki i zdobył tytuł
najlepszego sprintera wśród kadetów. Za to osiągnięcie na jego szyi zawisł złoty medal europejskiej federacji jazdy szybkiej na wrotkach. Zawody w Mechelen były historyczne, ponieważ w kategorii seniorów Kolumbijczyk Andres Felipe Muńoz z wynikiem 39,607 s pobił rekord świata na
dystansie 500 m.
Warto dodać, że Gaweł Oficjalski nie tylko należy do polskiej czołówki wrotkarzy, lecz także odnosi międzynarodowe sukcesy. Ma na swoim
koncie wiele prestiżowych zwycięstw i świetne wyniki, zarówno na torze w Słomczynie, jak i na różnych innych arenach w kraju i za granicą. W
ubiegłym roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w Jeździe Szybkiej na Wrotkach, które odbyły się w Szeged na Węgrzech. Reprezentant
słomczyńskiego klubu znalazł się w składzie trzyosobowej sztafety biało-czerwonych, która pobiegła na 3000 metrów.

Ulica XXI wieku w Józefosławiu mimo niedawnego remontu i
odwodnienia, znalazła się pod wodą
na zalane posesje dostarczono ponad 20 ton piachu i ponad 200 worków – mówi  Krzysztof Kasprzycki,
asystent burmistrza. - Sukcesywnie
udrażniano przepusty w Piasecznie,
Łabiskach i Bobrowcu. W Pilawie
przy ul. Braci Czapskich trwała kilkugodzinna akcja wypompowywania wody spływającej z obszarów leśnych.
Akcja ratownicza trwała ponad
86 godzin. W gminie czynne jest całodobowe stanowisko straży miejskiej w zakresie zarządzania kryzysowego. - W najbliższych dniach bę-

dziemy monitorować sytuację meteorologiczną i w razie zagrożenia podejmować zdecydowane działania
– dodaje Krzysztof Kasprzycki.
Do co najmniej kilkudziesięciu
podtopień doszło także na terenie
gminy Lesznowola. Wiele piwnic
zostało zalanych w Nowej Iwicznej,
gdzie strażacy wypompowywali
wodę do niedzieli. Nieciekawa sytuacja panuje również na ul. Jasnej
w Wilczej Górze, gdzie także doszło
do podtopień.

TW
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Derby dla Laury
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PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE – PERŁA ZŁOTOKŁOS 3:1 Patrząc na miejsca obu zespołów w tabeli, za faworyta derbów ziemi piaseczyńskiej można by uznać przed pierwszym
gwizdkiem drużynę gości. Ostatnio jednak Perła notowała nieco słabsze wyniki, a gra piłkarzy z Chylic wygląda z kolei coraz lepiej, tak więc naprawdę trudno było w tym spotkaniu prognozować końcowy wynik. Na boisku okazało się, że to gospodarze wykazują
większą determinację w walce o utrzymanie niż goście w batalii o awans do czwartej ligi
W spotkanie zdecydowanie lepiej weszli gospodarze i już w 3.
minucie gry mogli się  cieszyć z objęcia prowadzenia. Po rzucie wolnym rozegranym przez Marcina
Hakowskiego piłka, po interwencji
obrońców, trafiła do Piotra Madetko, który precyzyjnym uderzeniem
nie dał bramkarzowi najmniejszych
szans na skuteczną interwencję.
Zaledwie kilka minut później Laura skutecznie poszła za ciosem. Po
strzale w słupek Cezarego Farmusa, skrzydłowy gospodarzy był fau-

Krystian Kopecki
trener Perły Złotokłos
- Cały czas bijemy
się teoretycznie o baraże, ale to nie jest priorytet, bo nie stać nas
na to finansowo i organizacyjnie. To co się
da ugrać, to ugramy.
Mamy kontuzje, kilku
chłopaków pracuje i zagraliśmy dziś w okrojonym składzie. Spotkały się dwie koncepcje. My gramy piłkę kombinacyjną, a na tym boisku się nie da, zaś rywale prostą, ale skuteczną. Gratulujemy Laurze zwycięstwa i życzymy im utrzymania.

IV liga grupa południowa
Kolejka 27 - 25-26 maja
Wulkan Zakrzew 1-1 Mazowsze Grójec
Polonia Iłża 0-2 UKS Łady
Energia Kozienice 1-3 Wilga Garwolin
Victoria Sulejówek 7-1 Okęcie Warszawa
Mszczonowianka Mszczonów 2-1
Józefovia Józefów
Żyrardowianka Żyrardów 3-1 Znicz II Pruszków
Sparta Jazgarzew 2-2 Szydłowianka Szydłowiec
Pogoń II Siedlce 1-1 Pilica Białobrzegi
Kolejka 28 - 1-2 czerwca
Mazowsze Grójec 0-0 Pogoń II Siedlce
Pilica Białobrzegi 1-1 Sparta Jazgarzew
Szydłowianka Szydłowiec 0-3 Żyrardowianka Żyrardów
Znicz II Pruszków 2-4 Mszczonowianka Mszczonów
Józefovia Józefów 2-2 Victoria Sulejówek
Okęcie Warszawa 1-1 Energia Kozienice
Wilga Garwolin 5-0 Polonia Iłża
UKS Łady 3-0 Wulkan Zakrzew
Kolejka 19 – 5 czerwca (zaległa z 6-7 kwietnia)
Mszczonowianka Mszczonów 0-0 Mazowsze Grójec
Żyrardowianka Żyrardów 0-2 Victoria Sulejówek
Sparta Jazgarzew 1-2 Energia Kozienice
Pogoń II Siedlce 3-2 Polonia Iłża
Pilica Białobrzegi 7-1 Wulkan Zakrzew
Szydłowianka Szydłowiec 0-1 UKS Łady
Znicz II Pruszków 5-2 Wilga Garwolin
Józefovia Józefów 2-1 Okęcie Warszawa
Tabela IV ligi grupy południowej
1. Pilica Białobrzegi
28 68		85-22
2. Żyrardowianka Żyrardów				
		
28 64		44-16
3. Victoria Sulejówek
28 57		76-34
4. Mszczonowianka Mszczonów			
		
28 50		44-34
5. Sparta Jazgarzew
28 45		52-41
6. Szydłowianka Szydłowiec				
		
28 39		33-45
7. Józefovia Józefów
28 38		52-50
8. Wilga Garwolin
28 36		48-49
9. Mazowsze Grójec
28 34		39-45
10. Energia Kozienice
28 34		35-40
11. Znicz II Pruszków
28 33		46-63
12. UKS Łady
28 31		30-46
13. Pogoń II Siedlce
28 30		48-54
14. Okęcie Warszawa
28 26		32-61
15. Wulkan Zakrzew
28 22		19-49
16. Polonia Iłża
28 18		35-69

lowany przy próbie
dobitki i sędzia wskazał na jedenasty metr.
Rzut karny zamienił
na bramkę Madetko i
taki początek wyraźnie osłabił morale piłkarzy ze Złotokłosu.
Goście nie mieli tego
dnia specjalnego pomysłu na grę i dopiero tuż przed przerwą
zdołali poważniej zagrozić bramce rywali. W 44. minucie Damian Sioćko w dogodnej sytuacji uderzył minimalnie obok
słupka. Godny odnotowania jest również
fakt, że sędzia wyrzucił w przerwie
na trybuny trenera Laury Daniela
Barcickiego. Wydaje się jednak, że
była to decyzja przesadzona i zbyt
pochopna, bo szkoleniowiec, choć
reagował emocjonalnie na niektóre decyzje arbitra, nie zasłużył sobie na takie potraktowanie.
Po zmianie stron Laura, chcąc
ostatecznie rozstrzygnąć spotkanie,
nie zamierzała bynajmniej... spo-

czywać na laurach. W 46. minucie szarżującego Farmusa uprzedził jeszcze bramkarz, ale w 64. minucie golkiper Perły popełnił fatalny błąd – po odważnym wyjściu z
bramki minął się z piłką, po czym
dopadł do niej Paweł Dudek i niemalże wjechał z futbolówką do pustej bramki. Pomimo trzybramkowego prowadzenia, nie był to koniec emocji. W 70. minucie odpowiedziała wreszcie skutecznie Per-

ła. Po dośrodkowaniu Cezarego
Kura strzałem głową posłał piłkę
do siatki Mariusz Lisiecki. Zaledwie minutę później doszło do niesamowitego zamieszania pod bramką Laury, gdzie aż trzykrotnie swoim kunsztem błysnąć musiał Maksymilian Litka, który uratował swój
zespół od utraty kolejnego gola. Sędzia odgwizdał ostatecznie w tej sytuacji pozycję spaloną, wzbudzając
tym spore protesty na ławce rezerwowych Perły.
W końcówce szansę do podwyższenie wyniku dla gospodarzy miał
jeszcze Tomasz Jagiełło, ale trafił piłką prosto w bramkarza. Doliczony czas gry zwieńczyła zaś bezpośrednia czerwona kartka dla piłkarza Perły Michała Kikowskiego za
ostry faul, która była najwyraźniej
wyrazem frustracji zawodnika z powodu mało udanego występu.

Od IV ligi do B klasy wyniki naszych zespołów seniorskich

Liga okręgowa warszawska – grupa II
Kolejka 27 - 25-26 maja
Laura Chylice 3-1 Perła Złotokłos
KS Raszyn 2-0 GLKS Nadarzyn
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 5-1 Kosa
Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-0 Orkan Sochaczew (wo)
Milan Milanówek 1-3 Świt Warszawa
Ryś Laski - Skra Konstancin Obory (odwołany
z powodu złego stanu boiska)
LKS Chlebnia 3-2 Ursus II Warszawa
Naprzód Stare Babice 0-3 KS Teresin
Kolejka 28 - 1-2 czerwca
Perła Złotokłos - Naprzód Stare Babice (odwołany)
KS Teresin 2-1 LKS Chlebnia
Ursus II Warszawa 3-1 Ryś Laski
Skra Konstancin Obory 1-1 Milan Milanówek
Świt Warszawa 1-3 Przyszłość Włochy (Warszawa)
Orkan Sochaczew 0-3 Ożarowianka Ożarów
Mazowiecki (wo)
Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-4
KS Raszyn
GLKS Nadarzyn 1-4 Laura Chylice

Kolejka 18 – 5 czerwca (zaległa z 28-30
marca)
Perła Złotokłos 3-0 Orkan Sochaczew (wo)
Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 2-0
Świt Warszawa
GLKS Nadarzyn 2-0 Skra Konstancin Obory
Laura Chylice 1-1 Ursus II Warszawa
KS Raszyn 2-0 KS Teresin
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 3-1 Naprzód Stare Babice
Przyszłość Włochy (Warszawa) 4-1 LKS
Chlebnia
Milan Milanówek 4-0 Ryś Laski
Tabela ligi okręgowej warszawskiej
1. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
		
27 75		90-21
2. Przyszłość Włochy (Warszawa)
		
27 58		78-32
3. Perła Złotokłos
26 52		55-26
4. KS Raszyn
27 49		58-43
5. GLKS Nadarzyn
27 44		44-35
6. Skra Konstancin Obory 26 42		60-42
7. Milan Milanówek
27 40		63-38
8. KS Teresin
27 39		47-46
9. LKS Chlebnia
27 37		35-41
10. Laura Chylice
27 31		34-45
11. Świt Warszawa
27 31		42-53
12. Ursus II Warszawa
26 29		41-60

13. Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
		
27 28		39-72
14. Ryś Laski
26 23		35-64
15. Naprzód Stare Babice 25 18		25-71
16. Orkan Sochaczew
27 8		17-74

A klasa – grupa III
Kolejka 23 - 25-26 maja
KS II Raszyn 4-0 FC Płochocin
Jedność Żabieniec 4-0 Anprel Nowa Wieś
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 5-0 Perła
II Złotokłos
Sparta II Jazgarzew 2-3 Walka Kosów
Okęcie II Warszawa - UKS Siekierki (Warszawa) (odwołany z powodu zalania boiska)
Gwardia Warszawa 3-0 Orzeł Baniocha
Sarmata Warszawa 1-0 Amigos Warszawa
Kolejka 24 - 1-2 czerwca
FC Płochocin 1-5 Sarmata Warszawa
Amigos Warszawa 3-0 Gwardia Warszawa
Orzeł Baniocha 7-0 Okęcie II Warszawa
UKS Siekierki (Warszawa) 3-0 Sparta II Jazgarzew (wo) (goście nie dojechali)
Walka Kosów 3-0 RKS Mirków (KonstancinJeziorna)
Perła II Złotokłos - Jedność Żabieniec (odwołany)
Anprel Nowa Wieś 0-2 KS II Raszyn
Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1. RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna)
		
23 53		84-25
2. Sarmata Warszawa
24 49		65-26
3. UKS Siekierki (Warszawa)				
		
23 45		60-25
4. Anprel Nowa Wieś
24 42		67-36
5. Jedność Żabieniec
23 41		41-18
6. KS II Raszyn
24 40		48-38
7. Amigos Warszawa
24 38		42-50
8. Gwardia Warszawa
24 37		31-30
9. Walka Kosów
24 34		56-52
10. Sparta II Jazgarzew 23 29		44-54
11. Perła II Złotokłos
23 28		44-49
12. FC Płochocin
24 19		38-79
13. Okęcie II Warszawa
21 16		25-68
14. Orzeł Baniocha
24 3		18-113
B klasa – grupa III
Kolejka 21 - 25-26 maja
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 4-3 Milan II Milanówek
Jedność II Żabieniec 8-1 GC United Gassy
Ryś II Laski 4-0 Grom Prace Małe
Świt II Warszawa 2-3 Przyszłość II Włochy
(Warszawa)
Piast II Piastów 0-5 FC Lesznowola

Kolejka 22 - 1-2 czerwca
Piast II Piastów 3-1 Ożarowianka II Ożarów
Mazowiecki
Milan II Milanówek 12-4 Świt II Warszawa
Przyszłość II Włochy (Warszawa) 3-2 Ryś II
Laski
Grom Prace Małe 3-2 Jedność II Żabieniec
Legion Pruszków 2-4 GC United Gassy
FC Lesznowola 2-0 Sparta Tarczyn
Tabela trzeciej grupy warszawskiej B klasy
1. FC Lesznowola
19 47		72-16
2. Przyszłość II Włochy (Warszawa)
		
19 40		57-35
3. Jedność II Żabieniec 19 40		56-22
4. Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
		
19 37		55-36
5. Piast II Piastów
19 36		50-36
6. Ryś II Laski
19 31		42-26
7. GC United Gassy
19 21		32-57
8. Milan II Milanówek
19 20		54-60
9. Świt II Warszawa
19 16		36-68
10. Sparta Tarczyn
18 16		32-40
11. Grom Prace Małe
19 12		20-87
12. Legion Pruszków
18 11		29-52

Ekstraliga kobiet:
Kolejka 16 - 25-26 maja
Unia Racibórz 3-0 AZS PSW Biała Podlaska
Pogoń Szczecin Women 0-3 AZS UJ Kraków (wo)
Górnik Łęczna 0-3 Medyk Konin
GOSiR Piaseczno - KKP Bydgoszcz (odwołany
z powodu złego stanu boiska)
AZS Wrocław 3-0 Mitech Żywiec
Tabela Ekstraligi kobiet
1. Unia Racibórz
16
2. Medyk Konin
16
3. Górnik Łęczna
16
4. AZS Wrocław
16
5. Mitech Żywiec
16
6. AZS PSW Biała Podlaska 16
7. GOSiR Piaseczno
15
8. KKP Bydgoszcz
15
9. AZS UJ Kraków
16
10. Pogoń Szczecin Women 16

40		54-13
36		37-7
29		25-17
28		20-15
24		21-27
18		17-23
16		23-32
11		19-38
7		10-35
16		12-31

Ligowe zapowiedzi:
IV liga, grupa południowa
Kolejka 29 - 8-9 czerwca
UKS Łady - Mazowsze Grójec
Wulkan Zakrzew - Wilga Garwolin

W kolejnym spotkaniu Laura pokonała na wyjeździe GLKS Nadarzyn aż 4:1 i zremisowała u siebie
1:1 z Ursusem II Warszawa, będąc
na dobrej drodze do pozostania na
przyszły sezon w lidze okręgowej.

Grzegorz Tylec
Daniel Barcicki
trener Laury Chylice
- Zespół po raz
kolejny pokazał dziś
charakter. Mecz dobrze się nam ułożył i z
jego przebiegu uważam, że zespół absolutnie zasłużył dziś
na zwycięstwo. Szkoda tylko tych nerwów i niepotrzebnych
paru kartek. Wierzę w utrzymanie w
okręgówce.

Polonia Iłża - Okęcie Warszawa
Energia Kozienice - Józefovia Józefów
Victoria Sulejówek - Znicz II Pruszków
Mszczonowianka Mszczonów - Szydłowianka Szydłowiec
Żyrardowianka Żyrardów - Pilica Białobrzegi
Sparta Jazgarzew - Pogoń II Siedlce 8 czerwca, g. 17
Liga okręgowa, druga grupa warszawska
Kolejka 19 – 8-9 czerwca (zaległa z 6-7
kwietnia)
Milan Milanówek - Perła Złotokłos
Ryś Laski - Przyszłość Włochy (Warszawa)
LKS Chlebnia - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
Naprzód Stare Babice - KS Raszyn
KS Teresin - Laura Chylice
Ursus II Warszawa - GLKS Nadarzyn
Skra Konstancin Obory - Kosa Konstancin
(Konstancin-Jeziorna) 8 czerwca, g. 18.30
Świt Warszawa - Orkan Sochaczew
A klasa, trzecia grupa warszawska
Kolejka 25 - 8-9 czerwca
Anprel Nowa Wieś - FC Płochocin
KS II Raszyn - Perła II Złotokłos
Jedność Żabieniec - Walka Kosów
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) - UKS Siekierki (Warszawa)
Sparta II Jazgarzew - Orzeł Baniocha
Okęcie II Warszawa-Amigos Warszawa
Gwardia Warszawa - Sarmata Warszawa
B klasa, trzecia grupa warszawska
Kolejka 23 - 8-9 czerwca
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - Sparta
Tarczyn
Jedność II Żabieniec - Przyszłość II Włochy
(Warszawa)
Ryś II Laski - Milan II Milanówek
FC Lesznowola - Legion Pruszków
Piast II Piastów - Świt II Warszawa
Grom Prace Małe- GC United Gassy

Ekstraliga kobiet

Kolejka 17 - 8 czerwca
AZS Wrocław - Unia Racibórz
Mitech Żywiec - GOSiR Piaseczno
KKP Bydgoszcz - Górnik Łęczna
Medyk Konin - Pogoń Szczecin Women
AZS UJ Kraków - AZS PSW Biała Podlaska
Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie
podane nam przez kluby, zmienione lub odwołane.

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 20 (486)/2013/W1
DAM PRACĘ

Zajmę się domem lub dzieckiem, referencje,
tel. 511 669 470

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

Opiekunka do starszej lub chorej osoby, 15
lat doświadczenia, referencje, ok. Piaseczna,
tel. 510 210 879

800
m
kw
bezpośrednio,

Lokal użytkowy 85 m kw., Piaseczno, na
dużym osiedlu, 1800 zł + opłaty licznikowe, tel. 608 489 113, 608 489 110

Prażmów 1100 oraz 1500m kw. ostatnie dwie
działki, przy asfalcie, media, pilne

Pawilon handlowo–usługowy, 2 poziomowy, 118
m kw., Józefosław, ul. Osiedlowa, tel. 606 205 646

Konstancin
ul.Wierzbnowska
budowlana,
250.000
pln
tel. 728-478-485

Niania. Piaseczno, tel. 691 073 831

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

Firma handlowa z Piaseczna zatrudni pracownika do księgowości, CV proszę kierować na
adres: rekrutacja.przedsiebiorstwo@wp.pl

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien,
referencje, tel. 534 073 033

Dzialka budowlana 1050
Dzialki, tel. 796 805 158

Budowlańców, fachowców
zaraz, tel. 785 999 733

Polka, sprzątanie, referencje,
dzwonić po 19:00

do

elewacji,

od

tel. 518 159 622

Kierowca kat. C (lub CE) ze znajomością Warszawy i okolic. Opacz Mała, tel. 693 280 600

Do sprzątania, opieka i prasowanie, Ukrainka,
tel. 787 277 440

Zatrudnię wychowawcę w przedszkolu w
Kamionce, CV proszę wysyłać
na maila
info@akademiapoziomkowa.pl

Kierowca kat.B tel. 694 532 210

SPRZEDAM

Mechanika i elektryka samochodowego
doświadczeniem ,Gołków, tel. 791 143 517
Zatrudnię pielęgniarkę
tel. 602 637 732

z

okolic

Ekspedientkę
na
stoisko
Piaseczno, tel. 602 15 35 45
Podnajmę
fryzjerce,
sko, tel. 509 310 592

z

Tarczyna,

wędliniarskie,

wyposażone

stanowi-

Punkt przedszkolny w Piasecznie
poszukuje
nauczyciela przedszkolnego tel. 722 082 900
Do pralni i do poprawek krawieckich na cały i
pół etatu. Tel. 605 332 585
Tania odzież, młodą, cv ul. Puławska 13 w Piasecznie
Zatrudnimy
samodzielnych
kucharzy,
rów, restauracja w Piasecznie tel. 665 138 537

kelne-

Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem - kat. C
z okolic Piaseczna lub Tarczyna,praca w ruchu
krajowym i międzynarodowym, tel. 513 100 705

Siatka ocynkowana tel. 22 72 75 575
Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Elektryka tel. 664 656 931

Ziemia torfowa , duża ilość tel. 509 284 043
opałowe,

każda

Pustaki, tel. 501 757 450
Tuje duże, tel. 880 479 679
Sypialnię stylową (drewno fornirowane, lustra kryształowe); komodę dębową nową,
180x56x76; mebelki do pokoju dziecięcego/
młodzieżowego, tel. 518 915 709
Krzewy ozdobne duże, mała ilość, okazja,
tel. 602 751 308

Drewno opałowe, kominkowe tel. 605 094 400

Szkielet domu drewnianego, 25m kw + poddasze, cena 4800zł tel. 508 494 073

Drewno kominkowe i opalowe tel. 504 477 302

Praca przy tynkach i elewacjach tel. 518 226 033

Drewno kominkowe, tel. 731 537 966

Zatrudnię mechanika samochodów
wych, Piaseczno, tel. 507 189 510,

ciężaro-

Zatrudnimy kierownika oraz sprzedawcę. Delikatesy mięsne w Piasecznie, CV na adres:
juscilowski@sobsmak.com.pl

Do sklepu spożywczego
Ustanówku, tel. 602 512 677

przy

Drewno kominkowe, tel. 607 133 222
Tuje braband, szmaragd, Gołków, ul. Łąkowa
11 – tanio tel. 501 679 121

KUPIĘ

stacji

PKP

w

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego INTERIMAX, poszukuje Kandydatów (mile widziany status ucznia/studenta) do
pracy w magazynie w Nadarzynie. Osoby zainteresowane i dyspozycyjne prosimy o kontakt telefoniczny 607 901 477, bądź e-mailowy
magdalena.adamkowska@interimax.com

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

AUTO-MOTO KUPIĘ
AUTO SKUP – KAŻDA MARKA, KONKURENCYJNE CENY, GOTÓWKA tel. 506 20 15 15
AUTO SKUP –UCZCIWE
GOTÓWKA, tel. 608 174 892

CENY

OD

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Zatrudnię na myjnię i wulkanizację. Wymagane doświadczenie. Tel. 604 966 041

Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane,
tel. 609 001 824

Do zbioru truskawek, Prażmów, tel. 663 888 390

Skup Pojazdów Złomowanie
tówka, tel. 604 868 998

stała

Firma zatrudni pracowników do serwisu sprzątającego na terenie Piaseczna z orzeczoną II grupą inwalidzką ( stopień umiarkowany). Czas pracy: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00. Wymagana książeczka sanepidu. Kontakt: 698 698 522
Pilnie do sklepu spożywczego w Kawęczynie
k/Konstancina, tel. 508 084 245
Agencja PKO BP zatrudni studentkę lub osobę ze znajomością programu PKO BP , min.
średnie wykształcenie tel. 501 194 840
Dorywczo, na pół etatu z kat. C+E, praca w
okolicach Piaseczna, tel. 696 02 55 63
spożyw-

Zatrudnię uczciwą ekspedientkę do sklepu
spożywczo – przemysłowego w Piasecznie
na weekendy, tel. 607 945 100
Ekspedientkę do delikatesów,
Pilnie, tel. 502 159 936

Nowa

cały,

uczciwie,

gotówka,

Transport

Go-

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270
Auto Skup samochodów droższych,
tel. 694 54 72 04

Całe, uszkodzone, skorodowane, z oświadczeniem
do wyrejestrowania, do 1000zł tel. 601 270 078
Volkswagena, Lanosa, Opla, Yaris, tel. 502 968 566

Spawacz Migomat Tig - ślusarz, Gołków Piaseczno, tel. 22 757 80 01, 602 253 180

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
czego „Emilka”, Ustanów, tel. 602 601 676

lub

Stare Toyoty i Mercedesy, tel. 668 171 639

Zatrudnię samodzielną brygadę brukarzy,
tel. 601 114 307
Fryzjerkę/Fryzjera,
Konstancin-Jeziorna,
pensja. Tel. 507 436 748

R.,

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

Pilnie zatrudnimy fryzjera/kę z doświadczeniem
oferujemy dobre warunki www.farmaurody.pl Konstancin, tel.605 106 550

Przyjmę do pracy na stanowisko ratownik wodny - instruktor pływania z uprawnieniami na
pływalni w Bobrowcu k. Piaseczna. Umowa
zlecenie, praca popołudniami i w weekendy,
tel. 602 709 312, e-mail: szumawa@szumawa.pl
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Auto skup, www.adicar24.pl, tel. 501 830 898

Każdy rozbity
tel. 604 874 874

Iwiczna.

Przyjmę do pracy na stanowisko sprzedawca,
sklep meblowy UFO, Piaseczno pl. Piłsudskiego 6. Wiadomość na miejscu
Firma
zatrudni
pracowników
do
serwisu
sprzątającego na terenie Pruszkowa z orzeczoną II grupą inwalidzką ( stopień umiarkowany). Czas pracy: 6:00-14:00, 14:00-22:00,
22:00-6:00. Wymagana książeczka sanepidu.
Kontakt: 501 659 399

SZUKAM PRACY

m

Mysiadło Segment 80 m kw. -do zamieszkania
od zaraz 499 tys., tel. 603 582 928

68 m kw., 3pok, balkon, piwnica, zab.kuchni, Stara Iwiczna,z 2008, cena 409000, tel. 506 124 664
Działkę k. Piaseczna, pięknie
zamienię, tel. 664 468 456

urządzona

lub

segment

w

Piasecz-

Mieszkanie 3-pokojowe, 62 m kw., Piaseczno,
okazja, tel. 505 82 82 14
Budowlano-usługowa,
Iwiczna tel. 601 631 500

Każdy Zadbany, tel. 604 157 703
Każdy samochód tel. 519 455 452
Skup aut tel. 516 938 671
Skup samochodów, tel. 792 118 666
Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyższe ceny, płatność od ręki, 500 540 100

AUTO-MOTO SPRZEDAM
CHRYSLER 300C 3.5 V6 z 2006 granatowy bezwypadkowy bogaty idealny, tel. 504 307 963
Nissan Sunny 2.0 GTI, 92 r., tel. 511 360 149

3500

m

kw,Stara

Pilnie, działka budowlana, 2000m kw. Gmina
Chynów, TEL. 513 696 435
Działkę 3829 m kw., gmina Hynów, cena 35
zł/m kw., tel. 601 523 027
Dwie działki 1256 m kw Prażmów tel. 606 920 791
Mieszkanie 32m kw, umeblowane, balkon 4m
kw, osiedle strzeżone, Piaseczno, cena 175 tys
zł (miejsce garażowe i komórka lokatorska-15
tys zł) tel. 512 691 867
budowlana

Działka okolice Góry Kalwarii, tel. 600 903 095
Działka budowlana 1300 m kw., Bogatki,
tel. 694 851 008

Segment do zamieszkania
nów. Tel. 502 213 518

Piaseczno-

Julia-

Działki na mazurach
tel. 698 249 198

nad

jeziorem

Śniardwy,

Pół bliźniaka w Górze Kalwarii tel. 22 72 74 330

Elektroinstalacje, tel. 608 13 12 14

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

Zaopiekuję się dzieckiem, Piaseczno,
tel. 691 737 551

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

Lokal handlowo-uslugowy 110 m kw. z magazynem 65 m kw. do wynajecia. Cena
atrakcyjna.
Dobra
lokalizacja
KonstancinJeziorna, tel. 721 554 688
Mieszkanie 47 m kw.,
seczno, tel. 501 781 953

umeblowane,

Wynajmę budynek o powierzchni
pod usługi tel. 507 495 082

100m

Piakw

Kwatery pracownicze Stara Iwiczna
tel. 507 495 082
Bliźniak 100 m kw., Kąty k. Góry Kalwarii,
tel. 607 977 064
Halę
magazynowo-usługowo-handlową,
pow. 280 m kw., z częścią biurowo-socjalną i wszystkimi mediami, z utwardzonym
placem 2000 m kw., na trasie Góra Kalwaria-Piaseczno, tel. 509 455 229

Usługi wykończeniowe, glazurnictwo
tel. 511 805 660

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

AUTOMATYCZNE
NIA
OGRODÓW,
TEL. 698 698 839

prace:wykopy-

Ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszam do kontaktu: 884 000 630
Brukarstwo. Tel. 696 437 501

TYNKI CEMENTOWO
NE, TEL. 792 456 182

–

WAPIENNE,

Malowanie, remonty, wykończenia, tel. 517 477 531
Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600
Podłogi, tarasy, tel. 601 54 32 64

Malowanie dachów, tanio, tel. 791 987 915
Remonty, wykańczanie wnętrz, tel. 606 141 944

Dachy, rynny, tel. 512 256 799
Transport i przeprowadzki, tel. 531 566 124
Montaż i konserwacja systemów alarmowych,
domofony, elektryka. Tel. 505 449 708
Remonty, wykończenia wnętrz, glazura,
kota, kuchnie, łazienki. Tel. 501 462 388

tera-

Usługi Koparkoładowarką, tel. 793 42 20 20
Remonty od A do Z, tel. 882 579 808

ZDROWIE I URODA
Masaż, tel. 504 825 005
Rehabilitacja, tel. 501 278 548

Tynki gipsowe, cementowo – wapienne,
tel. 691 888 333

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51
Terapia pijawką lekarską, tel. 602 671 758
Masażystka dyplomowana, tel 536 494 689
559

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

Tarasy drewniane,zadaszenia, tel. 501 371 831

duży

NAUKA
Mercedes,

Matematyka, poprawki, tel. 602 690 229
Angielski indywidualnie,od 30
seczno i okolice, tel. 784 943 137

Krycie dachów papą termozgrzewalną
tel.601 229 860
Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną
oraz opryski, tel. 504 091 797, www.lasiogrod.eu

RĘCZ-

solid-

Gładź bezpyłowo, panele, płyty K/G, malowanie, tel. 885 397 821

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Transport,
przeprowadzki,
tel. 602 682 352

ZABUDOWY

tanio,

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Ogrody-Koszenie Trawników,Wykaszanie,
tel. 603 315 531

Koszenie Trawników-Wykaszanie Zarosli,
tel. 603 315 531

Z

szybko,

Najlepszy dla Twojego zdrowia i samopoczucia www.masazhawajski.pl Tel. 530 444 345

Architekt Zbigniew Jankowski 603 862
projekty indywidualne, adaptacje, nadzory

SYSTEMY
NAWADNIAwww.ogrodybrukarstwo.pl,

Docieplenia budynków,
nie, tel. 502 053 214

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

Udziele pożyczki pod zastaw samochodu,
tel. 604 778 543

USŁUGI

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

Tynki tradycyjne tel. 518 226 033

Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102

Kupię działkę pod działalność usługowo-produkcyjną
w
powiecie
piaseczyńskim,
powierzchnia 2-3 ha, na trasie Piaseczno-Góra
Kalwaria-Tarczyn. Tel. 516-032-396

agre-

Kominki, tel. 725 810 893

Ogólnobudowlane. Tel. 723 06 82 81

Odwodnienia,drenaż,ręczne
,rowy i.t.p., tel. 608 390 733

z

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Ogrodzenia-montaż-malowanie-RANCZO.
Siatka – stalowe – murowane DOŚWIADCZENIE. Tel.
793 047 004

Kupię nieruchomość w okolicy Prażmów ok.
30 pln/m kw., tel. 502 232 559

anhydrytowe

Cyklinowanie, tel. 663 163 070

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

Ziemię rolną kupię, 1,2 ha lub więcej,
tel. 722 268 838

i

pomoc,

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Kupię grunt rolny w Konstancinie. Tel. 601 552
277, e-mail: nieruchomosci.vip@gmail.com

zł/godz.,

Pia-

Native speekera z dojazdem (Ustanów),
tel. 502 222 221
Komputer od podstaw, tel. 698 166 368

Złota rączka, tel. 696 500 201

Matematyka, tel. 785 493 923

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Matematyka, tel. 667 415 381

Prace wykończeniowe, Piaseczno, tel. 22 797 90 03

ELEKTRYK, tel. 501 236 987

Elewacje, docieplenia tel. 518 452 245

RÓŻNE

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245

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

Instalacje
hydrauliczno
pleksowo, tel. 784 363 960

–

gazowe,

kom-

Koszenie trawników. Utrzymywanie terenu
tel. 518 452 245
Wycinka drzew, alpinistycznie i z podnośnika
tel. 518 452 245

OGRODY – pielęgnacja, zakładanie,
tel. 609 318 008
Naprawa,
regulacja,
smarowanie
wymiana szyb, tel. 697 051 266

okien,

szybko

mixokretem

solidspalino-

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Malowanie dachów i elewacji tel. 602 873 419

Czekam na prawdziwą, wielką i piękną miłość, mężczyzna 35 lat, gg47204315,
mail: luka.perla@gmail.com

Auto gaz, tel. 504 273 376
Dachy, z materiałem tel. 518 313 627

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

Tynki, wylewki agregatem, tel. 509 685 125

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

Do ślubu biały Jaguar, tel. 601 595 086
ocieplenia,

ZWIERZĘTA
Oddam w dobre ręce:
kundelka, tel. 508 344 451

Kierownik budowy, projekty architektoniczne,
www.domwarowny.pl l tel. 602 43 79 08

Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861

Porządkowanie terenów, tel. 605 094 400
Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

Elektryk – Instalacje, tel. 602 805 997

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307

DEKARSKO–BLACHARSKIE, TEL. 507 595 394
CYKLINOWANIE,
PARKIETY,
DYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616
WWW.SCHO-

Roboty ziemne koparko-ładowarką.
Transport.Tel. 604 120 875

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

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639

Budowa i rozbudowa domów, tel. 518 420 242

Naprawa telefonów,
klacje tel. 888 733 744

Tanie usługi hydrauliczne, tel. 694 509 322
Remonty tel. 667 356 939
Budowa domów, rozbudowy, elewacje
tel. 501 386 629

kochanego

Zamów
ogłoszenie drobne

Malarskie tel. 696 120 208

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie
tel. 502 062 131

miłego,

Ogrody, pielęgnacja tel. 508 642 667

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

MATRYMONIALNE
Wdowiec poszukuje Pani w wieku 55-60 lat
tel. 886 784 993

Elektryk tel.. 605 032 870

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, TEL. 501 231 791

Glazura,
terakota,
poddasza,
elewacje, tel. 601 304 250

Jesteś chory? Potrzebujesz leków? Darmowy
dowóz leków do pacjenta. Realizacja recept
na zamówienie tel. 515 442 289

Glazurnictwo, malowanie, remonty, tel. 501 513 740
Ogrodzenia kompleksowo,
www.maxsystem.
home.pl, tel. 517 519 532, 884 028 744

Tynki, tel. 513 008 131

Wylewki
betonowe
wym, tel. 695 04 22 88

i
magazyny
w
334 453, e-mail.

Saunierduval,

BRUKARSTWO
tradycyjne
i
artystyczne,www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

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

Budowa domów, rozbudowy, ocieplenia,
tel. 507 834 857

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

Dom w Gabryelinie, tel. 22 736 31 02

Pranie kompleksowo, tel. 668 101 920

Remonty, tanio, tel. 882 579 808

Elewacje, docieplenia, tanio, tel. 791 987 915

Ziemia rolna, 3,67 ha, Stachowo, gmina Lesznowola, tel. 508 204 917

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Kuch-

Domek całoroczny 50 m kw., ok. Piaseczna,
tel. 505 040 137

Świadectwa
energetyczne,
nie tanio, tel. 501 120 289

Lokal 51 m kw. mieszkalny/ użytkowy, 199 tys.
zł, tel. 602 341 028

Zmywarki

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Warsztat samochodowy, 2 stanowiska + parking, możliwość zmiany przeznaczenia, Konstancin, tel. 502 10 13 18

Domofony, tel. 603 375 875

Tynki, tel. 515 424 332

Nawodnienia, ogrody, tel. 781 694 389

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

Piaseczno,

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Budowy rozbudowy remonty, tel. 667 993 337

Kwatery, tel. 728 899 673

Mieszkanie Góra Kalwaria, tel. 501 784 604
(po 15.00)

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

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

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

48 m.kw, Konstancin-Jeziorna. Tel. 662 185 790

Wynajmę
nowe
biura
gm.Lesznowola, tel. 601
info@transbud.net

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Sprzedam super Działki w CHYLICACH o różnych powierzchniach TANIO w pełni uzbrojone, tel. 604 624 875

konkurencyjne

BRUKARSTWO
tradycyjne
i
artystyczne,
www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Budowlana 1800 m kw. Siedliska k/Piaseczna,
tel 696 460 611

Corsa C, 2002r., 1.0, benzyna, 127 tys.,
tel. 508 344 451

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej,
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany,
dobra
prezencja,
zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 784 943 137

Dom 40 m kw. Raszyn, 900 zł + media,
tel. 508 849 688

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

Warszawą,

Brukarstwo. Tel. 517 477 531
Docieplanie
budynków,
ceny, tel. 795 96 96 96

Budowa domów. Usługi budowlane, tel. 694 401 711

Posadzki cementowe
gatu, tel. 603 633 529

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Brukarstwo, tel. 508 732 895

Działka siedliskowa 1,6ha Kędzierówka,
tel. 508 005 406

pod

Naprawa komputerów, tel. 531 330 517
SerwisNet.com

Hydrauliczne, gazowe, modernizacje
kotłowni tel. 691 983 917

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

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

85 zł/tydz., tel. 502 222 555

Pilnie, Renault Megane Scenic II, 2008 r.,
tel. 888 201 552

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692

Atrakcyjna działka budowlana 1200 m kw. przy
drodze asfaltowej w Prażmowie. Tel. 508 237 320

grosze

elek-

Studnie, tel. 508 84 16 16

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

za

pełen

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

Naprawa Pralki Lodówki
nie, tel. 511 204 952

Dwupokojowe, umeblowane, Piaseczno,
tel. 694 870 392, 600 786 726

Działkę 1700 m kw. w Milanówku, przy ulicy
Rososzańskiej, tel. 668 696 425

Volkswagen Lupo tel. 511 386 951

Quad nowy zmodernizowany, tel. 607 421 013,
601 616 492

50 m kw., 2-pokojowe z kuchnią, Piaseczno,
tel. 695 023 166

GLAZURA, HYDRAULIKA, REMONTY,
tel. 600 604 547

Działki budowlane
tel. 602 340 549

kotłownie,

Doświadczony ogrodnik, tel. 697 087 572

OGRODY, TRAWNIKI, TEL. 501 233 483

Sprzedam
SUPER
DZIAŁKĘ
budowlaną
pod
Warszawą w b.dobrej lokalizacji - łączny koszt ze
wszystkimi opłatami ok. 26 000 zł . Tel. 698 225 965

dokumenty,

Domek
częściowo
umeblowany,
najchętniej
dla pracowników tel. 607 144 495, 502 785 868

47 m.kw., 280 tys. z wyposażeniem. Konstancin-Jeziorna, tel. 662 096 761

Bezpośrednio Wola 33 m kw., tel. 513 999 150

przyłącza,

Brukarskie,mozaiki. Tel. 608 390 733

Dom 110 m kw./3000m kw., gm. Głowaczów
sprzedam lub
zamienię na mieszkanie do 60
m kw.., Warszawa i okolice, tel. 691 285 505
Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61

od 30cm

Mieszkanie 40m kw Konstancin tel. 519 674 003

Lokal użytkowy 85 m kw., Piaseczno, na
dużym osiedlu, 1700 zł + opłaty licznikowe, tel. 608 489 113, 608 489 110,

Do wynajęcia magazyn 65 m kw., w Piasecznie , tel. 508 488 827

Ciągnik C 330, 1976 r., stan dobry, tel. 500 728 726

Pawilon wolnostojący w Piasecznie, dwa pokoje, 60m kw i 70 m kw plus zaplecze 49m kw
i własny parking, na działalność dydaktyczną
(języki obce, korepetycje). Możliwość współpracy tel. 601 274 808

Pokój z kuchnią w Głoskowie, tel. 697 086 066

Opel Meriva 1,7 DTI 2004 i Volvo V40 1999 1,9
d, tel. 601 142 524

Tigra 99r., żółta, tel. 602 463 705

Mieszkanie 37 m kw., Piaseczno, tel. 693 440 622

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

1000 m kw. Wola Gołkowska
200.000 pln, tel. 502 232 559

Avon - zapisz się na wiosnę! Tel. 605 532 475
Firma zatrudni pracowników ochrony na terenie Piaseczna. Tel. 500 115 972

Tarczyna,

8300 m kw., wszystkie media, Mroków, gm.
Lesznowola, tel. 502 396 505

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę,
tel. 504 017 418

Zatrudnię ekspedientkę, Piaseczno,
tel. 22 750 19 20

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

1537

kw.,

Działka budowlana 1160m kw z domem 70m kw, z
drewna, do wykończenia tel. 605 085 563 po 16.00

EKOGROSZEK – Producent, Odsiarczony z certyfikatem, Ceny letnie – Promocja, Kl. 28 - 730
zł brutto, kl. 25 - 650 zł brutto, Miał odsiew kl 25
- 500 zł brutto, tel/fax: 22 727 07 00, Prażmów

Do montażu okien z aluminium i pcv, tel. 601 30 36 40

m

Pokój z kuchnią, 31,5 m kw, po remoncie, Warszawa Mokotów, tel. 602 463 705

Sztachety ogrodzeniowe producent, tel 504 477 302

Przyjmę do pracy alpinistycznej pilarza oraz
do pracy fizycznej, tel. 661 920 022

Zatrudnię pomocnika kucharza z prawem jazdy, Nowa Iwiczna, tel. 697 612 714

Michało-

Pawilon 20 m kw., tel. 505 146 017

Do sprzątania domu 4 godziny 1 raz w tyg. 15zł za
godzinę. Tel. 515-256-656 w godz. 17:00-20:00

stanowi-

KW/221 M
590 000zł,

Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135
media przy działce, tel. 501 297 558

Sprzedam lub wynajmę
nie. Okazja, tel. 880 211 886

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

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

SEGMENT PIASECZNO 130 M
KW., DO ZAMIESZKANIA CENA
TEL. 506 061 361 Ag.Zalesie

Działki siedliskowe 3000 m kw. na Mazurach
koło Olsztyna w prestiżowych lokalizacjach.
Cena 100 tys zł. OKAZJA. Płatność 30%, reszta w ratach bez odsetek. Rata od 300 zł/msc.
Tel. 501 063 857

Iglaki, thuje od 5 zł tel. 609 48 00 52

wyposażone

ilość,

Drewno Kominkowe i Opałowe,
tel. 606 955 809

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

Podnajmę
fryzjerce,
sko, tel. 509 310 592

Gocław Bezpośrednio 66 m kw.,
tel. 513 999 150

Elektryk,
instalacje,
tel. 602 876 843

Hydraulik,
podłogówki,
zakres, tel. 602 876 843

2 pokoje z kuchnią, 52 m kw., w Piasecznie,
tel. 511 559 624

SPRZEDAM
PILNIE SUPER DZIAŁKĘ W CZARNYM
LESIE k/Piaseczna, tel. 604 273 249 lub
602 340 549

Drewno opałowe różne, średn. 5 - 50 cm po
76 zł / m kubiczny, dostawa gratis od 10 .,
tel. 504 091 797, www.lasiogrod.eu

Kierownika robót elektrycznych tel. 664 656 931

Zyrardow-

Bezpośrednio
działkę
budowlaną
kw., Piaseczno, tel. 500 515 043

Rowery elektryczne. Nowe modele,
tel. 22 750 28 36, 502 708 824

Drewno kominkowe,
tanio, tel. 502 544 959

kw.,

Działka
budowlana,
bezpośrednio,
wice, 1800m kw, tel. 607 764 133

Handlowiec tel. 694 532 210

Zatrudnię kierowców z kat. C, wymagane
doświadczenie, CV proszę przesyłać na adres: wektor.sb@vp.pl lub tel. 601 299 624
Fryzjera do salonu w Baniosze, tel. 604 66 11 80

m

Prace ziemne minikoparką, szerokość
do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

19

tabletów,

elektroinsta-

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, łazienki,
pleksowo, hydraulika, elektryka, tel. 509 069 238
Ogrodzenia, tel. 661 920 022
Wycinka drzew, tel. 661 920 022

kom-

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

20 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 20 (486)/2013/W1

Stacja Piaseczno Północ – na razie w sferze marzeń
PIASECZNO Osoby planujące zakup mieszkania przy ul. Jarząbka w Piasecznie są informowane w biurze sprzedaży, że w pobliżu powstanie stacja kolejowa Piaseczno Północ.
Tymczasem stacja ta istnieje tylko na papierze i – wbrew zapowiedziom - może nigdy
nie zostać zbudowana

- Planuję wraz z dziewczyną zakup mieszkania w Piasecznie przy
ul. Jarząbka. Kiedy rozmawialiśmy
w biurze sprzedaży z przedstawicielem dewelopera powiedziano nam,
że w pobliżu powstanie stacja Piaseczno Północ wraz z przebudową
ulicy Tukanów – pisze w liście do
naszej redakcji Rafał Kościński.
Pan Rafał znalazł na stronie gminy
studium układu komunikacyjnego
z planami stacji, kiedy jednak zadzwonił do gminy, aby dowiedzieć
się czegoś więcej, niczego nie wskórał. - Może wy moglibyście zająć się
tym tematem. Proszę o pomoc, bo
decyzja o zakupie mieszkania jest
decyzją na całe życie i chciałbym ją
podjąć świadomie.
Stacja widmo
Od dwóch i pół roku gminą Piaseczno rządzi Platforma Obywatelska. Na stronie piaseczyńskiego

koła platformy w zakładce Program
rozwoju gminy Piaseczno na lata
2010-2020 można znaleźć założenia programowe (postulaty zostały sformułowane przed wyborami
samorządowymi) dotyczące transportu publicznego. W zadaniach do
realizacji znajdują się m.in.: przyspieszenie rewitalizacji dworca PKP,
rozpoczęcie projektów systemów
parkingów P&R oraz nowa stacja
Piaseczno Północ w sąsiedztwie
osiedla Słowicza-Jarząbka. - To, kiedy ta stacja powstanie, nie jest zależne od nas – mówi wiceburmistrz
Daniel Putkiewicz. - Priorytetem
PKP jest w tej chwili modernizacja
linii kolejowej Warszawa-Radom.
Składaliśmy do PKP wnioski o
uwzględnienie znajdującej się w naszym studium stacji Piaseczno Północ. Na pytanie, czy nowa stacja
była tylko przedwyborczą obietnicą,
Daniel Putkiewicz mówi: - To jest

Przy ul. Jarząbka w Piasecznie cały
czas powstają nowe mieszkania

konkretna propozycja, która ma
odzwierciedlenie w studium układu
komunikacyjnego. Oczywiście przy
tego typu inwestycjach nigdy nie ma
pewności, że na pewno powstaną –
zastrzega. - Dla nas kluczowa jest
obecnie modernizacja linii, bo to
już poprawi układ komunikacyjny.
Liczę, że inwestycje kolejowe na naszym terenie zostaną wsparte odpowiednimi środkami. To nie jest bez
sensu, że my wykonujemy studium,
które może ziści się za 20 lat. O
pewnych rzeczach trzeba myśleć już
teraz.
Dworzec wciąż czeka na remont
Władze gminy Piaseczno od
dawna zapowiadają również remont  
zaniedbanego dworca PKP, uporządkowanie jego najbliższej okolicy i budowę parkingów. - Dworzec
znajduje się w opłakanym stanie, a
to przecież wizytówka naszego miasta – pisał przed rokiem w liście do
redakcji Zbigniew Kuźma. - Ciekawi
mnie czy miasto ma zamiar coś z
tym zrobić?
W grudniu 2011 roku wiceburmistrz
Daniel Putkiewicz zapowiadał, że
gmina zrobi wszystko, aby możliwie szybko doprowadzić dworzec
do ładu. Poinformował, że pieniądze na jego remont, uporządkowanie okolic dworca oraz budowę parkingów zostały zarezerwowane w
projekcie budżetu na 2012 rok. Kiedy dziesięć miesięcy temu zapytaliśmy, dlaczego dworzec nadal straszy podróżnych swym wyglądem,
okazało się, że wszystkiemu „winna”
była umowa dzierżawy dworca zawarta między gminą, a PKP w 2009
roku. To właśnie wtedy PKP wydzierżawiło samorządowi dworzec
„na czas określony, ale nie krótszy
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Przymiarki do rewitalizacji dworca PKP
trwają przynajmniej od 3 lat
niż 5 lat”. W praktyce oznacza to, że
już w 2014 roku PKP może wypowiedzieć gminie umowę dzierżawy.
Gmina nie chciała inwestować pieniędzy w budynek, który już za rok
teoretycznie może wrócić do właści-

Stacja Piaseczno Północ w
najbliższym czasie nie powstanie, rewitalizacja dworca PKP być może rozpocznie
się w przyszłym roku
ciela. Dlatego zwrócono się z prośbą
do PKP o przekazanie gminie budynku dworca lub wydłużenie okresu dzierżawy na okres 29 lat (zgodnie z podjętą w 2012 roku uchwałą
rady miejskiej). Równolegle wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku oraz zlecono wykonanie projektu. Wielobranżowy projekt przebudowy i remontu dworca,
obejmujący kotłownię, przyłącze gazowe, energetykę i przyłączenie do
instalacji kanalizacji opracowała firma Sema Architekci z Warszawy. Jeszcze w tym roku może ruszyć rewitalizacja dworca PKP w Piasecz-

nie – informuje Krzysztof Kasprzycki, asystent burmistrza. - Przygotowanie dokumentacji przedłuża się,
ponieważ projekty muszą uzgodnić
miedzy sobą aż cztery spółki PKP.
Czekamy jeszcze na opinię od jednej ze spółek i będziemy starać się
o ostateczną akceptację w zespole roboczym przedstawicieli spółek PKP. Mam nadzieję, że do końca
roku uda nam się wystąpić o pozwolenie na budowę i rozpisać przetarg.
Wówczas prace mogłyby zakończyć
się późną jesienią przyszłego roku.
Zakres prac ma obejmować
odnowienie elewacji, instalacji wewnątrz budynku, generalny remont
pomieszczeń. W celu zwiększenia
funkcjonalności budynku zostanie
podniesiony o 80 cm dach, tak by
na poddaszu mogły mieścić się biura. W budynku będzie miejsce na
kiosk i punkt gastronomiczny. - Na
tym etapie przygotowań nie znamy
kosztorysu, jednak szacujemy, że
generalny remont i rewitalizacja budynku dworca PKP pochłonie ok.
3,5 mln – dodaje Kasprzycki.

Tomasz Wojciuk

