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Gwiazdy zagrały
dla Beaty

KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 30 czerwca w Parku
Zdrojowym odbył się Charytatywny Piknik Rodzinny,
z którego dochód będzie przeznaczony na leczenie
Beaty Jałochy, sparaliżowanej fizjoterapeutki z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie. Tysiące ludzi przybyło do Parku Zdrojowego
wesprzeć akcję oraz zobaczyć liczne gwiazdy. Podczas pikniku udało się zabrać ponad 85,1 tys. złotych
str. 12

Honorata Kucharska Honorowym Obywatelem Piaseczna
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno otrzymała Honorata Kucharska - prezes piaseczyńskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Wiertarko-wkrętarka bez płacenia
W supermarkecie z artykułami budowlanymi Szczepan S., wykorzystując
nieuwagę personelu, zdjął zabezpieczenia z kosztującej około 500 zł wiertarko-wkrętarki i jak gdyby nigdy nic, udał się do wyjścia. Poczynania mężczyzny zauważyła jednak ochrona. Po przekroczeniu linii kas Szczepan S.
został zatrzymany i przekazany w ręce policji. Za kradzież grozi mu nawet
do 5 lat więzienia.

Wakacje z marihuaną
Na terenie Zalesia Górnego policjanci zwrócili uwagę na dziwne zachowanie grupki młodych osób. Na widok policyjnych mundurów młodzi zrobili się wyjątkowo nerwowi. Przy Borysie M. policjanci znaleźli torebkę z
marihuaną, którą kupił prawdopodobnie od Julii W. Obydwoje zostali
zatrzymani i przewiezieni na komendę. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat więzienia.

4,3 promila w Żabieńcu
Kilka dni temu w okolicach Żabieńca policjanci zwrócili uwagę na jadącą
całą szerokością drogi mazdę. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało
się, że siedzący za kierownicą 29-letni Grzegorz J. jest kompletnie pijany –
mężczyzna miał w organizmie aż 4,3 promila alkoholu. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.

LESZNOWOLA

Tanie, ale podrobione
Na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej policjanci zwrócili
uwagę na sprzedawane przez jedną z firm zabawki. Okazało się, że zostały
one podrobione. Funkcjonariusze zabezpieczyli towar o wartości 13 tys. zł.
Właściciel firmy, 43-letni Chińczyk, odpowie za wprowadzanie do obrotu
rzeczy z zastrzeżonymi znakami towarowymi, za co zgodnie z ustawą
prawo własności przemysłowej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 5.

Odzyskano skradziony samochód
Kilkanaście dni temu w Wólce Kosowskiej zostało skradzione warte kilkadziesiąt tysięcy złotych bmw. Sprawą zajęli się piaseczyńscy kryminalni.
Nieoczekiwanie, kilka dni temu auto udało się zlokalizować – stało zaparkowane na terenie strzeżonego osiedla w Warszawie. Policjanci odzyskali
bmw i zatrzymali pasera – 60-letniego Janusza K. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 5 lat więzienia.

GÓRA KALWARIA

Rowerzysta tropił węża
W Szczakach policjanci zatrzymali 40-letniego rowerzystę. Mężczyzna,
obywatel Ukrainy, jechał wężykiem, z trudem utrzymując równowagę. Po
zatrzymaniu do kontroli okazało się, że ma w organizmie ponad 3 promile
alkoholu. 40-latkowi grozi do 1 roku więzienia.

Złamała zakaz sądowy
W poniedziałek około godz. 15 na ulicy Puławskiej w Baniosze policjanci
zatrzymali jadącą seatem Renatę W. Kobieta wsiadła za kierownicę, mając w
organizmie 2,4 promila alkoholu. Nie zrobiła tego zresztą pierwszy raz.
Złamała bowiem 2-letni zakaz sądowy, zabraniający jej prowadzenia pojazdów mechanicznych do października tego roku. Za jazdę w stanie nietrzeźwości i złamanie zakazu sądowego kobiecie grozi do 5 lat więzienia. O jej
dalszym losie zdecyduje sąd.

URSYNÓW

Aresztowany za handel kokainą
Na jednym z parkingów przy ulicy Wańkowicza policjanci zwrócili
uwagę na zaparkowanego vw, w którym siedziało dwóch młodych mężczyzn. Na widok radiowozu kierowca próbował odjechać, jednak funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. W trakcie przeszukania przy 33-letnim Marcinie P. policjanci znaleźli 10 gram kokainy. Po przewiezieniu do
komendy mężczyzna usłyszał zarzut posiadania i handlu narkotykami.
Grozi mu do 10 lat więzienia.
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Absolutoryjny pojedynek
burmistrzów

KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w czwartek 27 czerwca, radni udzielili burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie
poprzedziła jednak dość długa dyskusja, podczas której doszło do „pojedynku” między urzędującym burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem, a jego poprzednikiem, radnym Markiem Skowrońskim
Grzegorz Traczyk

W 2012 roku dochody samorządu wyniosły 119,7 mln złotych (98,6
proc. planu), a wydatki ukształtowały się na poziomie przeszło 114,1
mln złotych (93,4 proc. planu). Na
zadania inwestycyjne w ubiegłym
roku przeznaczono 21,08 mln złotych, co stanowiło 94,18 proc. planu.
Zadłużenie gminy na koniec ubiegłego roku wyniosło ponad  8,6 mln
złotych i stanowiło zaledwie 7,19
proc. zrealizowanych dochodów.
Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i komisja rewizyjna
rady miejskiej pozytywnie oceniły
wykonanie budżetu. Dlatego też
burmistrz Kazimierz Jańczuk otrzymał absolutorium – za jego udzieleniem opowiedziało się 12 radnych,
dwóch wstrzymało się od głosu, a
trzech było przeciw. Jednak głosowanie, w odróżnieniu od ubiegłego
roku, poprzedziła długa dyskusja,
podczas której nie brakowało negatywnej oceny pracy burmistrza.

Jańczuk vs. Skowroński
- To nie był łatwy rok – przyznał
burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Ale
myślę, że liczby świadczą o tym, że
mimo to wiele udało nam się zrobić. Oczekiwania mieszkańców są
zawsze dużo większe niż możliwości samorządu, ale podkreślam, że
rozwój naszej gminy jest zrównoważony, a polityka wydatków bieżą-

udział w małych edukacyjnych projektach – dodał Kazimierz Jańczuk.
Nadchodzą wybory
W słowny pojedynek obu burmistrzów, przerywany co chwilę
przez Andrzeja Cieślawskiego, przewodniczącego rady miejskiej, który
przypominał, że dyskusja powinna
dotyczyć jedynie wykonania budżetu za ubiegły rok, włączali się również inni radni. - W naszej gminie
nie ma zrównoważonego rozwoju –
stwierdził radny Bogusław Komosa.
- Między wydatkami na miasto i na
wieś, która zajmuje znacznie większy obszar, jest kolosalna różnica i
powinno się to zmienić – dodał radny. Dyskusję, która miejscami przypominała przedwyborczą debatę
dwóch kandydatów na burmistrza,
starała się zakończyć radna Grażyna Żmigrodzka-Konitzer, przewodnicząca komisji rewizyjnej, która to
dokonała oceny wykonania budżetu
przez Kazimierza Jańczuka. - Ja
również mam wiele zastrzeżeń do
pana burmistrza, ale nie ma to nic
wspólnego z absolutorium, które
powinno dotyczyć tylko budżetu.
Dyskusję, którą można ocenić
jako zapowiedź przyszłorocznych
wyborów, zakończył przewodniczący, zarządzając głosowanie. W ubiegłym roku nikt nie był przeciwny, a

Oceniali burmistrza, a nie budżet
- Nie mogę udzielić panu absolutorium – dyskusję zaczęła radna
Alfreda Konopka. - Priorytetem
dla pana są duże Coraz więcej pieniędzy konsumujemy, ponieważ
inwestycje, a dla
m i e s z k a ń c ó w wzrastają wydatki bieżące. Stara się pan pozyskiwać
n a j w a ż n i e j s z e fundusze na inwestycje z pieniędzy podatników oraz
są małe sprawy, ze sprzedaży gminnego majątku, zamiast znaleźć je
jak problemy ze
śmieciami, roz- w budżecie. Prędzej czy później doprowadzi to do taliczenia wspól- kiej sytuacji, że zabraknie tych nieruchomości
not z ZGK, brak
Marek Skowroński
chodników, placów zabaw i latarni,
radny
które od lat nie są rozwiązane. Reprezentuję mieszkańców, którzy są cych niezwykle racjonalna – dodał
zawiedzeni i rozczarowani. Moim burmistrz, który poprosił, by radzdaniem absolutorium to nie tylko ny wskazał, gdzie można poczynić
stuprocentowe wykonanie budżetu, oszczędności. - Wydatki bieżące zolecz także całokształt pracy burmi- stały znacznie zracjonalizowane, ale
strza – dodała radna z osiedla Mir- potrzeby rosną. Mamy oszczędzać
ków. Negatywnie o pracy Kazimie- na oświacie, która pochłania znaczrza Jańczuka wypowiedział się także ną część budżetu i sięga ponad 30
radny Marek Skowroński, poprzedni mln złotych – retorycznie pytał burburmistrz Konstancina-Jeziorny.
mistrz. Kazimierz Jańczuk przyznał,
- Udział wydatków inwesty- że prace nad planami przedłużają
cyjnych w budżecie stale male- wnioski o odrolnienie, do których
je – stwierdził radny. - Jeszcze 4-5 musi odnieść się
lat temu sięgał 40-50 proc., a teraz minister rolnicwynosi zaledwie niewiele ponad 20 twa. Natomiast To nie był łatwy rok, ale myślę, że liczby świadczą o
proc. budżetu. Coraz więcej pienię- swojemu
opodzy konsumujemy, ponieważ wzra- nentowi zarzucił tym, że mimo to wiele udało nam się zrobić. Oczestają wydatki bieżące. Stara się pan nieścisłość, przy- kiwania mieszkańców są zawsze dużo większe niż
pozyskiwać fundusze na inwestycje taczając sumy, możliwości samorządu, ale podkreślam, że rozwój
z pieniędzy podatników oraz ze które
zostały
sprzedaży gminnego majątku, za- przeznaczone na naszej gminy jest zrównoważony, a polityka wydatmiast znaleźć je w budżecie. Prędzej inwestycje w la- ków bieżących niezwykle racjonalna
czy później doprowadzi to do takiej tach 2010-2012.
Kazimierz Jańczuk
sytuacji, że zabraknie tych nieru- Z analizy przywołanej przez burburmistrz Konstancina-Jeziorny
chomości. Należy przede wszyst- mistrza wynika, że wydatki inwekim ograniczyć wydatki bieżące, by stycyjne w tych latach sukcesywnie teraz w radzie kształtuje się wyraźna
znaleźć środki na inwestycje – dodał wzrastały, poczynając od ostatniego grupa opozycjonistów, krytykująradny Marek Skowroński, który za- roku kadencji Marka Skowrońskie- cych burmistrza. Można się sporzucił burmistrzowi również m.in. go. Były burmistrz przypomniał na- dziewać, że w najbliższym czasie
brak sukcesów w pozyskiwaniu tomiast lata 2008-2009, kiedy to rze- krytyka się jeszcze nasili, ponieważ
środków zewnętrznych i opieszałość czywiście wydatki inwestycyjne były już w przyszłym roku odbędą się
w opracowywaniu miejscowych pla- znacznie wyższe niż obecnie. Kazi- wybory samorządowe, a radni będą
nów zagospodarowania przestrzen- mierz Jańczuk, odpierając zarzuty wybierani w okręgach jednomannego. - Finansowanie dużych pro- dotyczące środków unijnych, pod- datowych więc każdy z nich będzie
jektów, którymi się pan szczyci, jak kreślił, że walka o fundusze na lata chciał jak najwięcej „wywalczyć” dla
przebudowa parku czy Hugonówki, 2007-2013 skończyła się za rządów swojego terenu, co dla mieszkańców
zostało zapewnione w poprzedniej Marka Skowrońskiego, sugerując, może być korzystne. Chyba, że spokadencji.
że radny powinien mieć pretensje do ry sparaliżują samorząd.
siebie. - Teraz możemy jedynie brać

„

”

„

”

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 24 (490)/2013/W1

3

Darek, Józek i Janek w czynie społecznym
PIASECZNO O wymagającym remontu mostku nad Perełką, łączącym miejski park z południową częścią miasta pisaliśmy już wielokrotnie, ostatni raz w styczniu tego roku.
Urzędnicy gminni i powiatowi od lat deklarowali chęć rozwiązania problemu, jednak
nie przekładało się to na konkretne działania. W końcu remont przejścia, w czynie społecznym, wykonali Jan Dąbek, Dariusz Malarczyk i Józef Zalewski
Stan techniczny mostka gwałtownie pogorszył się po ulewach,
które spadły na miasto w czerwcu
2010 roku. Na wniosek nadzoru
budowlanego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zamknął obiekt, mimo, że
nie miał go w swojej ewidencji.
Już wtedy do mostka nikt się nie
przyznawał. Mimo to, ówczesny
wiceburmistrz Piaseczna Dariusz Malarczyk wystosował do
PINB pismo, w którym poprosił nadzór, aby pozwolił gminie
wyremontować mostek. Prośba
została zaakceptowana i... na
tym się skończyło. Minęło kilka
miesięcy i zniecierpliwieni ludzie
sami rozebrali zabezpieczenia a
potem, mimo grożącego niebezpieczeństwa, zaczęli korzystać z
przejścia w drodze do pracy.

ubiegłego roku burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis zapytał starostę o stopień zaawansowania
prac związanych z opracowaniem
projektu odbudowy mostka. W
odpowiedzi, Dariusz Malarczyk,
obecnie członek zarządu starostwa powiatowego poinformował,
że dokumentacja projektowa nie
została wykonana, ponieważ starostwo nie dysponuje terenem,
na którym znajduje się mostek.

3 tys. zł

przeznaczyli na remont kładki
Dariusz Malarczyk, Józef Zalewski
i Jan Adam Dąbek
W tym momencie sprawa jego remontu utknęła w martwym punkcie. Tymczasem stan obiektu, z
którego każdego dnia korzystają
mieszkańcy Piaseczna, stopniowo
się pogarszał. Zbutwiałe deski,
między którymi tworzyły się coraz większe szczeliny, stanowiły
realne zagrożenie dla przechodniów. Stan wizualny konstrukcji
również pozostawiał wiele do życzenia. W styczniu gmina informowała, że na bieżąco dokonuje
drobnych napraw mostka, nie było
ich jednak widać. W projekcie budżetu na 2013 rok rada miejska
zarezerwowała na remont mostka
50 tys. zł, na tym jednak się skończyło.

Zatrważająca niemoc urzędników
Jedną z osób, które od samego
początku najbardziej zaangażowały się w działania zmierzająca do
wyremontowania mostka był gminny radny, Zbigniew Mucha. - Złożyłem w tej sprawie już sześć wniosków, pierwszy w połowie czerwca
2010 roku – mówił zimą tego roku
radny. - Urzędy zaczęły wymieniać
między sobą korespondencję, ale
nic z niej nie wynikło. Wnioskowałem o skoordynowanie działań.
Bezskutecznie.
W styczniu 2011 roku w gminie
odbyło się spotkanie z przedstawicielami starostwa powiatowego
w sprawie wyremontowania mostka. Starostwo zadeklarowało, że
podejmie się funkcji inwestora,
pokryje do 50 proc. kosztów inwestycji i w najbliższym czasie
zleci opracowanie niezbędnej dokumentacji. Gmina miała zwrócić
się do rady miejskiej o przyznanie środków na częściowy remont
mostka. Miesiąc później okazało
się, że rada jednak tych środków
nie przyzna (decyzja spowodowana była przejściowymi kłopotami finansowymi). W listopadzie
R
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K

Burmistrz i starosta
zakasują rękawy
Nieoczekiwanie przełom w sprawie mostka nastąpił w ubiegły piątek. - Kładka została wyremontowana – poinformował nas Dariusz
Malarczyk. - Zrobiliśmy to w czynie
społecznym. Tajemniczymi społecznikami, którzy własnoręcznie wyremontowali kładkę byli, oprócz Dariusza Malarczyka, były burmistrz
Piaseczna Józef Zalewski (dziś radny powiatowy) i Jan Adam Dąbek,
starosta piaseczyński. - Nie zrobiliL
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śmy tego jednak jako samorządowcy, tylko osoby prywatne – zastrzega
Dariusz Malarczyk. Panowie Dariusz, Józef i Jan z własnej kieszeni
wyjęli po 1000 zł, co pozwoliło na
wzmocnienie jednego przyczółka
mostka, wymianę drewnianych legarów, a także oczyszczenie i pomalowanie barierek. - Sami układaliśmy deski i malowaliśmy barierki
– dodaje pan Dariusz. - Oczywiście
nad przebiegiem prac czuwał zatrudniony przez nas fachowiec.
Na pytanie, czy samowolny
remont mostka jest zgodny z
prawem, pan Dariusz mówi: Skupiliśmy się na kładce, czyli
tym, co jest na wierzchu, nie
na mostku, którego konstrukcji
nie ruszaliśmy. Inna sprawa, że
przepisy w tym względzie nie są
jednoznaczne... Chcieliśmy pokazać, że jak ludzie się skrzykną,
to mogą zrobić coś pożyteczne-

Mimo, że wygląd mostka niewiele się poprawił,
przynajmniej można po nim bezpiecznie chodzić
go. Chcemy robić takie akcje w
przyszłości - dodaje.
- A kcja zakończyła się sukcesem, bo doprowadziła do w yremontowania kładki – komentuje
radny Zbigniew Mucha. - Szkoda tylko, że remontu nie zdołały
w ykonać przez trzy lata powołaR
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ne do tego instytucje, którymi ci
panowie kierowali. Musieli zrobić to dopiero jako osoby prywatne. W tym momencie nasuwa
się pytanie, do czego właściwie
potrzebne są nam samorządy?

Tomasz Wojciuk
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Sobotnie
Uśmiech rodziny
W sobotę, 22 czerwca na stadionie miejskim w Piasecznie odbył się piknik integracyjny
targowisko różności PIASECZNO
„Uśmiech rodziny”, którego celem była zbiórka pieniędzy na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno
PIASECZNO W sobotę, 29 czerwca na piaseczyńskim targowisku przy
ul. Jana Pawła II 59 odbyły się pierwsze „Sobotnie targi różności”.
Kiermasz najwyraźniej przypadł do gustu mieszkańcom, ponieważ
nie brakowało ani kupujących ani sprzedających. Targi różności będą
się odbywały w każdą ostatnią sobotę miesiąca

W ostatnią sobotę na miejskim targowisku rozłożyło się prawie 40 straganów. Można na nich było znaleźć prawie wszystko, istne skarby, skrywane dotychczas w szafie lub w piwnicy i na strychu. Wśród różnorodnego asortymentu
można było znaleźć prawdziwe perełki, nie do kupienia nigdzie indziej, a wszystkie po przystępnych cenach. Oczywiście, jak przystało na pchli targ, można było
się targować, a nawet wymieniać. Stragany uginały się pod ciężarem książek, zabawek, płyt DVD i CD oraz biżuterii i artykułów AGD oraz RTV. Na kocach sprzedawcy rozłożyli również bogaty wybór ubrań i butów, oczywiście używanych,
ale w świetnym stanie i po okazyjnych
cenach. Na targowisku różności można
Sobotnie targowisko
było nabyć także meble, plecaki, zeróżności przy ul. Jana Pawła II garki, torby, lampy, sprzęt sportowy,
ozdoby domowe oraz wózki dziecięce,
w każdą ostatnią
rowerki, a nawet motor. Zarówno kusobotę miesiąca
pujących, jak i sprzedających nie brakowało. - Każdy z nas ma na strychu czy w garażu mnóstwo rzeczy, których nie
używa, ale które szkoda wyrzucić, bo są w dobrym stanie – mówi inicjator akcji,
radny rady miejskiej w Piasecznie, Marek Marciniuk. - W ostatnią sobotę miesiąca
będzie można je sprzedać, zamienić, albo kupić coś ciekawego od innych mieszkańców. Tego dnia sprzedający za wystawienie swojego stoiska w ramach „Sobotnich targów różności” zapłacą jedynie symboliczną złotówkę. Poza tym myślę, że taki pchli targ będzie pełnił także dla mieszkańców funkcję integracyjną
– dodaje pomysłodawca, zadowolony z zainteresowania, które wzbudziło „Sobotnie targowisko różności” i zaprasza na kolejne kiermasze. Pchli targ na piaseczyńskim targowisku przy ul. Jana Pawła II będzie się odbywał w każdą ostatnią
gt
sobotę miesiąca, w godz. 10-14.
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– Wychowawczego w Piasecznie

Kiedy starostwo powiatowe ogłosiło plany przeniesienia Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Piasecznie do innego budynku, a
nawet, być może, także i do innego
miasta, wywołało to zdecydowane
protesty rodziców uczęszczających do
niego dzieci. Ostatecznie zapadła decyzja, że szkoła zostaje do 30 czerwca
2014 roku. Ze względu na brak funduszy ze strony powiatu na inwestowanie
w placówkę, rodzice podjęli decyzję,
że wezmą sprawy w swoje ręce i sami
postarają się o pozyskanie na to odpowiednich środków. Budynek, który nie
był od lat gruntownie remontowany,
jest faktycznie w złym stanie i wymaga
wielu nakładów. Szczególnie istotna
jest w obecnej sytuacji wymiana instalacji elektrycznej, na co potrzeba
będzie około 300 tysięcy złotych. Pomysłodawczynią pikniku, z którego
dochód miałby być przekazany na
ośrodek, była wiceburmistrz Piaseczna Honorata Kalicińska.
- Rodzice ze Szkoły Podstawowej nr
1 postanowili włączyć się w organizację
imprezy, za co im bardzo serdecznie
dziękujemy – mówi Agnieszka Niczyporuk, wiceprezes stowarzyszenia  Auxilium. - To jest nasz pierwszy krok. W
te wakacje chcielibyśmy zrobić w szkole
to, co się da. Wiemy, że nie uzbieramy
od razu 300 tysięcy, ale chcieliśmy pokazać, że się staramy i że nam zależy.
Będziemy dalej rozmawiać ze starostwem powiatowym w sprawie remontów. Cieszymy się, że impreza się udała.
Sobotni piknik cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem okolicznych

mieszkańców. Odbyły się, między innymi, pokazy mody i fryzur dziecięcych, konkursy plastyczne i sportowe
oraz występy uczniów. Prawdziwą
furorę wywołał przyjazd na stadion
strażaków z Młodzieżową Drużyną
Pożarniczą OSP Chojnów, którzy
utworzyli kurtyny wodne. Z możliwości schłodzenia się skwapliwie skorzystało wielu najmłodszych uczestników
imprezy. Na specjalnie przygotowanej
z okazji imprezy scenie nie zabrakło
zespołu Manaus i solowego show w
wykonaniu Kolorofonii. Wielu było
również chętnych do występu w mini
playback show, udziału w loterii fantowej, a wszyscy głodni i spragnieni
mogli skosztować staropolskiego jadła, rodzinnego grilla, kawy, herbaty oraz pysznych domowych ciast.
Piknik odwiedzili przedstawiciele
lokalnych władz, na czele ze starostą
Janem Dąbkiem, który brał udział w
kilku licytacjach, wygrywając koszulkę meczową wychowanka KS Piaseczno i piłkarza Legii Warszawa Michała
Żyro oraz burmistrzem Zdzisławem
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Lisem. Starosta założył od razu na
siebie wylicytowaną właśnie koszulkę
i pokazał, że z futbolówką radzi sobie
bynajmniej nie gorzej niż z wystąpieniami na sesjach rady powiatu.
W trakcie pikniku udało się zebrać
sumę 12 tysięcy i 325 złotych. Stowarzyszenie Auxilium składa serdeczne
podziękowania sponsorom i wszystkim zaangażowanym w realizację pikniku. „Pragniemy docenić szczególnie
osoby, które w czasach komercji, życia
w pośpiechu i zanikania więzi międzyludzkich w codziennym życiu potrafią
dostrzec drugiego człowieka oraz bezinteresownie czynić dobro” - napisali
przedstawiciele stowarzyszenia.
- Za rok chcielibyśmy na pewno
zorganizować podobną imprezę, a
może już w tym roku po wakacjach –
podsumowuje Agnieszka Niczyporuk.
- Wiemy, że inne szkoły są również
chętne do współpracy. Jesteśmy dumni
z tego pikniku i wierzymy, że następne
będą jeszcze lepsze.

Grzegorz Tylec
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Radni wspierają talenty
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Malarstwo Iwony
Wojewody-Jedynak

POWIAT Podczas ostatniej sesji rady powiatu, która odbyła się 27 czerwca, ośmioro radnych
Platformy Obywatelskiej wręczyło Weronice Urawskiej, młodemu utalentowanemu mu- PIASECZNO W Galerii Przystanek mieszczącej się w Przyzykowi, profesjonalną gitarę. Zakup instrumentu radni sfinansowali z własnych pieniędzy stanku Kultura na Placu Piłsudskiego w Piasecznie otwarto wystawę malarstwa Iwony Wojewody-Jedynak. Prace
W czasie sesji rada i zarząd poartystki oglądać będzie można do 31 sierpnia
wiatu wyróżnili młodych utalento-

wanych wolontariuszy, angażujących się w działalność charytatywną
na terenie powiatu - Weronikę Urawską oraz zespół Jazda Na Kocie,
który tworzą Jakub Możdżonek,
Mateusz Stolarczyk, Michał Danaj,
Mateusz Bieńkowski i Krzysztof Padzik. Otrzymali oni jedynie gratulacje i dyplomy. Dlatego też ośmioro
radnych z klubu PO postanowiło z
własnych funduszy wesprzeć jednego
z utalentowanych muzyków. Zakupili profesjonalną gitarę, którą podczas sesji uroczyście wręczyli Weronice Urawskiej. - Rozwój talentów
wymaga przede wszystkim funduszy
– mówi radny Łukasz Krawczyński
(PO). - Same dyplomy i gratulacje
nie umożliwią młodym ludziom rozwijania swoich pasji i zdolności, na
co samorząd powinien przeznaczać

Dzięki prywatnej
inicjatywie ośmiorga
radnych z PO Weronika
Urawska będzie mogła
rozwijać swój talent, szlifując
zdolności na nowej gitarze
większe środki. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć Weronikę Urawską z
własnych pieniędzy – dodaje radny.
Weronika Urawska ukończyła
właśnie I klasę liceum ogólnokształ-

Radni Platformy Obywatelskiej ufundowali Weronice Urawskiej
nową gitarę, którą przekazali dziewczynie podczas ostatniej
sesji rady powiatu
cącego. Jest laureatką VII Piaseczyńskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej. Jest nie tylko utalentowaną
wokalistką, lecz także instrumentalistką. Swoim talentem   dzieli się z
innymi ludźmi, występując na koncertach charytatywnych. Jest osobą
serdeczną i skromną. Dziewczyna
będzie uczęszczała na lekcje emisji
głosu w piaseczyńskim Centrum
Kultury. Weronika potrzebowała
gitary elektro-akustycznej, żeby rozwijać swój talent estradowy. Radni
powiatu piaseczyńskiego z klubu
Platformy Obywatelskiej (Łukasz
Krawczyński, Katarzyna Obłąkow-

ska-Kubiak, Arkadiusz Strzyżewski, Waldemar Kosakowski, Dorota
Mroczek, Tadeusz Sztop, Włodzimierz Rasiński i Artur Buczyński)
postanowili jej w tym pomóc i ufundowali jej gitarę.
Radni podczas sesji zwrócili
również uwagę, że jednym z zadań
samorządu są stypendia dla młodych utalentowanych ludzi i że samorząd powiatu powinien wykazać
większe zaangażowanie w tym obszarze, przeznaczając fundusze na
rozwój uzdolnionej młodzieży.

Wernisaż, który odbył się pod koniec maja, w Przystanku Kultura otworzyli wspólnie kierownik placówki Bogumiła Rososzczuk i opiekun galerii Aleksander Ryszka.
- Iwona Wojewoda-Jedynak posługuje się tradycyjną techniką tempery
żółtkowej – mówi Aleksander Ryszka. - Sztuka artystki jest silnie zakorzeniona w malarskiej tradycji, a jej obrazy poprzez perfekcyjny warsztat oraz
tajemniczy, oniryczny klimat bardzo silnie oddziałują na odbiorcę.
Tematy, które podejmuje to wnętrza i martwe natury, a więc klasyczne malarskie motywy. Opiekun Galerii Przystanek zwrócił jednak uwagę, że
zwykłe przestrzenie i codzienne przedmioty w obrazach Wojewody-Jedynak
nabierają metafizycznego znaczenia. Artystka, posługując się umiejętnie
światłem i kolorem, nadaje tym motywom wymiar duchowy.
- Twórczość Iwony Wojewody-Jedynak poprzez swoją warstwę wizualną, jak i silny ładunek emocjonalny nie pozwala przejść obok niej obojętnie
– kończy Aleksander Ryszka.

Grzegorz Traczyk

Grzegorz Tylec
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Miliony na odwodnienia

PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej poinformowano mieszkańców o postępach
w pracach odwodnieniowych, które wykonywane są na terenie gminy od 2011 roku. Prezentację poprowadziła Ewa Bednarska z wydziału infrastruktury i transportu publicznego

O
konieczności
przeprowadzenia
prac
odwodnieniowych
przekonała
wszystkich
powódź i podtopienia, do których doszło latem 2010 roku.
- Celem prezentacji jest przekazanie informacji o działaniach realizowanych od 2011 roku – zwróciła
się do mieszkańców i radnych Ewa
Bednarska.
Burmistrz Zdzisław Lis podkreślił jednak, że gmina nie chce się
chwalić, tylko pokazać mieszkańcom
to, co zostało już zrobione. - Przed
nami jest jeszcze dużo pracy – dodał.

tym zakresie było zwłaszcza na
terenie Zalesia Dolnego. W 2012
roku, po udrożnieniu ciągów odwodnieniowych, przystąpiono do
udrażniania rowów. - W tym czasie powstaje siatka, która zaczyna
obejmować swym zasięgiem coraz
większe obszary – wyjaśniała Ewa
Bednarska. - Okazało się, że problemem są nie tylko wody opadowe, ale także wody roztopowe. Do
tego obserwowaliśmy coraz wyższy
poziom wód gruntowych.
Zalesie Górne było podtapiane
wodą spływającą z terenów leśnych

Gigantyczne nakłady gminy
W 2011 roku na prace odwodnieniowe gmina wydała 3,9 mln zł,
w roku 2012 było to 4,7 mln zł, zaś
w 2013 – 2,3 mln zł. W ciągu trzech
ostatnich lat udało się zrealizować
kilkadziesiąt zadań. Inwestycje
zwiększyły bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczając ryzyko podtopień. W 2011 roku straż pożarna
podjęła z tego tytułu 469 interwencji, w roku 2012 tych interwencji
było 26, a w tym roku – 52. Ewa
Bednarska przedstawiła też pokrótce harmonogram podejmowanych prac. W 2011 roku gmina
zajmowała się przede wszystkim
konserwacją, udrażnianiem i naprawą przepustów oraz odcinków
kanałowych w ich najniżej położonych punktach. Sporo pracy w

Ponad
wydała w ciągu ostatnich
trzech lat gmina
na prace odwodnieniowe

11 mln zł

od strony gminy Prażmów. W porozumieniu z Prażmowem i Nadleśnictwem Chojnów gmina Piaseczno
udrożniła stary ciek odwodnieniowy
omijający tereny zabudowane i spięła studnie odwodnieniowe, dzięki
czemu udało się odprowadzić nadmiar wody do rzeki Czarnej.
W 2013 roku, kiedy główne cieki
zostały już udrożnione, skupiono się
na ich koszeniu, odmulaniu, oczyszczaniu, usuwaniu gałęzi itp. Stąd
mniejsze ponoszone przez gminę
nakłady, niż w latach ubiegłych.

Mieszkańcy coraz bezpieczniejsi?
- Straż pożarna coraz rzadziej
interweniuje, nasi mieszkańcy czują się coraz bezpieczniej, mamy
coraz mniej skarg – mówiła Ewa
Bednarska. - Ponadto od 2011 roku
działa system wysyłania esemesów
w przypadku zagrożeń, w bazie
mamy już ponad 2 tys. osób. Podejmują państwo uchwały dla podniesienia standardu życia mieszkańców, dajecie pieniądze na drogi,
nowe nakładki, nie zapominajcie o
odwodnieniu. Drogi w miejscowych planach zagospodarowania
nie mogą mieć 6 m szerokości,
trzeba zostawić przy nich jeszcze
miejsce na rowy odwadniające –
zwróciła się do radnych.
Firma przygotowuje koncepcję
Profesjonalną koncepcję odwodnienia terenu na zlecenie gminy przygotowała też firma MGGP
SA. Podczas prezentacji można się
było zapoznać z owocami jej pracy. - Celem koncepcji, nad którą
nasza firma pracuje od roku, jest
zinwentaryzowanie infrastruktury
odwodnieniowej, zebranie informacji o koniecznej modernizacji
istniejącej infrastruktury, zaprojektowanie nowej infrastruktury
w miejscach, w których jeszcze jej
nie ma oraz analiza rzeczowo-finansowa – mówił Adam Szostek
z MGGP SA. Projektant zwrócił
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Ewa Bednarska poinformowała o postępach
w pracach odwodnieniowych
uwagę, że głównym ciekiem wodnym odbierającym wodę z terenu
gminy Piaseczno jest rzeka Jeziorka. Zauważył też, że Piaseczno ma
niewielki wpływ na to, jak Jeziorka
i inne cieki się zachowują. - Często
to, co dzieje się w Piasecznie, jest
efektem zdarzeń   występujących w
dorzeczu Jeziorki.
MGGP SA. opracowała już dla
Piaseczna szczegółową mapę terenów zagrożonych podtopieniami.
Gmina dysponuje informacjami,
które tereny zagrożone są w sposób
bezpośredni.

Nie ma co oszczędzać
na kolektorach
Adam Szostek zwrócił uwagę, że
projektując infrastrukturę odwodnieniową, należy myśleć perspektywicznie, biorąc pod uwagę przeznaczenie terenu. - Wraz z rozbudową
osiedli, trzeba myśleć o odwodnieniu – dodał. - Stąd proponowana
przez nas duża średnica kolektorów,
m.in. w ulicy Wilanowskiej na terenie Józefosławia.

Tomasz Wojciuk
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LESZNOWOLA wyróżniona europejskimi certyfikatami

Gmina - Rzetelna dla Biznesu,
Wójt - Rzetelnym Menedżerem!
Rzetelny Samorząd - jest jednym z projektów w ramach ogólnopolskiego Programu Rzetelni
w Biznesie - skierowanym do samorządów, które dbając o wysokie standardy rzetelnie współpracują z inwestorami oraz partnerami biznesowymi, a także dążą do
rozwoju swojego regionu.   Celem
Programu Rzetelni w Biznesie jest
kreowanie i umacnianie etycznych
działań w obszarach przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz
w ochronie zdrowia. W konkursie
promowane są samorządy, które
dbając o wysokie standardy rzetelnie współpracują z inwestora-

mi oraz partnerami biznesowymi
z zachowaniem norm etycznych.
Pozytywnie ocenionym samorządom zostaje przyznany certyfikat
o zasięgu regionalnym, krajowym
bądź europejskim. Gmina Lesznowola w poprzednich edycjach
konkursu uzyskała certyfikat krajowy, a w ubiegłym roku - jako jedyny samorząd w Polsce - certyfikat europejski. W tegorocznej edycji Gmina Lesznowola ponownie pozytywnie przeszła weryfikację Rady Programowej Konkursu
otrzymując Certyfikat Europejski
„Rzetelny Samorząd” w kat. gmina wiejska!

Organizatorzy przedsięwzięcia
- Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting - zakończyli III edycję Programu „Rzetelni
w Biznesie” Wielką Galą Rzetelnych, która odbyła się 22 czerwca
w Warszawie. Na uroczystym wieczorze zgromadziło się ponad 500
osób. Byli to m.in. przedstawiciele władz samorządowych, rządowych, przedsiębiorcy z całego kraju, a także przedstawiciele środowiska medycznego i świata polityki. Certyfikat i statuetkę dla Lesznowoli odebrała Wójt Gminy i nie
było to jedyne wyróżnienie ode-

Wójt M.J. Batycka-Wąsik odbiera certyfikat i statuetkę
„Rzetelny Menedżer”
brane przez Marię Jolantę Batycką-Wąsik podczas tego wieczoru.
Wójt Lesznowoli w uznaniu za kilkanaście lat działalności na rzecz
gminy oraz pro-inwestorskie podejście, została wyróżniona certyfikatem „Rzetelny Menedżer”.
Europejski Certyfikat w programie Rzetelni dla Biznesu oraz
dyplom Rzetelny Menedżer dla
Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wą-
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sik, to już kolejne w tym roku ważne wyróżnienia przyznane Lesznowoli, świadczące o przyjaznym
nastawieniu gminy do inwestorów. Przypomnijmy - w czerwcu br. Gmina zajęła I miejsce w
Rankingu Miejscowości Atrakcyjnych dla Biznesu (w kat. do 50 tys.
mieszkańców) magazynu ekonomicznego Forbes.

UG Lesznowola
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Honorata Kucharska Honorowym URODZENI W PIASECZNIE
Obywatelem Piaseczna

PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej zaszczytny tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Piaseczno otrzymała Honorata Kucharska - prezes
piaseczyńskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Honorata Kucharska jest dwudziestym Honorowym Obywatelem
Gminy Piaseczno. Pierwszym został
premier RP, Jerzy Buzek, mimo, że z
Piasecznem miał niewiele wspólnego.
Oprócz niego tymi zaszczytnymi tytułami mogą poszczycić się m.in. lokalni
historycy, Ewa i Włodzimierz Bagieńscy, kronikarz Jerzy Dusza, pedagog
Ewa Krauze czy uczestnik Kampanii
Wrześniowej, Brunon Kreft.
Jedna z ikon Piaseczna
Z wnioskiem o nadanie godności
Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno Honoracie Kucharskiej wystąpiła dyrektor Centrum Kultury w
Piasecznie, Ewa Dudek, motywując
go wielkim zaangażowaniem pani
Honoraty w działalność społeczną
na rzecz Piaseczna. Honorata Kucharska w latach 2001 – 2003 piastowała stanowisko prezesa piaseczyńskiego „Chóru Lira”, a od 2003
r. pełni funkcję przewodniczącej
piaseczyńskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Swoją pracę wykonuje z ogromnym zaangażowaniem. Zmobilizowała emerytów do opieki nad pomnikami Powstańców Styczniowych i Jana
Nepomucena. Wspiera i służy radą
osobom pokrzywdzonym przez los,
starszym, bezradnym lub samotnym.

Marcel Żukowski
28.06.2013 - 3780g i 53cm

Małgosia
25.06.2013 - 3760g i 57cm

Maciej Dzwonkowski
28.06.2013 - 3450g i 55cm

Marcelina Mudryk
25.06.2013 - 4040g i 57cm

Lena Serafin
27.06.2013 - 2880g i 53cm

Krzyś Tarczyński
24.06.2013 - 2640g i 52cm

Jakub Orzoł
25.06.2013 - 2980g i 49cm

Filip Lis
30.06.2013 - 3520g i 54cm

Córka Pani Tarabasz
i Pana Bugała
24.06.2013 - 3260g i 52cm

Natalia Zawadzka
28.06.2013 - 4240g i 55cm

Suzanna Biernacka
30.06.2013 - 3860g i 59cm

Amelia Irena Król
29.06.2013 - 3840g 57cm

- Dziękuję za uznanie, jestem naprawdę pod wrażeniem
– mówiła podczas sesji Honorata Kucharska
Współpracuje ze szkołami i przedszkolami, umożliwiając dzieciom występy
na comiesięcznych spotkaniach emerytów. Organizuje członkom Związku
wyjazdy na różnorodne imprezy kulturalne – koncerty, spektakle, wycieczki i spotkania integracyjne.
Przejmująca uroczystość
Podczas uroczystości w urzędzie
gminy medal i dyplom honorowego obywatela wręczyli Honoracie
Kucharskiej burmistrz Zdzisław

Lis oraz Piotr Obłoza, przewodniczący rady miejskiej. Następnie
przewodnicząca wpisała się do
Księgi Honorowych Obywateli.
- Dzięki temu wyróżnieniu mam
motywację do dalszej pracy – mówiła. - Niedawno po raz trzeci zostałam wybrana prezesem związku,
liczącego ponad 800 osób. Dziękuję
za wyróżnienie i obiecuję państwu,
że będę starała się nadal z sercem
pracować dla tego środowiska.
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Gmina
Piaseczno
Szanowni Państwo,
Z początkiem lipca obowiązywać zaczęły w naszej
gminie, i w całej Polsce, nowe
zasady gospodarki odpadami. Dzięki wytężonej pracy
wielu osób pracujących przy
wdrażaniu reformy śmieciowej, ale przede wszystkim dzięki Państwa zrozumieniu i obywatelskiej postawie, w naszej gminie udało się wprowadzić w życie
nowy system bez opóźnienia i większych problemów.
Na dzień 1 lipca 2013 roku
wprowadzonych do ewidencji odbioru odpadów zostało
ponad 70 tysięcy mieszkańców. Jest to wielki sukces nas
wszystkich, gdyż od prawidłowego zewidencjonowania punktów odbioru śmieci
w dużej mierze zależy powodzenie całej reformy.
Od samego początku
wdrażania systemu staraliśmy się rzetelnie o wszystkim Państwa informować
poprzez często aktualizowaną stronę internetową
UiA.ZP.6721.32.2013.WK

urzędu, „Gazetę Piaseczyńską”, inne gazety lokalne,
plakaty, ulotki, facebook,
youtube, system powiadamiania sms oraz licznie organizowane spotkania w
terenie. Do Państwa dyspozycji dostępna jest specjalna infolinia, której funkcjonowanie przedłużyliśmy do
końca sierpnia.
Chcę poinformować, że
w dalszym ciągu przyjmujemy deklaracje od osób, które
jeszcze ich nie złożyły, albo
chcą je zaktualizować. Cały
czas jesteśmy do Państwa
dyspozycji, udzielamy wyjaśnień i pomagamy w rozwiązywaniu ewentualnych
problemów.
Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu będziemy analizować,
a następnie podejmować
właściwe interwencje. To od
należytej współpracy urzędu z mieszkańcami i dobrej
wzajemnej komunikacji zależało będzie powodzenie
reformy. Aby właściwie mo			

Boiska otwarte
w wakacje

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z boisk
szkolnych, które otwarte będą do końca wakacji.

nitorować i kontrolować w
jaki sposób pracują wyłonione w przetargu firmy odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych, potrzebne będą nam Państwa
informacje i uwagi.
Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis

Infolinia (22) 121 04 76

(pon-pt. godz. 9.00 -15.00,
czynna do końca sierpnia 2013 r.)
Wydział Gospodarki Odpadami
tel. 22 70 17 644
go@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu
Harmonogramy odbioru odpadów
dostępne są na stronie
www.piaseczno.eu
baner Czysta Gmina Piaseczno

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zawiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr
943/XXXIV/2013 z dnia 15.05.2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla
obszaru ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno
Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu:
1. BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu
2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Kościuszki 5, Piaseczno
Uzasadnienie
Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej gminy Piaseczno, w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Piaseczno. Obszar objęty planem obejmuje teren części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno. Istotą planu jest ustalenie układu komunikacyjnego w powiązaniu z układem zewnętrznym, ustalenie
przeznaczenia, poszczególnych terenów oraz parametrów i wskaźników
zabudowy. Zakres planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), plan sporządzony został
zgodnie z art. 17 ww. ustawy. Prace nad jego sporządzaniem podjęto po
dokonaniu wymaganych analiz wynikających z art. 14 ust. 5 ww. ustawy i podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W procedurze planistycznej uzyskano do projektu planu niezbędne
opinie i uzgodnienia. Zgodnie z wymogami ustawowymi w procedurze
sporządzania planu zapewniono udział społeczeństwa, który przedstawia się następująco. Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu wpłynęły 4 wnioski - I zawiadomienie, 8 wniosków -II zawiadomienie,
dotyczących między innymi dopuszczenia usług w obszarze przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, dopuszczenia zabudowy szeregowej, zmniejszenia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zachowania ustaleń obowiązującego planu które w części uwzględniono. Wnioski dotyczące zachowania ustaleń obowiązującego planu zostały odrzucone z uwagi na to, że projekt planu miał na celu uszczegółowienie zapisów obowiązującego planu i dostosowanie ich do obecnie obowiązujących norm i przepisów odrębnych (obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany został w
skali 1:5000, bez wyznaczenia układu komunikacyjnego dla powyższego obszaru, bez wskaźnika miejsc parkingowych powierzchni biologicznie czynnej). Stosownie do art. 17 pkt. 10 w/w ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
647 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zmianami ) ogłoszono w prasie lokalnej „Kurier Południowy ” nr 40 (459)
z dnia 28 października 2012 r poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu w terminie od 5.11.2012 do
5.12.2012 r i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie do
28.12.2012 r. . W terminie wskazanym w obwieszczeniu i ogłoszeniu w
postępowaniu zbierania uwag zgłoszono 9 uwag , dotyczących między
innymi dopuszczenia usług w obszarze przeznaczonym pod zabudowę
jednorodzinną, zmniejszenia minimalnej powierzchni działek, zmniejszenia wskaźników miejsc parkingowych , zmniejszenia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, które w części uwzględniono.

Podsumowanie
sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami)
1. Przy opracowywaniu przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowano możliwości rozwiązań
alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań , w tym stanu środowiska. W planie zapewniono warunki do
ochrony środowiska w tym: wód podziemnych, powietrza, oszczędnego gospodarowania terenem przy jednoczesnym ograniczaniu
szaty roślinnej na terenach inwestycyjnych. Warunki zagospodarowania terenu oparte są na obowiązujących normach i standardach środowiskowych. Rodzaj zmian i ich zakres przestrzenny nie będą powodować znaczących zmian w środowisku. Przyjęte w planie rozwiązania prowadziły będą do oddziaływania zewnętrznego na tereny przyległe, jednak nie będzie to ograniczać ich dotychczasowego sposobu
użytkowania
2. Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgłoszono 4 wnioski - I zawiadomienie, 8 wniosków -II zawiadomienie, dotyczących między innymi dopuszczenia usług w obszarze
przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, dopuszczenia zabudowy szeregowej, zmniejszenia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, zachowania ustaleń obowiązującego planu które w części uwzględniono i 9 uwag , dotyczących między innymi dopuszczenia usług w obszarze przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną,
zmniejszenia minimalnej powierzchni działek, zmniejszenia wskaźników miejsc parkingowych , zmniejszenia minimalnej powierzchni
biologicznie czynnej, które w części uwzględniono.
4. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu transgranicznego
5. Ustalenia w/w planu pozwalają na realizację założeń polityki
przestrzennej miasta i gminy Piaseczno określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na rozwój miasta
Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad ładu przestrzennego.
Zaleceniem do dalszych prac jest ścisłe przestrzeganie zasad zagospodarowania terenów ustalonych w planie oraz zastosowanie monitoringu zmian w środowisku wywołanych dalszym rozwojem tego
obszaru. Szczególny nacisk należy położyć na pomiar natężenia hałasu komunikacyjnego i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
gleb i wód.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Zgodnie z decyzją burmistrza Zdzisława Lisa boiska przyszkolne udostępnione zostały na potrzeby młodych mieszkańców naszej gminy od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 –
20.00, zarówno w lipcu jak i w sierpniu. Pod okiem instruktora
wolny czas spędzić można na sportowo, korzystając ze sprzętu
dostępnego w danej szkole.
– Zwyczaj zamykania boisk po ostatnim szkolnym dzwonku, był dla mnie swego rodzaju kuriozum, po to inwestujemy
w infrastrukturę sportową aby była ona jak najszerzej dostępna, stąd nasza inicjatywa aby boiska szkolne czynne były przez
całe wakacje – mówi burmistrz Zdzisław Lis.
Ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne są całkowicie bezpłatne i odbywają się na boiskach następujących szkół:
• SP nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14, Tel. 22 756 74 39
• SP nr 2 w Zalesiu Dolnym, Al. Kasztanów 12, Tel. 22 756 73 14
• Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, Al. Kalin 30, Tel. 22 715 34 77
• ZSP w Gołkowie, ul. Główna 50, Tel. 22 756 75 19
• ZSP w Józefosławiu, ul. Kameralna 11, Tel. 22 750 74 40
• ZSP w Chylicach, ul. Dworska 2, Tel. 22 726 41 25
• ZSP w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10, Tel. 22 756 72 51
• SP w Głoskowie, ul. Millenium 76, Tel. 757 81 95
• ZSP w Złotokłosie, ul. Traugutta 10, Tel. 22 756 92 60
Ponadto na kompleksie sportowym „Orlik”, basenie oraz hali
przy Gminny Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzone są odpłatne wakacyjne turnusy sportowe.
UiA.ZP.6721.34. 2013.APA

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu wniosków złożonych do projektu
STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno
Zawiadamiam, że zgodnie z art.11 pkt. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U.z dnia 12 czerwca 2012 r.) wnioski wniesione do projektu studium, zgłoszone :
• terminie (t.j.21 dni od ukazaniu się ogłoszenia w prasie lokalnej Kurier Południowy Nr 19 (342) z dnia 14 maja 2010 r.)
• oraz dodatkowo
• przed terminem przyjmowania wniosków
• po terminie przyjmowania wniosków
zostały rozstrzygnięte przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Wykaz rozstrzygniętych wniosków został zamieszczony na stronie internetowej gminy Piaseczno www.piaseczno.
eu > ogłoszenia.
Informuję również, że zgodnie z art. 11 pkt. 10 w/w ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
studium po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii będzie wykładany do publicznego wglądu. Termin wyłożenia
projektu studium do publicznego wglądu ogłoszony będzie
w prasie lokalnej, na stronie internetowej gminy Piaseczno
www.piaseczno.eu > ogłoszenia, oraz na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w
Piasecznie.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno
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Radni murem za wójt

LESZNOWOLA Mimo że Lesznowola należy obecnie do najbardziej zadłużonych gmin w Polsce i od 2012 roku
ma ogromne problemy z realizowaniem zaplanowanych dochodów, radni pozytywnie ocenili wykonanie przez
wójt Marię Jolantę Batycką-Wąsik budżetu za 2012 rok. - Mamy spowolnienie gospodarcze, oprócz tego jest
spekulacja na rynku nieruchomości – usprawiedliwiała wyjątkowo trudny stan gminnych finansów pani wójt

Pierwotnie dochody gminy w
2012 roku miały wynieść 178 mln
zł. Aż 52 mln zł gmina planowała
zarobić na sprzedaży komunalnych
nieruchomości m.in. w   Zamieniu,
Magdalence i Mysiadle. Ta estymacja od początku wydawała się bardzo
optymistyczna, biorąc pod uwagę,
że w roku 2011 gmina sprzedała nieruchomości „jedynie” za 5,64 mln
zł. Później spodziewane dochody z
tytułu sprzedaży gruntów zostały
obniżone do ponad 22 mln zł. Pod
koniec roku okazało się, że udało się
ich sprzedać za niecałe... 1,4 mln zł,
co stanowiło zaledwie 6 proc. planu.
Regionalne Izba Obrachunkowa
grozi palcem
W połowie kwietnia Regionalna
Izba Obrachunkowa w Warszawie
negatywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Lesznowola za 2012 rok. Dochody
gminy w 2012 roku wyniosły prawie
110 mln zł, co stanowiło 84 proc.
planu. Dochody majątkowe zostały
zrealizowane na poziomie niecałych
16 proc.  Stąd wzięły się późniejsze
problemy z dopinaniem budżetu.
Regionalna Izba Obrachunkowa w
uzasadnieniu zwróciła uwagę, że zobowiązania gminy według tytułów
dłużnych wyniosły na koniec 2012
roku prawie 86 mln zł, stanowiąc
78 proc. wykonanych dochodów. Na

długi gminy złożyły się zaciągnięte
kredyty, pożyczki i wyemitowane

Około 1000 mieszkańców
przybywa każdego roku w
gminie Lesznowola
obligacje. RIO podkreśliła, że relacja długu do dochodów kształtowała
się więc znacznie powyżej granicy
określonej przez ustawę o finansach
publicznych. Ustawa mówi, że łączna
kwota długu samorządu terytorialnego pod koniec roku nie może przekroczyć 60 proc. wykonanych dochodów.
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie zwróciła też uwagę, że
przekroczenie przez gminę Lesznowola na koniec 2012 roku dopuszczalnego poziomu zadłużenia w istotny
sposób narusza art. 170 ustawy o
finansach publicznych i stanowi podstawę do wydania negatywnej opinii o
wykonaniu budżetu za 2012 rok.
Zarządzanie gminą
to prawdziwa sztuka
Pod koniec ubiegłego tygodnia swoją ocenę za wykonanie budżetu w 2012
roku przyznali pani wójt radni. Zanim
jednak to nastąpiło Maria Jolanta Batycka-Wąsik wygłosiła trwającą ponad
pół godziny prelekcję, podczas której
mówiła nie tylko o spekulacji na rynku
nieruchomości, która jej zdaniem spra-

wia, że gmina nie może zbyć „super
atrakcyjnych gruntów” wystawionych
za „super atrakcyjną cenę”, ale także   aby zatrzeć nienajlepsze wrażenie
związane z niewykonaniem budżetu,
o zrealizowanych w ubiegłym roku
inwestycjach, na które gmina wydała
Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik otrzymała
38 mln zł. - To dla nas niewątpliwie
absolutorium już po raz 14
sytuacja mniej komfortowa niż zwykle,
ale musimy się z nią zmierzyć – zwróciła się do radnych pani wójt. - Nie jest
sztuką zarządzanie rozwojem gminy w świadomi, że panujący kryzys doty- na Katarzyna Przemyska. - Budżet
okresie hossy, ale sztuką jest zarządza- ka także gminy Lesznowola – mówił nie został wykonany tak, jak został
nie rozwojem gminy w okresie bessy. Jerzy Wiśniewski, przewodniczący zaplanowany – komentuje powody
Jestem absolutnie przekonana, że ten komisji polityki społecznej. - Warto swojej decyzji radna. - Pani wójt poegzamin wspólnie nie tylko zaliczymy, podkreślić, że dużym obciążeniem stawiła wszystko na jedną kartę, nie
ale zdamy go z dobrą oceną. I tego so- dla naszego budżetu jest także 6,5 udało się. W przyszłości trzeba pobie przede wszystmln „janosikowego”. To, że udało się łożyć nacisk na bardziej racjonalne
kim, ale także
planowanie dochodów gminy.
państwu z całego
- Prawdziwym sprawdzianem
Wszystkie ręce na pokład, ten statek nie może zatoserca życzę.
naszych możliwości jest radzenie sonąć. Dość wojen, wojenek, podchodów
bie w sytuacjach trudnych – mówił
Michał Otręba Marian Dusza, wiceprzewodniczący
Radni nie widzą
radny gminy Lesznowola rady. - Jestem pewny, że z tymi trudproblemu
Po odczytaniu sprawozdania
nościami sobie poradzimy.
RIO, na temat wykonania budżetu w pozyskać grunty pod Mysiadłem to
Wójt Maria Jolanta Batycka-Wą2012 roku, odczytano opinie komisji absolutna zasługa pani wójt, nie do sik podziękowała radnym za udzieproblemowych. - Dochody zostały przecenienia. Po przyjęciu przez radę lenie absolutorium. - Moje szczęście
zrealizowane wzorowo – przedsta- sprawozdania z wykonania budżetu w życiu polega na tym, że współwiła stanowisko komisji polityki za 2012 rok, odczytano pozytywny pracuję z ludźmi, z którymi warto
gospodarczej jej przewodnicząca, wniosek Komisji Rewizyjnej w spra- współpracować – mówiła. - DziękuWiesława Komorowska. - Poza wie udzielenia wójt absolutorium, ję za pomoc i profesjonalizm pani
sprzedażą gruntów, ale wiemy, że który – również pozytywnie – został skarbnik i wszystkim moim współto nie jest od nas zależne. Dziękuję zaopiniowany przez RIO. Za udziele- pracownikom.
pani wójt za bohaterskie podejmo- niem wójt absolutorium zagłosowało
Tomasz Wojciuk       
wanie trafnych decyzji. - Jesteśmy 14 radnych, wstrzymała się tylko rad-

„

”

Nakręcamy pomoc
POWIAT W połowie czerwca w Urzędzie Gminy Prażmów odbyło się podsumowanie prowadzonej od czterech lat akcji
zbierania plastikowych nakrętek od butelek. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych,
pomocy społecznej oraz innych instytucji, które włączyły
się w akcję. W sumie udało się uzbierać już prawie 100 ton
korków. Pieniądze z ich sprzedaży ułatwiły życie i wspomogły leczenie pięciorga chorych dzieci
Grzegorz Traczyk
W siedzibie prażmowskiego urzędu zebrało się kilkadziesiąt osób zaangażowanych w akcję zbierania nakrętek. Uroczystość rozpoczęła się
od wystąpienia gospodarza, wójta
Grzegorza Pruszczyka, który przywitał zaproszonych gości. Następnie
głos zabrali Barbara Rudzińska-Mękal, radna sejmiku mazowieckiego i
pomysłodawczyni zbiórki nakrętek
na terenie powiatu piaseczyńskiego,
Kamil Staniszek, wydawca i redaktor naczelny Kuriera Południowego, Marek Marciniuk, piaseczyński
radny, który pilotuje i wspiera zbiórkę oraz jej koordynatorki: Agnieszka
Kaczorowska – prezes Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łbiskach
i Dorota Cichocka-Zawada ze szkoły w Łbiskach. Podsumowano akcję,
wspominano jej początki, ale przede
wszystkim podziękowano zaangażowanym w zbiórkę. Następnie wszyscy
obecni otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami. Gorące podziękowania należą się także wszystkim tym, których z imienia i nazwiska nie znamy, a którzy zbierali nakrętki w całej Polsce. Wasza wrażli-

wość i ofiarność zasługuje na najwyższe wyrazy uznania.
Cztery lata – pięcioro dzieci
Akcja zbierania plastikowych
nakrętek od butelek ruszyła jesienią
2009 roku. Zainicjowała ją ówczesna przewodnicząca rady powiatu
piaseczyńskiego, Barbara Rudzińska-Mękal, która zwróciła się do
dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych
w Łbiskach z prośbą o wytypowanie ucznia, któremu przydałby się
nowy wózek inwalidzki. Nauczyciele
szkoły w Łbiskach wskazali niepełnosprawną Wiolettę. Po dokonaniu
szybkich obliczeń okazało się, że aby
kupić wózek, trzeba zebrać 8 ton na-

100 ton

Prawie
plastikowych nakrętek
uzbieraliśmy wspólnie
z Państwem przez cztery lata
krętek, z których każda waży 2,5 g.
Trudno było przypuszczać, że akcja

W połowie czerwca w urzędzie gminy Prażmów odbyło się podsumowanie tegorocznej
akcji zbierania plastikowych nakrętek, podczas której podziękowano przedstawicielom
instytucji zaangażowanych w zbiórkę
zakończy się powodzeniem, biorąc
pod uwagę, że potrzebne były korki z 3,2 mln butelek! Akcja „Nakręć
wózek” z tygodnia na tydzień cieszyła się coraz większą popularnością.
Nakrętki zaczęły płynąć szerokim
strumieniem, który szybko zamienił
się w rwącą rzekę. Dość powiedzieć,
że ponad 8 ton nakrętek udało się
uzbierać w zaledwie 7 miesięcy (w
czerwcu 2010 wzruszona Wioletka
odebrała nowy wózek inwalidzki).
Drugą akcję przeprowadziliśmy
dla wówczas 2,5-letniego Kuby,
cierpiącego na rdzeniowy zanik
mięśni. Sprzedaż nakrętek pozwoliła dofinansować zakup specjalistycznego, elektrycznego wózka o
wartości prawie 40 tys. złotych. W
lutym 2011 r. rozpoczęliśmy trzecią
edycję akcji zbierania nakrętek. Tym

razem pieniądze z ich sprzedaży
zostały przeznaczone na operację
i rehabilitację 2,5-letniego Alexa,
cierpiącego na nowotwór złośliwy
oczu. Pod koniec sierpnia 2011 r. zainicjowaliśmy akcję zbierania nakrętek dla Eryka, chorego na nowotwór
wątroby. Dzięki pieniądzom pochodzącym ze sprzedaży nakrętek chłopiec pomyślnie przeszedł operację.
Prawie 100 ton i ciągle przybywa
Piąta akcja ruszyła w ubiegłym
roku. Od września 2012 r. do marca 2013 r., czyli w okresie, w którym
nakrętki zbierane są na rzecz małego Kubusia z Krupiej Wólki, udało
się ich zebrać już ponad 26 ton. Ze
sprzedaży uzyskano dochód w wysokości ponad 32,7 tys. zł. Jednak,
jak zaznacza Agnieszka Kaczorow-

ska, która rozlicza całą akcję, to nie
wszystko, ponieważ nakrętek przybywa każdego dnia. Co najmniej
kilka ton korków niedawno zostało
przetransportowanych do skupu. To
znaczy, że wkrótce jeszcze kilka tysięcy złotych trafi do potrzebujących.
Tegoroczne podsumowanie nie
kończy akcji, która trwa nieprzerwanie. W sumie zebraliśmy już
prawie 100 ton nakrętek. Dzięki
pomocy władz gminy Piaseczno,
aktualnie dysponujemy pokaźnym
magazynem w Piasecznie, do którego trafiają większe partie nakrętek.
Zachęcamy Państwa do zbierania
plastikowych zakrętek od butelek.
Nakrętki można dostarczać do redakcji – w przypadku większych ilości prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny.
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Znają angielski
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KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Wielki Test Języka Angielskiego to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, w którym 9 czerwca wzięło udział 6 tys. Polaków z 49 miast Polski, m.in. z Piaseczna oraz KonstancinaJeziorny. Wyniki testu pokazały, że mieszkańcy obu miast naszego powiatu są samodzielni językowo
W Wielkim Teście Języka Angielskiego, który odbył się 9 czerwca, a
niecały miesiąc później został podsumowany, uczestniczyli zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci. Uczestnicy,
którzy ukończyli  13 lat, napisali test
określający ich poziom w międzynarodowej skali kompetencji jezykowych
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).
Dzieci w wieku szkoły podstawowej
napisały natomiast test sprawdzający
ich obecne podstawowe umiejętności
językowe. Część testu dla osób powyżej 13. roku życia składała się z 80
pytań zamkniętych, testowych, dotyczących głównie gramatyki oraz słownictwa. Test podzielony był na 8 po-

ziomów. Umiejętnosci mówienia oraz
rozumienia słuchanych wypowiedzi
nie były sprawdzane. Na napisanie testu zarówno dzieci, jak i dorośli mieli
40 minut.
Piaseczno na 6. miejscu w Polsce
W Piasecznie w wydarzeniu, mimo
niesprzyjającej aury wzięło udział ponad 70 osób, które przybyły do Przystanku Kultura. Wielkiemu Testowi
Języka Angielskiego towarzyszył piknik rodzinny zorganizowany na Placu
Piłsudskiego, gdzie można było obejrzeć pokaz talentów, czyli rezultaty
osiągnięć uczniów szkoły języków obcych dla dzieci i młodzieży  Mała Lingua & Lingua Teens Space, które zorO G Ł O S Z E N I E

ganizowały piaseczyński sprawdzian.
Mieszkańcy Piaseczna napisali test na
poziomie B2+, uzyskując 6. miejsce
spośród wszystkich miast, biorących w
nim udział. Wynik oznacza, że uczestnicy testu umieją poprowadzić dłuższą
konwersację w języku angielskim na
tematy ogólne i zagadnienia związane z własną specjalnością zawodową.
Mieszkańcy Piaseczna, posługując się
językiem na tym poziomie, rozumieją
znaczenie głównych wątków przekazu
zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafią porozumiewać się na tyle płynnie i
spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka.

W Konstancinie-Jeziornie Wielki Test Języka Angielskiego odbył
się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej
Konstancin zna angielski
Odrobinę słabiej test poszedł
mieszkańcom Konstancina-Jeziorny,
którzy napisali go w Zespole Szkół
nr 3 przy ul. Bielawskiej 57, uzyskując uśredniony wynik na poziomie
B2, oznaczający samodzielność językową. Warto dodać, że 35 proc.
osób napisało test na poziomie C1,
21,7 proc.   na poziomie B2+ i 10,8
proc. na B2. Dzieci nieklasyfikowane
w skali poziomującej uzyskały średni
wynik 51 punktów na 70 możliwych.
Spośród najmłodszych z testem
najlepiej poradziła sobie 12-letnia Emilia Olender, która uzyska-

ła 66,5 punktów. W teście wzięła
udział również Lidia Piotrowska,
dyrektor ZS nr 3 oraz Magdalena
Gołębiowska, kierownik wydziału oświaty, kultury i zdrowia w
konstancińskim urzędzie. Sprawdzian wiedzy poprzedził występ
uczniów „trójki”, którzy zatańczyli dla uczestników testu. Organizatorem konstancińskiego Wielkiego Testu Języka Angielskiego,
w którym również wzięło udział
kilkadziesiąt osób, była Szkoła
Języków Obcych „Akademia”.
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Gwiazdy zagrały dla Beaty

KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 30 czerwca w Parku Zdrojowym odbył się Charytatywny Piknik Rodzinny, z którego dochód będzie przeznaczony na leczenie Beaty Jałochy,
sparaliżowanej fizjoterapeutki z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w KonstancinieJeziornie. Tysiące ludzi przybyło do Parku Zdrojowego wesprzeć akcję oraz zobaczyć
liczne gwiazdy. Podczas pikniku udało się zabrać ponad 85,1 tys. złotych
Grzegorz Traczyk

Tylu mieszkańców gminy i gości z
sąsiednich miejscowości jeszcze nigdy
nie uczestniczyło w żadnej imprezie
organizowanej w Parku Zdrojowym,
który przeżywał prawdziwe oblężenie. Podczas pikniku, który rozpoczął
się w samo południe, nie brakowało
różnorodnych atrakcji, z których każdy mógł wybrać coś dla siebie i świetnie się bawić aż do godz. 18.
Przede wszystkim liczył się jednak szczytny cel – zbiórka na leczenie
Beaty Jałochy. W połowie maja kobieta uległa tragicznemu wypadkowi.
Kiedy w Warszawie szła do jednego ze
swoich pacjentów, nagle spadł na nią
samobójca, który skoczył z siódmego
piętra. Mężczyzna zginął na miejscu, a
Beata Jałocha cudem przeżyła. Jednak
doznała licznych obrażeń. Ma złamany kręgosłup i przerwany rdzeń kręgowy - jest sparaliżowana. W ciągu kilku
sekund jej dotychczasowy świat legł w
gruzach.   Wkrótce czeka ją poważna
operacja i długa rehabilitacja, co wiąże
się z ogromnymi kosztami. Tragiczny
wypadek młodej kobiety poruszył wielu
ludzi, firmy i instytucje, którzy postanowili wziąć udział w pikniku i koncercie
charytatywnym. Imprezę z udziałam
wielu gwiazd estrady i telewizji poprowadzili znani prezenterzy TVP - Urszula Chincz oraz Krzysztof Ziemiec.
Scena w blasku gwiazd
Na scenie amfiteatru wystąpili
m.in. tancerze Egurrola Dance Studio, zespół „Sonata” z Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
grupa „Tugeder” z Konstancińskiego Domu Kultury. Odbyły się pokazy karate zawodników z Klub Karate Kyokushin Ippon, fitness, które
poprowadziła znana instruktorka
Ewa Chodakowska oraz boksu w

Dwie piosenki dla swoich fanów oraz
dla Beaty Jałochy zaśpiewała Edyta Górniak
go też każda z gwiazd spędziła na
scenie zaledwie kilkanaście minut,
ale dzięki temu występy mogły
przypaść do gustu sympatykom różnorodnych gatunków muzycznych.
Nikt nie mógł się nudzić. Na scenie
odbyły się również niecodzienne au-

85,1 tys. zł

udało się zebrać podczas
niedzielnego Charytatywnego
Pikniku Rodzinnego
dla Beaty Jałochy
kcje, które z ogromnym poczuciem
humoru poprowadzili telewizyjni
prezenterzy – Marzena Rogalska,
Przemysław Babiarz oraz komentator

Koncert zakończyła znana wokalistka Kayah
i niesamowity akordeonista Marcin Wyrostek

wykonaniu reprezentantów Polski.
Jednak największe emocje wzbudziły występy znanych wokalistów,
muzyków i aktorów, wśród których
byli m.in. Rafał Brzozowski, Natalia
Lesz, Edyta Górniak, Kayah z Marcinem Wyrostkiem, Tomasz Stańko,
Sonia Bohosiewicz, Filip Siejka i
Tomasz Stockinger. Program koncertu był niezwykle napięty, dlate-

sportowy - Tomasz Zimoch. Licytacje były niezwykle zacięte, bo było o
co „walczyć”. Można było m.in. wygrać spotkanie z wokalistą Andrzejem „Piaskiem” Piasecznym, kolację
z prezenterką Hanną Lis, trening z
dziennikarzem Tomaszem Lisem, bilety na ekskluzywny koncert Justyny
Steczkowskiej czy też indywidualny
koncert Anny Marii Jopek. Aukcje

przyniosły dochód 24,4 tys. złotych.
Dla każdego coś miłego
Atrakcji nie brakowało również
poza sceną. Dla dzieci przygotowano
mnóstwo gier i zabaw, dmuchane zjeżdżalnie, i wielkie pompowane piłkarzyki. Znane aktorki Ewa Złotowska,
Maria Winiarska i Teresa Lipowska
czytały maluchom bajki. Niezmiennym powodzeniem wśród najmłodszych cieszył się również wóz i sprzęt
strażacki, które tego dnia można było
wypróbować. Dla dorosłych oprócz
licznych ogródków, w których można
było się posilić lub wypocząć przy filiżance kawy przygotowano również
inne atrakcje. Na stoisku Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji można
było zbadać poziom cholesterolu oraz
cukru we krwi. Porad udzielali fizjoterapeuci, a ratownicy medyczni uczyli
udzielania pierwszej pomocy. Nie zabrakło też niecodziennych piłkarskich
emocji. Odbył się mecz, w którym
zmierzyły się „Orły Konstancińskie” z
wiceburmistrzem Ryszardem Machałkiem na czele z drużyną CKR pod wodzą prezesa Jerzego Karwowskiego. Po
zaciętym i efektownym meczu wygrało
Centrum – 10:8. W Parku Zdrojowym
dla Beaty Jałochy kwestowali nie tylko
przedstawiciele Fundacji Forani oraz
pracownicy CKR, lecz także m.in.
uzbrojeni komandosi oraz... szturmowiec z Gwiezdnych Wojen.
Postawimy Beatę na nogi
Piknik zakończył się ogromnym sukcesem. Dzięki szczodrości
uczestników udało się zebrać aż  85
122,39 zł, z czego 53 722,39 zł z puszek kwestarskich, 7 000 zł ze sprzedaży cegiełek dla Beaty na stoisku
Fundacji Forani oraz 24 400 z aukcji charytatywnej przeprowadzonej
na scenie amfiteatru. To znacznie
więcej niż podczas konstancińskich
finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w czasie których do puszek trafia ok. 30 tys. złotych.
Osoby, które chcą pomóc walczącej
o zdrowie 28-latce mogą to jeszcze zrobić, wpłacając pieniądze   na konto 72
1160 2202 0000 0002 4041 9537. Fundacja Forani, ul. Stefana Bryły 2/130, 02685 Warszawa, tytuł przelewu „Darowizna Beata Jałocha”. Miejmy na dzieję, że
dzięki tysiącom ludzi o wielkich sercach,
uda się postawić Beatę na nogi.

Przedłuża się remont
Powstańców Warszawy

PIASECZNO Na początku marca rozpoczęła się kompleksowa przebudowa jednej z ważniejszych arterii Piaseczna – ulicy Powstańców
Warszawy na odcinku od ulicy Okulickiego do ulicy Jana Pawła II.
Według optymistycznych prognoz prace miały zakończyć się w połowie czerwca, dziś gmina informuje, że potrwają do końca lipca

Ulica Powstańców Warszawy została zamknięta dla ruchu tranzytowego 6 marca. Jej remont i przebudowa miały pierwotnie kosztować 3,15
mln zł. Jednak, jak to często bywa przy tego typu inwestycjach, pojawiły
się nieoczekiwane komplikacje. - Najpierw planowane etapy prac opóźniły ulewne deszcze – informuje Krzysztof Kasprzycki, asystent burmistrza.
- Potem okazało się, że biuro projektowe popełniło błąd w zakresie badań
geotechnicznych. Spowodowało to konieczność opracowania i zastosowania rozwiązań zamiennych. Koszt prac dodatkowych wyniósł 300 tys. zł.
Cały czas gmina rozmawia też z mieszkańcami na temat nowych rozwiązań
zastosowanych w pasie drogi i jej najbliższej okolicy. Na przykład wczoraj,
kilka osób mieszkających naprzeciwko wyjazdu z ulicy Sikorskiego zaprotestowało przeciwko kształtowi wykonanej w tamtym miejscu wysepki. Osoby te argumentowały, że na ich posesję nie będzie miał jak wjechać
samochód z węglem – mówi Krzysztof Kasprzycki, asystent burmistrza.
- Tymczasem ta wysepka powstała w miejscu dawnej linii
ciągłej i ma za zadanie chronić
przechodniów - często kobiety
będzie kosztował remont ulicy
z małymi dziećmi - którzy będą
Powstańców Warszawy
przeprawiać się w tym miejscu
przez drogę.

3,45 mln zł

Ulica jak marzenie
Remont ulicy Powstańców Warszawy objął przebudowę i rozbudowę
węzła ciepłowniczego oraz całej instalacji wodociągowej. Przebudowana
została także kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Wzdłuż ulicy
zostało już zamontowane nowe oświetlenie oraz stanęła nowa sygnalizacja świetlna. Szerokość chodnika zachodniego (po stronie przychodni)
zwiększyła się do 2 metrów. Jezdnia będzie miała szerokość 6 metrów.
Wzdłuż ulicy został wybudowany ciąg pasów serwisowych, ułatwiających
bezpieczne parkowanie, a w węższych miejscach zostały wybudowane
miejsca parkingowe, bezpośrednio przylegające do ulicy. - Zakończyliśmy
już przebudowę ciągów pieszych – mówi Krzysztof Kasprzycki. - Obecnie
znajdujemy się w ostatniej fazie prac.
Ostatnia nakładka 20 lipca
Kilka dni temu na drodze została położona pierwsza nakładka. Jest to
tzw. podbudowa podstawowa z asfaltobetonu. Dzisiaj natomiast (piątek,
5 lipca) na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Jana Pawła II ma zostać
położona warstwa wiążąca. Ostatnia warstwa ścieralna ma zostać ułożona
około 20 lipca. - Przez cały okres trwania prac staraliśmy się maksymalnie
ułatwić życie mieszkańcom – mówi Krzysztof Kasprzycki. - Nie zamknęliśmy całkowicie ulicy, dopuściliśmy ruch lokalny. W ostatniej fazie prac
chcemy zachować tę zasadę, dlatego warstwa wiążąca na odcinku od ulicy
Tukanów do ulicy Sikorskiego zostanie ułożona w sobotę.

Tomasz Wojciuk
TARCZYN

Wielkie święto Tarczyna
Już w najbliższy weekend, 6 i 7 lipca odbędą się Dni Tarczyna. W sobotę, o godz. 7.30 na łowisku „Sum” w Jeziorzanach zostaną rozegrane
zawody wędkarskie dla dzieci, natomiast o godz. 9 na boisku „Orlik”
rozpocznie się turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej. W niedzielę, 7 lipca na Targowicy miejskiej przy ul. Grójeckiej
odbędzie się część artystyczno-rozrywkowa imprezy. O godz. 14.30
rozpocznie się interaktywny blok dla dzieci, a o godz. 15.50 formacja
Dancing Queen zaśpiewa przeboje zespołu Abba. Po wręczeniu nagród
uczestnikom gminnych konkursów (godz. 17.45), na scenę wyjdzie kabaret OT.TO (godz. 18.45). Potem, około godz. 20, wystąpi formacja Elvis
Presley Revival Band, a po niej (około godz. 21.30) rozpocznie się koncert
gwiazdy wieczoru – Jacka Stachursky’ego. Podczas Dni Tarczyna zaplanowano także promocję książki i spotkanie z Agnieszką Perepeczko, cały
czas będzie prowadzona także akcja charytatywna dla Kubusia.
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Turniej o Puchar Gołkowa

Piaseczno wraca do gry

PIŁKA NOŻNA, A KLASA Po roku przerwy seniorska piłka powraca w końcu

PIŁKA NOŻNA W sobotę, 22 czerwca na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Publicznych
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie odbyła się kolejna edycja Turnieju o Puchar Gołkowa. Organizatorami i koordynatorami imprezy byli Adam Rosa, Michał Rosa
(jako radny) i Piaseczyńska Grupa Obywatelska, która wystąpiła do burmistrza z prośbą o
wsparcie finansowe turnieju. Na boisku najlepszy okazał się zespół Siedmiu Wspaniałych
Turniej piłkarski w Gołkowie ma
przede wszystkim na celu zagospodarowanie w sposób czynny wolnego czasu oraz integrację lokalnej
społeczności. Pierwsza edycja była
spontaniczną akcją, która miała na
celu zorganizowanie „czegoś” fajnego. Okazało się jednak, że do gry
było bardzo wiele chętnych drużyn,
dlatego też postawiono na organizację profesjonalnych zawodów z
nagrodami i zawodowymi sędziami.
Poziom rozgrywek z roku na rok
idzie w górę, a atrakcyjne nagrody
dodatkowo mobilizują zawodników
do wzmożonego wysiłku. Tym razem do rywalizacji przystąpiło 15
drużyn, po ośmiu piłkarzy w każdej
(pięciu grało, a trzech było rezerwowymi). Dodatkowym wyzwaniem
dla uczestników imprezy była pogoda. W czerwcowym upale najlepiej
poradziła sobie drużyna Siedmiu
Wspaniałych, która po raz kolejny
brała udział w turnieju, zajmując w
poprzednich edycjach różne lokaty.
W tym roku udało im się wreszcie
osiągnąć pełen sukces i wygrać zawody. Siedmiu Wspaniałych zagrało w składzie: Artur Sieroczniewicz
(kapitan drużyny) Wojciech Abramowicz, Szymon Kulesza, Bogdan
Raczyński, Jarosław Zawadzki, Bartłomiej Janowski, Michał Janowski
i Paweł Janowski. Oprócz pucharu
za pierwsze miejsce, medali i nagród
rzeczowych, przewidziano również
statuetki dla najlepszego zawodnika

do Piaseczna. Zespół pod nazwą UMKS Piaseczno wystartuje ostatecznie w
rozgrywkach A klasy. Trenerem drużyny będzie Jarosław Ludwiniak, pracujący w zakończonym właśnie sezonie z seniorami Skry Konstancin i juniorami z Piaseczna z rocznika’98, a zespół oparty ma być w głównej mierze
na młodych wychowankach klubu. UMKS Piaseczno zapowiada również
starania o powrót do dawnej nazwy i herbu klubu.

Tyl.

Pożegnanie z drugą ligą

Z prezesem LKS Perła Złotokłos Rafałem Tchórzewskim
rozmawia Grzegorz Tylec
i bramkarza meczu. Najlepszym zawodnikiem został wybrany Mateusz
Ruta (Czarne Konie), a najlepszym
bramkarzem - Jacek Żołnierski ze
Scorpiona.
- Do udziału w zawodach zgłasza się coraz więcej drużyn – podsumowuje Turniej o Puchar Gołkowa
Michał Rosa, jeden z organizatorów
imprezy. - Turniej stał się już rozpoznawalny w gminie Piaseczno. Możliwe, że w przyszłości będzie trzeba
zorganizować dwudniowe zawody,
aby umożliwić udział większej liczbie drużyn. W tym roku w zawodach
brała także udział drużyna z Warszawy (z Bielan). Zawodnicy pytali
mnie również czy nie planuję organizacji turnieju w zimie, na hali spor-

Turniej o Puchar Gołkowa 2013
– klasyfikacja końcowa
1.Siedmiu Wspaniałych
2.Czarne Konie
3.Promil Chylice
4.Scorpion
5.BTB
6.Rudy 102
7.AA Team
8.AA Team II
9.FC Po Nalewce
10.FC Brothers
11.Uderz z Fałsza
12.Nafta Gaz Piaseczno
13.RKS Runów
14.Cień Czarnobyla (walkower)
15.Różowy Pierożek (walkower)

Czy to oznacza koniec seniorskiej siatkówki w Złotokłosie?
- Będziemy się starali wystawić kadetki w trzeciej lidze. To są o wiele mniejsze koszty niż gra w drugiej lidze.

towej. Jest to ciekawy pomysł, który
na pewno weźmiemy pod uwagę.

Grzegorz Tylec

PIŁKA NOŻNA W sobotę, 8 czerwca na boisku Klubu Sportowego Hubertus w Zalesiu Górnym rozegrany został ósmy turniej piłki nożnej dzieci Hubertus Cup, w którym wzięło
udział ponad 150 dzieci z okolic Zalesia, Piaseczna i z Warszawy. Gościem specjalnym
imprezy był były bramkarz reprezentacji Polski Grzegorz Szamotulski

nujący i grający aktualnie w innych
klubach) i Hubertus „oldboje” (rodzice dzieci trenujących aktualnie
w KS Hubertus).
Gościem specjalnym turnieju
był były bramkarz, między innymi Legii Warszawa, Sturmu Graz,
Dundee United oraz reprezentacji
Polski - Grzegorz Szamotulski,
który wręczył nagrody młodym
uczestnikom turnieju oraz udzielił im (a szczególnie bramkarzom)
kilku cennych wskazówek związanych z grą w piłkę nożną.

Grzegorz Tylec

Po zakończeniu poprzedniego sezonu utrzymaniem się w drugiej lidze niemal
od razu pojawiło się pytanie o szanse dalszego funkcjonowania zespołu na tym
poziomie rozgrywkowym. Jak wygląda obecna sytuacja drużyny?
- Dzisaj nie mamy środków, żeby zespół mógł funkcjonować na tym poziomie.
W poprzednim sezonie pieniądze pozyskane od sponsorów pozwoliły nam na
dokończenie rozgrywek, a teraz jest, niestety, inaczej.
Jaka jest, pana zdaniem, tego przyczyna?
- Wynika ona z trudnej sytuacji na rynku i z tego, że w gminie nikt nie jest
zainteresowany taką formą promocji. W związku z tym siatkarek w drugiej lidzie
nie będzie w Złotokłosie. Łudziliśmy się, że znajdziemy jeszcze sponsora, który
pokryje nam chociaż koszty wyjazdów, ale niestety nie udało się.

Hubertus Cup

Hubertus Cup rozegrano systemem „każdy z każdym” - mecz i
rewanż. Mecze trwały po 12 minut,
a rywalizacja toczona była w trzech
grupach wiekowych. Ukoronowaniem imprezy był turniej rocznika
2002 i starsi. Miał on charakter
zarówno pokazowy, jak i pożegnalny dla trenującego w KS Hubertus
rocznika 2002   z tego względu, że
wszyscy zawodnicy z tej kategorii
wiekowej od września tego roku
przechodzą do juniorskiej drużyny klubu LKS Jedność Żabieniec.
Wzięły w nim udział zespoły: Hubertus I, Hubertus II, “Zbieranina”
(byli zawodnicy KS Hubertus, tre-
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Wyniki VIII Hubertus Cup
Klasyfikacja końcowa
drużyn rocznika 2003/2004:
1. KS Hubertus Zalesie Górne II
2. KS Hubertus Zalesie Górne I
3. SF Wilanów
4. Laura Chylice

13 pkt
11 pkt
10 pkt
0 pkt

Klasyfikacja końcowa drużyn
rocznika 2005 i młodsi:
1. KS Mirków		
2. KS Hubertus I 		
3. SF Wilanów 		
4. KS Hubertus II 		

18 pkt.
7 pkt.
7 pkt.
3 pkt.

Turniej pokazowy:
Najlepszy zawodnik – Patryk Peda – „Zbieranina”
Najlepszy bramkarz - Maciej Krajewski
– KS Hubertus
król strzelców – Piotr Jordan

Gdzie rozgrywałyby one swoje mecze?
- Najprawdopodobniej w Głoskowie.

Historyczny nordic walking

PIASECZNO W minioną sobotę, 22 czerwca odbył się
pierwszy spacer z cyklu „Nordic Walking z nutką historii” zorganizowany przez piaseczyński oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Kolejny
zaplanowano na sobotę, 13 lipca

Pierwszy spacer rozpoczął się
krótką rozgrzewką, która pozwoliła
uczestnikom poznać zasady dobrego przygotowania się do marszu z
kijkami. Spacer przebiegał w przyjaznej atmosferze, pełnej wzajemnej
życzliwości. Przeplatany był ćwiczeniami, zabawami z kijkami oraz historycznymi opowieściami, głównie
z okresu II wojny światowej. Trasa
biegła m.in. malowniczymi terenami doliny rzeki Jeziorki, Górek Szymona, rzeki Zielonej aż na Zimne
Doły. Spacer poprowadzili Magdalena Bachniak, instruktorka Nordic
Walking oraz Dorota Zając, instruk-

torka krajoznawstwa i historyk. Prowadzący odpowiadali na wiele pytań zadawanych przez uczestników,
które dotyczyły zarówno tajników
nordic walkingu, jak i historii gminy.
Kolejny spacer z kijkami odbędzie się już w sobotę, 13 lipca.
Zbiórka wszystkich zainteresowanych (należy zabrać własne kijki)
odbędzie się o godz. 10 przy miejskim ratuszu. Więcej szczegółów już
wkrótce na stronie na facebooku:
Oddział PTTK w Piasecznie oraz na
stronach Urzędu Miasta i Gminy w
Piasecznie.
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Miejsce na Twoją
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DAM PRACĘ
Poszukujemy pomocy nauczyciela i nauczyciela w przedszkolu niepublicznym w Kamionce. Od kandydatów oczekujemy:, wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika przedszkolna, doświadczenia w prowadzeniu
grupy
przedszkolnej,
umiejętności
zarządzania grupa, chęć do rozwijania wiedzy i umiejętności, samodzielności, komunikatywności,
zaangażowania,
umiejętności
pracy w zespole. Oferujemy: pracę w zespole młodych kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne
możliwość podnoszenia swoich
kwalifikacji praca@akademiapoziomkowa.pl
Kierowcę/sprzedawcę, kat „B”, z doświadczeniem, wiek 30-40 lat, z Góry Kalwarii lub
okolic. Tel.: 510 197 142
Nowy portal informacyjny o Piasecznie
poszukuje do współpracy lokalnych dziennikarzy, ambitnych studentów i osób obeznanych z lokalnymi tematami. E-mail:
piaseczno4u@op.pl
Zatrudnię pielęgniarkę
tel. 602 637 732

z

okolic

Tarczyna,

Przyjmę ekspedientkę do sklepu
spożywczego, Konstancin-Jeziorna,
tel. (22) 754 32 02
Ekspedientkę
do
nie, tel. 793 016 890

delikatesów

ogólno-

w

Piasecz-

Do
posadzek
epoksydowych,
prawo jazdy, tel. 602 297 109

konieczne

Przyjmę do pracy kierowcę emeryta/rencistę, na samochód ciężarowy, uprawnienia
HDS, Konstancin, od zaraz tel. 22 756 44 82
Sklep
spożywczy
w
Piasecznie
ni kasjerów – sprzedawców i fakturzystkę,
tel. 668 48 22 50

zatrud-

Sprzedawczyni do pracy w delikatesach
Zalesiu Dolnym, tel. 601 257 500 lub
22 737 35 83
Zatrudnię dobrą gospodynię
lepienia pierożków 602 727 322

domową

Fryzjera
damsko-męskiego,
Centrum, tel. 600 590 003

Zatrudnię pielęgniarkę
tel. 602 637 732

do

infor-

w
Tarczynie,
weekendy wol-

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
czego, Konstancin, tel. 602 126 840

spożyw-

Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem w zakresie prowadzenia nowo
powstałego
warsztatu
samochodowego
na
terenie Piaseczna, tel. 502 211 761

okolic

Tarczyna,

Ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu
żywczego w Zalesiu Górnym, tel. 607 10 10 73
Przyjmę ekspedientke do sklepu
żywczego Konstancin-Jeziorna,
tel. 22 754 32 02

Przyjmę do pracy alpinistycznej pilarza oraz
glazurnika tel. 661 920 022
Na okres wakacji ekspedientkę do
sów Max, Piaseczno, tel. 602 15 35 45

delikate-

KUPIĘ KAŻDE
TEL. 506 199 149

AUTO,

CENY

OD

UCZCIWIE

96

R.,

ZAPŁACĘ,

Ślusarz - obudowy z blachy; krępowanie AMADA,
tel. 22 757 82 26; casmet-system@wp.pl

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

Zatrudnimy osobę do biura z bardzo dobrą znajomością programów Office - biuro2@atsreklama.pl

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Zatrudnimy
mężczyznę
z
wykształceniem
technicznym, konstrukcyjnym ( mile widziany
student) - biuro2@atsreklama.pl
Pomocnik Operatora Drukarza . Osoby z doświadczeniem. Łubna k. Piaseczna,
tel. 22 713 81 93 , e-mail: katarzyna.ziemkiewicz@partnerpraca.pl
Panie do pakowania i pracy przy taśmie . Osoby z doświadczeniem. Praca 12 godzinna.
Łubna k. Piaseczna, tel 22 713 81 97 , email:
katarzyna.ziemkiewicz@partnerpraca.pl
Poszukiwany galwanizer i ślusarz precyzyjny
z doświadczeniem. Szczegóły pod numerem
telefonu: 509 454 859

SZUKAM PRACY
Pomoc kuchenna, tel. 515 753 616

Handlowiec, kierowca kat. B, tel. 694 532 210

Kupię samochód cały rozbity do
stan marka obojętny, tel. 690 513 365

remontu

Starsze japońskie, tel. 668 171 639

AUTO-MOTO SPRZEDAM
zamek,

Wyprzedaż
przeróżności
(np:
wyposażenie
domu, RTV,
książki, dekoracje, obrazy itp.)
tel. 784 943 137
Siatka ocynkowana tel. 22 72 75 575

Bardzo

do-

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Najatrakcyjniejsza działka budowlana w Łosiu 1 500 m kw położona na skraju Rezerwatu
Przyrody w obszarze zabudowy jednorodzinnej, media w ulicy tel. 602 278 889
działkowe

850m.

Piskórka

Sprzedam działkę 13 km od Piaseczna na nowoczesnym „Osiedlu Prażmów”, trzy miejsca
inwestycji, 30 różnych działek, dojazd asfaltem, woda, prąd, Najtańsza w całej gminie,
bezpośrednio, tel. 502 232 559
Atrakcyjna działka budowlana 1240
media, Dobiesz k. Piaseczna, tel. 661 885 525

m

kw.

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

Krzewy ozdobne za pół ceny tel. 784 943 137

Tarczyna,

Lokal, 80 m kw., na trasie Puławska-Słoneczna, w Nowej Woli, handlowo-usługowo-biurowy, tel. 503 023 911

mieszkanie

w

PiaseczPiasecznie,

Kawalerka 30 m kw., przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie, tel. 608 866 830 po 16-tej
2 – pokojowe mieszkanie, II p., garaż, 1300
zł + opłaty, Piaseczno, ul.. Energetyczna 9,
tel. 662 153 500
Kwatery, tel. 728 899 673
Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

2-pok. 57m kw. Piaseczno, tel. 502 203 468
Pawilon na bazarku, tel. 511 182 258

Dom w Powsinie tel. 608 613 962
Bezczynszowe, Żyrardów, tel. 509 464 042

Ekspedientkę do delikatesów,
Pilnie, tel. 502 159 936

Regały, taniutko, tel. 500 464 096

40 m kw. Dwupokojowe Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Nowa

Iwiczna.

Opiekunce z doświadczeniem, do domu opieki w Piasecznie, tel. 22 757 20 19, 781 287 394
Na produkcję okien aluminiowych, z doświadczeniem, Jazgarzew, tel. 602 322 750
Pracownik do montażu okien, z doświadczeniem, tel. 600 446 225
Ekspedientkę
do
sklepu
Konstancinie, tel. 889 435 530

spożywczego

Okazja, mieszkanie 3-pokojowe, 62 m kw.,
Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Siano, Wilcza Góra, tel. 505 44 19 76

Bezpośrednio działkę 5700 m kw., pod zabudowę wielorodzinną, tel. 662 708 990

Barak na budowę, 1200 zł, tel. 502 278 765

2 – pokojowe, 51,5 m kw., Piaseczno,
tel. 511 559 624

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400

ciężarowe,
Piaseczno,

Dom jednorodzinny 175/1300 m kw.,
Krzaki Czaplinkowskie, tel. 602 397 714

Łaty na dach ok. 500 mb, deski szalunkowe,
tel. 22 863 80 46

Konstancin-Jezior-

Zatrudnię fryzjerkę w Piasecznie, tel. 697 097 959
Poszukuję konserwatora do pieca Galmet
tel. 501 159 251

Kupię stację LPG w
seczna, tel. 790 777 321

Grójcu

Grunt rolny 7 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61
–

okolice

Pia-

Do ochrony z ok. Piaseczna, z orzeczeniem o
niepełnosprawności, tel. 22 736 16 61

Antyki kupimy za gotówkę, Piaseczno – Zalesie Dolne, ul. Pod Bateriami 9, tel. 697 477 620

Do pralni z okolic Piaseczna na cały i pół etatu,
z doświadczeniem lub bez., tel. 605 332 585

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę,
tel. 504 017 418

Działka budowlano - usługowa przy trasie 722,
tel. 602 77 03 61
Bezpośrednio 1140 m kw Prażmów, asfalt, media, spokojna okolica, ostatnie 2 działki,
tel. 502 232 559

Świadectwa
energetyczne,
nie tanio, tel. 501 120 289

Malarskie tel. 696 120 208

szybko

solid-

konserwacje,

Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307

obróbki,

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692
Kawalerka 40 m kw. z garażem,
1150 zł, tel. 505 82 82 14

Piaseczno,

Docieplenia budynków,
nie, tel. 502 053 214

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

w

Górze

Kalwarii

Budynek 100 m kw. Do wynajęcia na magazyn, 2 km od Piaseczna, tel. 512 979 270
Piaseczno Wojska Polskiego lokal handlowo-usługowo-biurowy 59 mkw. cena 3.900 zł,
tel. 601 213 634
Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Lokal usługowo-handlowy
Ursus, tel. 511 073 727
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m

Ziemię rolną kupię, 1,2 ha lub więcej,
tel. 722 268 838
3-pokojowe, na Al. Róż w Piasecznie,
tel. 516 77 50 38

tanio,

solid-

REMONTY, TEL. 535 372 608

Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solidnie, tel. 507 768 230
i

Ogrodzenia montaż
cje, tel.793 047 004

i

Naprawa pralek, tel. 602 322 951, 503 598 382
Dachy papą, tel. 725 229 079

Zmywarki

Kuch-

Montaż i konserwacja systemów alarmowych,
domofony, elektryka. Tel. 505 449 708
Remonty, wykończenia wnętrz, glazura,
kota, kuchnie, łazienki. Tel. 501 462 388

tera-

Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady
i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670
Ocieplenia, poddasza, glazura, terakota, cyklinowanie, gładź gipsowa, malowanie, podłogi, panele, tynkowanie, ścianki działowe, tel. 885 397 821

malowanie

referen-

ZDROWIE I URODA

Usługi dekarskie wymiana i naprawa
dachowych, tel. 607 440 837 www.dab-pol.pl

pokryć

przyłącza,

Matematyka, poprawki, tel. 602 690 229
Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z dojazdem, tel. 784 943 137
Ginekolog zabiegi, tel. 535 512 411

Saunierduval,
profesjo-

ODCHUDZANIE - GRUPY WSPARCIA przyjazna atmosfera, zaskakująca skuteczność, tanio, anna@klubrownowagi.pl, 601 198 197

dokumenty,

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

UKŁADANIE
KOSTKI
BRUKOWEJ
,
nalnie, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl,
tel. 698 698 839
Elektryk,
instalacje,
tel. 602 876 843

Remonty, wykończenia, tel. 535 872 455

Masaż, tel. 504 825 005

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Rehabilitacja, tel. 501 278 548

Budowa domów, rozbudowy, elewacje
tel. 501 386 629
Prace ziemne minikoparką, szerokość
do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

NAUKA

od 30cm

Matematyka, tel. 509 464 042

Studnie, tel. 508 84 16 16
Architekt Zbigniew Jankowski, projekty
widualne, adaptacje, nadzory, tel. 603 862 559

Matematyka, tel. 785 493 923
indy-

RÓŻNE

Laptopy/konsole naprawa grafik bga, tel. 606 916 916

WYWIOZĘ
NIEODPŁATNIE
ZŁOM,
stare
pralki, komputery, telewizory, kuchnie, piece, kaloryfery itp, Piaseczno, Konstancin Jeziorna i bliskie ok. tel. 698 698 839
Niemiecki przysięgły, tłumaczenia
tów samochodowych, tel. 508 289 089

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

dokumen-

Ziemię przyjmę, zapłacę, Tarczyn, tel. 501 54 84 83

Profesjonalne opryski na komary, tel. 696 039 978
Koszenie Trawników-Wykaszanie Zarośli,
tel. 603 315 531

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

szybko,

Cyklinowanie, tel. 663 163 070

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455
parter,

agre-

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Gazowe piece, kotły, kotłownie. Montaż, serwis, przeglądy, pomiary. Autoryzacja.
Tel. 507 607 551, 883 397 060

kw.,

z

CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Tynki, tel. 518 488 335

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

anhydrytowe

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

DEKARSKO BLACHARSKIE, TEL. 507 595 394

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

lub

i

pomoc,

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

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

Kawalerka, 23 m kw., Piaseczno, tel. 723 967 273

Mieszkanie trzypokojowe
tel. 783 688 415

Posadzki cementowe
gatu, tel. 603 633 529

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115
www.transport-i-przeprowadzki.pl

Mieszkanie 60 m kw., w centrum Tarczyna,
tel. 503 109 648

Działka budowlana 1160m kw z domem całorocznym 70m kw, z drewna, do wykończenia,
Racibory, 110 tys zł tel. 605 085 563 po 16.00
Grunt rolny 1,10 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61

KUPIĘ

Tynki tradycyjne, wylewki tel. 518 226 033
Dachy, z materiałem tel. 518 313 627

Budowy rozbudowy remonty, tel. 667 993 337

Budowlane, PKP Czachówek, tel. 505 053 213

Drewno kominkowe, tel. 731 537 966

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Zatrudnię mechanika - osobowe,
dostawcze - z doświadczeniem,
tel. 783 001 315
Zatrudnię
ekspedientkę,
na, tel. 691 07 66 55

w

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

kom-

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

Doświadczony ogrodnik, tel. 697 087 572

Mieszkanie 2 – pokojowe, 45 m kw., umeblowane, Piaseczno, ul. Puławska 45a, tel. 602 432 290

Brona talerzowa, kultywator z wałkiem,
tel. 721 149 750

Malowanie dachów i ogrody tel. 602 873 419

gazowe,

Pokój, Piaseczno, tel. 694 851 008

Działka budowlana z domem całorocznym
drewna do wykończenia, 70/1160 m kw.,
Racibory, 110 tys. zł, tel. 605 085 563

Zatrudnię do prac remontowych i wykończeniowych, tel. 601 33 65 40

–

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

Gwarancja.

Brukarstwo. Tel. 517 477 531

Dom częściowo umeblowany Baniocha-najchętniej dla pracowników, tel. 607 144 495

Kamienie 5 sztuk, około 200 kg sztuka, tanio,
tel.607 093 287

Instalacje
hydrauliczno
pleksowo, tel. 784 363 960

Moskitiery, tel. 504 250 151

odwodnienia.

Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie 45 m kw.
Grodzisk Maz., tel. 501 207 928

Trzypokojowe, 220 tys zł., 48m kw, Piaseczno,
tel. 601 35 00 34
z

Elewacje, dachy, tel. 601 200 388

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Lokal gastronomiczny z wyposażeniem
sprzedam wyposażenie, okazja, tel. 721 410 800

Tanio przyczepkę bagażową N-250, tel. 502 129 178

Pranie: dywanów, obić mebli, tapicerek samochodowych. Czyszczenie: tarasów, kostki
brukowej, elewacji. tel. 506 449 992

spalino-

Układanie
kostki
brukowej.
Krótkie terminy, tel. 504 008 309

Naprawa Pralki Lodówki
nie, tel. 511 204 952

Działki budowlane, Wola Prażmowska, 45zł/m kw.,
cena do negocjacji, Tel. 791 130 634, 601 385 173

Murarzy, w brygadzie lub pojedynczo, pomocników, bez nałogów, budowa domów jednorodzinnych, od lipca, tel. 785 999 733

mixokretem

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Gazobeton Solbet, 6,30 zł/szt., tel. 508 363 788

Krzewy ozdobne tel. 880 479 679

Elewacje tanio, parapety w cenie, tel. 791 987 915

solid-

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Umeblowaną kawalerkę 34 m kw., na
ul. Strusia, tel. 697 263 396

Lokal usługowy 50 m kw, Piaseczno ul. Puławska/róg Raszyńskiej tel. 509 733 335

Pustaki, tel. 501 757 450

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

ZAKŁADANIE OGRODÓW,
profesjonalnie
kompleksowo, www.colorgarden.pl,
tel. 698 698 839

Lokal usługowy 50 m kw, Piaseczno
ul. Puławska/róg Raszyńskiej tel. 509 733 335

Działka jeszcze rolna 3 369 m kw., Robercin
kierunek Piaseczno, tel. 506 571 819

Uczennicę do salonu fryzjerskiego, na 3 letnią
naukę zawodu, Konstancin, tel. 501 333 956

Komputery, serwis, sprzedaż, dojazd, tel. 505
16 56 46

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

Zmywarka ELEKTROLUX do zabudowy,
TYP ESI 41 42 x, s.bdb, tel. 602 242 730

Zatrudnimy elektryka, mile widziane doświadczenie w reklamie – biuro2@atsreklama.pl

Tynki, wylewki agregatem, tel. 509 685 125

Lokal fryzjerski i lokal kosmetyczny po 22m kw,
Józefosław, ul. Wilanowska tel. 691 977 724,
505 329 562

2-pokojowe, kompletnie wyposażone,
centrum Piaseczna, tel. 22 756 23 93

Tapicerów do produkcji krzeseł i foteli biurowych.
Opacz k.Konstancina-Jeziorny. Tel. 538 37 73 43

Remonty tel. 505 970 480

SYS-

szybko

Ogrody
kompleksowo,
Krótkie terminy. tel. 504 008 309

ziemne,

Hydrauliczne tel. 660 130 799

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie
tel. 502 062 131

68 m kw., 3pok, balkon, piwnica, zab.kuchni, Stara Iwiczna,z 2008, cena 409000, tel. 506 124 664

Do montażu drzwi z doświadczeniem do 35
lat, tel. 518 589 393

ZAKŁADANIE
AUTOMATYCZNYCH
TEMÓW NAWADNIANIA OGRODU,
www.colorgarden.pl. Tel. 698 698 839

roboty

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

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

ilość,

Koparko-ładowarka
Volvo,
rozbiórki, tel. 603 932 235

Z

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

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

każda

Pilnie- atrakcyjne w centrum Piaseczna 65
m kw., parter na osiedlu strzeżonym z garażem podziemnym i piwnicą, 320 tys. zł,
tel. 602 506 405

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

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego i pomoc, tel. 607 615 231

opałowe,
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Ogrodzenia, tel. 661 920 022

ZABUDOWY

Dach Papa Termo,
tel. 500 825 770

Drewno kominkowe,
tanio, tel. 502 544 959

pontonu,

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

Lokal usługowy 60 m kw., + 30 m kw zaplecza, z możliwością podziału na dwa,
Mysiadło, tel. 723 666 387

Studentki i uczennice do kawiarni w Złotokłosie, tel. 506 106 288

lub

Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861

Tynki maszynowe profesjonalnie, tel. 608 444 405

Silnik spalinowy do
kM, tel. 501 549 508

łodzi

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Kompleksowe wykończenia wnętrz,
glazurnictwo, ocieplenia tel. 503 318 519

Glazurnik, praca wykończeniowa,
tel. 605 057 467

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od
120 km od Warszawy, tel. 605 099 422

RĘCZ-

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

Wylewki
betonowe
wym, tel. 695 04 22 88

Słupki ogrodzeniowe nowe z
wys.2m/z daszkiem, tel. 793 047 004

fi.51/

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

WAPIENNE,

Świadectwa
energetyczne,
nie tanio, tel. 501 120 289

Firma sprzątająca zatrudni pana (mile widziane doświadczenie) z okolic Piaseczna lub
Konstancina , tel. 721 228 094, 501 163 228

rury

–

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Tanio
wynajmę
tel. 602 458 594

USŁUGI
TYNKI CEMENTOWO
NE, TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Pawilon na bazarku, tel. 511 182 258

Mieszkanie 60 m kw, 4 piętro, trzypokojowe w Tarczynie, 230 tys zł + garaż 17 tys zł,
cena do negocjacji tel. 604 750 363

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

380tys.zł,

Lokal na imprezy okolicznościowe,
no tel. 607 36 37 08, www.harddogcafe.pl

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

SPRZEDAM

cena

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

Skup samochodów, tel. 792 118 666

Sprzedam ogrody
tel. 602 489 649

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien
tel. 787 160 481

mkw.

Skup pojazdów, złomowanie, transport,
gotówka, tel. 604 868 998

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

1070

pokoje,

Nieużytki rolne, 4 ha, tel. 501 610 198

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

narzędzie,

Piaseczno działka
tel. 605 405 100

2

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Informatyk, serwis, helpdesk Piaseczno,
tel. 501 016 742

Elektryk, uprawnienia,
tel. 602 876 843

Piaseczno ul. Młynarska 57mkw.
cena 299 tys.zł, tel. 601 285 555

Piaseczno Mieszkanie 38 mkw. cena 169 tys.
zł, tel. 601 213 634

Kierowca C+E, tel. 517 706 056

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

Piaseczno mieszkanie 36 mkw. 2 pokoje, Ip.,
cena 199 tys.zł, tel. 605 405 100

Kupię samochody, www.adicar24.pl,
tel. 501 830 898

Przyczepa Autosan, 4,5T. Stan:
bry, zarejestrowana, tel. 513 037 713

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

Nowa Wola działka pod zabudowę wolnostojącą lub bliźniaczą 1000 mkw. tel. 605 405 100

Piaseczno Kawalerka 30 mkw. 169 tys.zł,
tel. 601 285 555

Fiat Siena 1.2 HL, 1999r, centralny
elektryczne szyby, przegląd do 5.2014,
tel. 691 751 904

Frezowany
asfalt
+
możliwość
transportu
(frez), gruzobeton betonowy, tel. 668 12 96 43

ogólnospożywcze-

AUTO SKUP –UCZCIWE
GOTÓWKA, tel. 608 174 892

AUTO SKUP – KAŻDA MARKA, KONKURENCYJNE CENY, GOTÓWKA tel. 506 20 15 15

spo-

ogólnosp-

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

AUTO-SKUP
WSZYSTKIE
MARKI
–
CAŁE,
USZKODZONE,
SKORODOWANE
–
SZYBKO
I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529

Na budowę, tel. 601 20 98 98

Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 511 559 624

z

Ekspedientka
do
sklepu
go, Bogatki, tel. 518 208 615

w

Piaseczno/

Ekspedientkę do sklepu spożywczego,
macje na miejscu, Piskórka, ul. Główna 54
Zatrudnię
kierowcę
C+E
transport międzynarodowy,
ne, tel. 501 19 66 83

AUTO-MOTO KUPIĘ

Elektryka tel. 882 898 693

15

ZWIERZĘTA
ada-

Kocięta egzotyczne z rodowodem,
tel. 506 958 514

Koszenie trawy, tel. 660 152 248
Domofony, tel. 603 375 875
Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639
Brukarstwo. Tel. 696 437 501

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

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

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

www.kurierpoludniowy.pl
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
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Benefis księdza Bogdana

KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 16 czerwca przy kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Mirkowie odbył
się Festyn Rodzinny z okazji 10-lecia posługi kapłańskiej ks. Bogdana Przegalińskiego, proboszcza parafii
oraz dziekana dekanatu konstancińskiego. W pikniku wzięło udział wielu znanych artystów, zaprzyjaźnionych z księdzem, który od lat jest inicjatorem nie tylko uroczystości religijnych, lecz także imprez kulturalnych i sportowych, przyciągających setki mieszkańców

Jubileusz ks. Bogdana Przegalińskiego zainaugurowała uroczysta
msza, po której na placu nad zalewem
w Mirkowie rozpoczął się piknik,
który poprowadził aktor Karol Strasburger. Na scenie wystąpiło wielu
znanych artystów i przyjaciół księdza
dziekana, prezentujących niezwykle
różnorodny repertuar, z którego każdy mógł wybrać coś dla siebie.
Koncertowy jubileusz
Zagrali i zaśpiewali m.in. Roman
Kołakowski, Andrzej Bujski i Waldemar Trzeciak, którzy przypomnieli
stare warszawskie piosenki oraz muzykę cygańską, a także Piotr Mix z
rockowo-popowym repertuarem i
Aleksandra Kostka, wokalistka i prezenterka TVP. Czas uczestnikom pikniku umilały również chór „Powsinianie” oraz zespół „Gospel Singers”
z Wybrzeża Kości Słoniowej. Scenę
opanowali także cyrkowcy, którzy
zaprezentowali zapierające dech w
piersiach akrobatykę, żonglerkę oraz
połykanie ognia. Odbył się również
pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu profesjonalistów. Natomiast
niemal do łez publiczność rozbawili
znani komicy – Ryszard Makowski
oraz Paweł Dłużewski, który brawurowo wcielił się w znanych polityków
m.in. w Jerzego Buzka i Lecha Wałęsę. Piknikowi towarzyszyły również
rodzinne konkurencje sportowe i rekreacyjne z cennymi nagrodami, gry
i zabawy dla dzieci, m.in. dmuchane
zjeżdżalnie oraz degustacja smakołyków. Jak na jubileusz przystało, były
również torty, które zostały przygotowane specjalnie na tę okazję w ramach konkursu na najlepszy wypiek.
Dziękuję za te lata współpracy
Nie mogłoby się obyć również bez
życzeń, które proboszczowi składali
nie tylko mieszkańcy reprezentujacy różne części parafii, lecz także
przedstawiciele samorządów gminy
i powiatu (reprezentowanego przez
starostę Jana Dąbka, Marię Mioduszewską, przewodniczącą rady
powiatu oraz jej zastępcę Wacława
Bąka) oraz zaprzyjaźnionych firm i
instytucji. Jubileuszu proboszczowi
gratulowali również mieszkańcy z
innych parafii oraz jego wychowawcy ze szkolnych lat, a także przyja-

GÓRA KALWARIA

Rowerowe święto
W niedzielę, 7 lipca w Górze Kalwarii odbędzie się LOTTO Poland Bike
Marathon. Na miłośników jazdy na rowerach górskich czeka malownicza
trasa, prowadząca przez Lasy Chojnowskie i wały nad Wisłą w pobliżu
Zamku w Czersku. Kolarskie Miasteczko, Biuro Zawodów, start i meta
piątego etapu LOTTO Poland Bike Marathon znajdą się, tak jak przed rokiem, przy Placu Piłsudskiego. Zapisy do zawodów ruszą już w sobotę,
6 lipca w godz. 17-20. Do udziału będzie można zapisać się również w
dniu zawodów, w niedzielę, od godz. 8.30 do godz. 12.20. Maraton na
pierwszych dystansach rozpocznie się po godz. 11. Dekoracja zwycięzców
i uroczyste zakończenie zawodów zaplanowano na godz. 14. Rywalizacja
rozegra się na trzech dystansach: MAX (53 km), MINI (32 km) oraz FAN (6 km
– dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, otwarte mistrzostwa Góry
Kalwarii w kolarstwie górskim). Na terenie Miasteczka Poland Bike swoje
wyścigi Mini Cross będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-7 lat.
V etap LOTTO Poland Bike Marathon w Górze Kalwarii organizowany
jest we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz Powiatem Piaseczyńskim.
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Wakacyjne kino w amfiteatrze

ciele, wśród których znalazł się m.in.
aktor Tomasz Stockinger. - Wiele
dzieł, które tutaj powstały przez te
10 lat, nie byłoby możliwych bez
wsparcia samorządu oraz mieszkańców – mówił ks. Bogdan, dziękując za życzenia. - Padło tutaj wiele
życzliwych słów, myślę że trochę na
wyrost. Kiedy jesteśmy blisko siebie,

10-lecie pracy kapłańskiej
w parafii św. Józefa
w Mirkowie obchodził
ks. Bogdan Przegaliński,
proboszcz, dziekan oraz
animator kultury i sportu
przy wsparciu ducha świętego możemy razem zdziałać o wiele więcej,
możemy czuć się bezpieczniej, widzimy, że życie i świat mogą być piękne.
Tej owocnej współpracy sobie i wam
życzę. Za to wszystko czego udało
nam się wspólnie dokonać bardzo  
wszystkim dziękuję – zakończył
dziekan dekanatu konstancińskiego.
Warto dodać, że ks. Bogdan Przegaliński, wystąpił na scenie nie tylko
podczas życzeń – z powodzeniem
śpiewał wraz z artystami, świetnie
czując się zarówno w balladowym,
jak i nieco szybszym repertuarze.

Animator życia religijnego
kulturalnego i sportowego
Przez 10 lat pracy duszpasterskiej w Konstancinie-Jeziornie rzeczywiście księdzu Bogdanowi udało
się dokonać bardzo wiele. Nie tylko
odmienił kościół i jego otoczenie,
lecz także potrafił skupić wokół siebie ogromną liczbę mieszkańców
z całej gminy, zarówno podczas
najważniejszych uroczystości kościelnych, jak i organizując liczne
imprezy kulturalne, sportowe, a
także rozwijając działalność charytatywną. Z inicjatywy ks. Bogdana
Przegalińskiego, który sam jest m.in.
świetnym tenisistą i pingpongistą,
od 2007 roku w Habdzinie odbywa
się Bieg Papieski, który przyciąga nie
tylko setki biegaczy, lecz także znane
osobistości świata kultury i sportu.
Tradycją parafii stało się także nagrywanie bożonarodzeniowej płyty z
udziałem ks. proboszcza i laureatów
międzyparafialnego konkursu Kolęd i Pastorałek. W powstaniu płyty
uczestniczą zawsze gwiazdy estrady
jak np. Urszula Dudziak, Andrzej
Rosiewicz, Ryszard Makowski, Karol Strasburger czy Maciek i Kuba
Molędowie. Natomiast od 2006 roku
parafia współpracuje z Bankiem
Żywności w Warszawie, wspomagając około 300 najbardziej potrzebujących rodzin. Paczki przygotowują
grupy charytatywne: „Agencja Dobroci” (grupa dziecięca), wolontariat
młodzieży i wolontariat dorosłych.
To tylko niektóre inicjatywy księdza,
które już na stałe zakorzeniły się w
świadomości mieszkańców.

Grzegorz Traczyk

Biedronka zamiast Rolnika

PIASECZNO Trwa gruntowna przebudowa dawnego sklepu wielobranżowego „Rolnik”, stojącego w rozwidleniu ulic Sienkiewicza i Kościuszki. Wkrótce w tym miejscu zostanie otwarty market Biedronka
Popularny
blaszak,
zbudowany na początku lat
70., jest jednym z symboli Piaseczna. - Wcześniej w
tym miejscu znajdował się
stary zajazd Szymańskich
– mówi Jerzy Dusza, lokalny kronikarz. Był to drewniany budynek z końca XIX
wieku, w którym mieściła
się duża restauracja.
Zajazd Szymańskich
został rozebrany pod koniec lat 60., a plac, na
którym stał, oddano w
użytkowanie
wieczyste
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Piasecznie. Zbudowany w
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tym miejscu „Rolnik” był
jednym z największych i
najlepiej zaopatrzonych
sklepów w mieście. Na
dole znajdowały się działy ze sprzętem rolniczym,
narzędziami, chemią, a
także dział elektryczny.
Na piętrze można było
kupić m.in. tekstylia, szkło,
wyroby fajansowe, obuwie.
- Handel kwitł w „Rolniku”
do późnych lat 90. - mówi
Jerzy Dusza. - Potem w
sklepie zaczęły maleć obroty, a Samopomoc Chłopska
zaczęła myśleć o jego likwidacji. Został zamknięty w
ubiegłym roku.

Zaczęto szukać kontrahenta, aż w końcu udało się
podpisać umowę dzierżawy
nieruchomości z firmą Jeronimo Martins Dystrybucja,
właścicielem marki Bie-

dronka. Ruszyła intensywna
przebudowa sklepu. Nowa
Biedronka w dawnym „Rolniku” zacznie działać prawdopodobnie po wakacjach.
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Już dzisiaj, w piątek 5 lipca w konstancińskim amfiteatrze rusza Kino
Plenerowe, w którym przez dwa miesiące zostaną wyświetlone niezwykle różnorodne filmy, z których zarówno młodsi, jak i starsi, wielbiciele
komedii i akcji wybiorą coś dla siebie. Podczas premierowego seansu,
który zacznie się o godz. 21.45, będzie można obejrzeć film „O północy
w Paryżu” - inteligentną komedię Woody’ego Allena. Kino pod chmurką
będzie otwarte w każdy piątek wakacji aż do 30 sierpnia. Filmy będą
rozpoczynały się zawsze o godz. 21.45. W lipcu będzie można obejrzeć
jeszcze „Misia”, kultową komedię Stanisława Barei (12.07.), film „Kocha,
lubi, szanuje” (19.07) oraz „Incepcję” (26.07.) - kino science-fiction w najlepszym wydaniu, autorstwa Christophera Nolana. Natomiast sierpień
otworzy pokaz „Jasminum” Jana Jakuba Kolskiego (02.08.). Następnie
mieszkańcy będą mogli zobaczyć obraz Toma Hoopera „Jak zostać królem” (09.08.), nagrodzony oscarem za najlepszy film w 2011 roku. 16
sierpnia w amfiteatrze zostanie wyświetlona „Yuma” - polski film sensacyjny w reżyserii Piotra Mularczyka. Kultowe „Pół żartem, pół serio” Billy’ego Wildera z niezapomnianą Marilyn Monroe w roli głównej będzie
można sobie przypomnieć 23 sierpnia. Natomiast wakacje zakończy seans widowiskowego „Avatara” (30.08.) Jamesa Camerona.
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