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Z Piaseczna do Konstancina
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sji, która odbyła się w czwar-
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li defi nitywną decyzję o prze-
niesieniu Specjalnego Ośrodka 
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ry obecnie znajduje się w Pia-
secznie przy ul. Szpitalnej. Od 
września ośrodek będzie funk-
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Jechał na podwójnym gazie
 Na ulicy Derdowskiego policjanci zatrzymali jadące wężykiem audi. Podczas 
legitymowania kierowcy, funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Jak 
się okazało, Marcin Ś. miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. 
Mężczyzna odpowie za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości. Oprócz 
utraty prawa jazdy grozi mu do 2 lat więzienia.

PIASECZNO

Napił się i zaczął rozrabiać
 Późnym wieczorem właściciel stolarni i jego pracownicy usłyszeli brzęk 
tłuczonego szkła. Gdy wyszli na zewnątrz budynku, zauważyli oddalające-
go się szybko mężczyznę. Niedługo potem na miejscu zdarzenia pojawili 
się policjanci, którzy zatrzymali wandala. 23-letni Witold K. był nietrzeźwy, 
miał w organizmie 2,3 promila alkoholu. Tłumaczył funkcjonariuszom, że 
za dużo wypił i stracił nad sobą kontrolę. Teraz odpowie za uszkodzenie 
mienia, za co grozi do 5 lat więzienia.
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Osmolona fifka i marihuana
 Przed centrum handlowym policjanci zatrzymali Arkadiusza O. Przy 
mężczyźnie znaleziono osmoloną fifkę, a w jego domu – około 7 gramów 
marihuany. Teraz policjanci sprawdzają skąd O. miał narkotyki i czy zajmo-
wał się ich rozprowadzaniem. Za posiadanie środków odurzających grozi 
do 3 lat więzienia.

Zakupy bez płacenia
 W poniedziałek, w jednym z centrów handlowych, ochrona zatrzymała 
21-letniego mężczyznę. Razem ze swoim kolegą Michał J. kilkakrotnie kur-
sował między sklepem, a stojącym na parkingu samochodem. W bagażni-
ku auta znaleziono skradzione towary o wartości około 1100 zł. Mężczyzna 
został przekazany w ręce policji, wkrótce funkcjonariusze zatrzymali też 
jego wspólnika – 21-letniego Piotra S. Obydwaj mężczyźni odpowiedzą za 
kradzież, grozi im do 5 lat więzienia.

Zatrzymano złodziei
 Z parkingu w Wólce Kosowskiej została skradziona wieloczynnościowa piła 
o wartości około 10 tys. zł. W ciągu dwóch dni policjanci wytypowali osoby 
podejrzane o kradzież urządzenia. Funkcjonariusze zatrzymali Jakuba M. i 
Łukasza R., u których znaleźli piłę. Urządzenie wróciło do właściciela, a złodzie-
je dobrowolnie poddali się każe.

LESZNOWOLA

Poszukiwani świadkowie wypadku
 W czwartek, 24 października, około godz. 6 w Baniosze samochód potrącił 
jadącą rowerem kobietę. Kierujący nieustalonym do tej pory pojazdem jechał 
ul. Puławską w kierunku Góry Kalwarii. W tym samym kierunku jechała rowe-
rzystka. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, a jego sprawca zbiegł. 
Wystający z rowu rower zauważyli inni kierowcy, którzy wezwali policję i 
pogotowie. 57-letnia Jadwiga S. wracała z nocnej zmiany. Z ciężkimi obraże-
niami ciała została przewieziona do warszawskiego szpitala przy ulicy 
Wołowskiej, gdzie dwa dni później zmarła. Wszystkie osoby, które widziały 
wypadek proszone są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Dochodzeniowo-
Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przy ul. Kościelnej 3, tel. 
(22) 60-45-291, (22) 60-45-211 w godz. 8 – 16 lub z dyżurnym KPP tel. (22) 
60-45-213 lub 997 lub 112 czynne całą dobę.

GÓRA KALWARIA

Złamała zakaz sądowy
 W ubiegły piątek, w rejonie ulicy Piaseczyńskiej policjanci zwrócili uwagę na 
niepewnie jadącą toyotę. Po zatrzymaniu auta do kontroli okazało się, że sie-
dząca za kierownicą Weronika L. jest pijana. Kobieta miała w organizmie blisko 
2 promile alkoholu. Jednak to nie był koniec jej kłopotów. Po sprawdzeniu per-
sonaliów kobiety w policyjnej bazie danych okazało się, że ma ona zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący do lipca 2015 roku. Teraz 
odpowie za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości i złamanie zakazu 
sądowego. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

	 W	 lipcu	 2012	 roku	 mieszkań-
cy	Siedlisk	przez	kilka	godzin	bloko-
wali	 drogę,	 przechodząc	 po	 pasach.	
Przejeżdżający	 ulicą	 Sielską	 kierow-
cy	 otrzymywali	 ulotki	 z	 postulata-
mi	 protestujących.	 Mieszkańcy,	 po-
przez	 swoją	 akcję,	 chcieli	 wymóc	 na	
starostwie	 budowę	 chodnika	 i	 ciągu	
pieszo-rowerowego	 wzdłuż	 drogi	 do	
Chylic.	 Chodnik	 miałby	 przebiegać	
wzdłuż	ulic	Sielskiej	i	Polnej	na	długo-
ści	około	2	km.	Ulica	Sielska	w	Siedli-
skach	ma	zaledwie	około	6	m	szeroko-
ści,	a	z	roku	na	rok	panuje	na	niej	co-
raz	większy	ruch.	Zatrzęsienie	samo-
chodów	 jest	 zwłaszcza	 rano	 i	 w	 go-
dzinach	 popołudniowych,	 kierowcy	
spieszą	 się,	przekraczając	dozwoloną	
prędkość,	 często	 wyprzedzają	 też	 na	
trzeciego.	 W	 Siedliskach	 dochodzi-
ło	już	do	potrąceń	pieszych.	-	To	cud,	
że	na	tym	odcinku	nie	zginął	 jeszcze	
człowiek	–	mówili	mieszkańcy,	doda-
jąc,	że	rano	w	ich	miejscowości	panuje	
taki	ruch,	że	często	przez	kilka	minut	
nie	można	wyjechać	ze	swojej	posesji.		

Boją się o dzieci
	 Tylko	 z	 Siedlisk	 do	 szkoły	 w	
Chylicach	 dojeżdża	 codziennie	 kil-
kadziesiąt	 dzieci,	 do	 tego	 dochodzi	
co	 najmniej	 drugie	 tyle	 z	 Piasecz-
na	 i	 Żabieńca.	 Gdyby	 wzdłuż	 ul.	
Sielskiej	był	 ciąg	pieszo-rowerowy	o	
szerokości	 1	 m	 część	 dzieci	 mogła-
by	swobodnie	poruszać	się	na	jedno-
śladach.	Mieszkańcy	podkreślają,	że	
urzędnicy	zgadzają	się	z	ich	postula-
tami.	Dla	części	2-kilometrowego	od-
cinka	 (około	 700	 m	 od	 strony	 Chy-
lic)	 jest	 już	 wykonany	 projekt	 ciągu	
pieszo-rowerowego	z	uregulowanymi	
kwestiami	 własnościowymi.	 Z	 dru-
giej	strony	ulicy	Sielskiej	(od	Żabień-
ca)	do	ul.	Do	lasu	znajduje	się	kilka-
set	 metrów	 starego	 chodnika,	 który	
możnaby	poddać	rewitalizacji.	

Nie ma chodnika, 
bo nie ma pieniędzy
	 Podczas	sesji	rady	powiatu	w	li-
stopadzie	 2011	 roku	 wicestarosta	
Marek	 Gieleciński	 zaproponował	
kilka	rozwiązań,	które	w	jego	opinii	
mogłyby	poprawić	sytuację	w	Siedli-
skach.	Wcześniej	ulica	Sielska	zosta-
ła	 skontrolowana	 pod	 kątem	 ozna-
kowania	i	dokonano	na	niej	pomia-
rów	 ruchu.	 -	 Po	 kontroli	 tego	 cią-
gu	 stwierdzono,	 że	 na	 całej	 długo-
ści	 drogi	 należy	 wprowadzić	 zakaz	
wyprzedzania	–	mówił	podczas	sesji	

Marek	 Gieleciński.	 Dodatkowo	 na	
drodze	miały	zostać	namalowane	li-
nie	ciągłe	i	wprowadzone	ogranicze-
nie	prędkości	do	40	km/h.	Te	propo-
zycje	nie	usatysfakcjonowały	jednak	
mieszkańców,	którzy	nie	chcieli	go-
dzić	się	na	półśrodki.	 -	Puszka	 far-
by	do	wymalowania	na	drodze	linii	
ciągłych	to	stanowczo	za	mało.	Kie-
rowcy	i	tak	będą	wyprzedzać	na	cią-
głej	i	przekraczać	prędkość	–	mówili,	
podkreślając,	 że	zależy	 im	na	chod-
niku.	Gdy	wprowadzono	ogranicze-

nia	 prędkości,	 w	 praktyce	 rzeczy-
wiście	 okazało	 się,	 że	 niewiele	 osób	
ich		przestrzega.	W	końcu	mieszkań-
cy	 postanowili	 zaostrzyć	 swój	 pro-
test,	 wychodząc	 na	 jezdnię.	 -	 Spo-
tkaliśmy	się	z	pozytywnym	odzewem	
wśród	kierowców,	którzy	w	większo-
ści	 wyrazili	 poparcie	 dla	 naszej	 ak-
cji	–	mówili	po	zakończeniu	 trwają-
cej	kilka	godzin	blokady	drogi.	Choć	
w	ubiegłorocznej	akcji	wzięło	udział	
kilkudziesięciu	 mieszkańców,	 którzy	
rozdali	 kierowcom	ponad	1000	ulo-
tek	ze	swoimi	postulatami,	prace	nad	
ciągiem	pieszo-rowerowym	wcale	nie	
ruszyły	 z	 kopyta.	 Jedną	 z	 przyczyn	
była	na	pewno	ciężka	sytuacja	finan-
sowa	 powiatu,	 którego	 inwestycje	 w	

tym	roku	można	zliczyć	praktycznie	
na	palcach	jednej	ręki.

Jest światełko w tunelu
	 Wydaje	 się,	 że	 niewielki	 prze-
łom	w	sprawie	budowy	chodnika	w	
Siedliskach	 nastąpił	 dopiero	 kilka-
naście	dni	 temu,	podczas	sesji	 rady	
miejskiej.	 To	 właśnie	 wtedy	 gmin-
ni	radni	zdecydowali,	że	przekażą	po-
wiatowi	50	tys.	zł	na	projekt	ciągu,	co	
stanowi	 50	 proc.	 wartości	 inwestycji.		
Jak	często	w	takich	sytuacjach	bywa,	
przekazanie	środków	poprzedziła	go-
rąca	 dyskusja.	 -	 My	 chyba	 częściej	
dyskutujemy	o	 inwestycjach	powiato-
wych	niż	rada	powiatu	piaseczyńskie-
go	 –	 zauważył	 radny	 Zbigniew	 Mu-
cha.	-	Ja	rozumiem,	że	to	jest	dla	na-
szych	mieszkańców,	 tylko	 jak	 swoimi	
pieniędzmi	rządzi	się	powiat,	skoro	co	
chwila	wyciąga	 rękę	po	nasze	 środki	
–	dodała	Katarzyna	Nowocin-Kowal-
czyk.	Wątpliwości	części	radnych	roz-
wiał	dopiero	burmistrz	Zdzisław	Lis,	
który	wyjaśnił,	że	Piaseczno	ma	 lep-
sze	dochody	od	niektórych	samorzą-
dów	i	dlatego	powinno	się	z	nimi	dzie-
lić.	 -	 Decyzja	 o	 wygospodarowaniu	
środków	na	projekt	chodnika	bardzo	
nas	 ucieszyła	 –	 mówi	 Maria	 Maria	
Bernacka-Rheims,	która	wraz	z	sołtys	
Siedlisk	Anną	Misiałkiewicz	jest	chy-
ba	najbardziej	zaangażowana	w	pi-
lotowanie	inwestycji.	-	Jestem	opty-
mistką	 i	 wierzę,	 że	 chodnik	 w	 Sie-
dliskach	powstanie	w	ciągu	najbliż-
szych	3	lat.		

Tomasz Wojciuk

Zielone światło dla chodnika
PIASECZNO Od kilku lat mieszkańcy Siedlisk walczą o chodnik łączący Żabieniec z ulicą 
Starochylicką, który poprawiłby ich bezpieczeństwo. W tej sprawie wystosowali do Za-
rządu Dróg Powiatowych, starostwa powiatowego i gminy Piaseczno łącznie ponad 30 
pism. Wobec braku reakcji urzędników, w zeszłym roku zorganizowano blokadę drogi. 
Teraz wygląda na to, że w sprawie chodnika wreszcie nastąpił przełom

W ubiegłym roku mieszkańcy Siedlisk protestowali przeciwko 
opieszałości urzędników. Teraz udało się zdobyć pieniądze na 
projekt chodnika, co jest pierwszym krokiem do zrealizowania 
inwestycji

100 tys. zł   
ma kosztować projekt chodnika, na który 
po połowie „zrzucą się” gmina Piaseczno 

i starostwo powiatowe

Korea z Bogumiłem Rzucidło
PIASECZNO We wtorek, 19 listopada w Domu Kultury w Piasecznie odbyło się kolejne spo-
tkanie w ramach comiesięcznego cyklu Klub Podróżnika. Tym razem o Korei Południo-
wej opowiadał znany podróżnik Bogumił Rzucidło
	 Prowadzący	 pokazał	 widowni	
film	 ze	 swojej	 wyprawy	 do	 Korei,	
który	 z	 konieczności	 musiał	 być	
mocno	 skrócony.	 Bogumił	 Rzu-
cidło	 skoncentrował	 się	 jedynie	
na	 najważniejszych	 i	 –	 jego	 zda-
niem	 –	 najciekawszych	 aspektach	
życia	w	Korei.	W	swojej	prezenta-
cji	 położył	 nacisk	 	 przede	 wszyst-
kim	na	pokazanie	Korei	jako	pań-
stwa	nowoczesnego,	w	którym	jest	
znacznie	wyższa	stopa	niż	w	Pol-
sce,	gdzie	np.	bilety	na	metro	(któ-
re	ma	13	linii	w	Seulu)	są		refundo-

wane	przez	miasto.
	 -	 Korea	 Południowa	 jest	 nie-
powtarzalna	 i	 zrobiła	 naprawdę	
ogromny	postęp	–	mówił	podróż-
nik.	 -	Na	ulicach	nie	widziałem	w	
ogóle	 ludzi	biednych,	a	 specjalnie	
rozglądałem	 się	 pod	 tym	 kątem.	
Nie	 ma	 śmieci,	 Koreańczycy	 dba-
ją	o	czystość	i	musimy	się	dużo	od	
nich	uczyć.	I	wszędzie	jest	uśmiech	
i	życzliwość,	czego	nam,	Polakom,	
niestety	brakuje.
	 Na	filmie	zobaczyć	można	było,	
między	 innymi,	 świątynie	 buddyj-

skie,	 tańce	narodowe,	zawarcie	 ty-
powego	ślubu	koreańskiego	i	wizy-
tę	w	restauracji,	przed	wejściem	do	
której	 trzeba	 obowiązkowo	 zdjąć	
buty.	 Na	 zakończenie	 prowadzący	
odpowiadał	 chętnie	na	pytania	od	
publiczności.
	 Kolejne	 spotkanie	 z	 Klubem	
Podróżnika	 w	 Domu	 Kultury	 w	
Piasecznie	odbędzie	 się	 już	w	naj-
bliższy	 wtorek,	 3	 grudnia.	 Michał	
Prokurat	opowie	o	Jakucji.	Począ-
tek	o	godzinie	20.	

Grzegorz Tylec
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Budowa centrum hydroterapii
w przyszłym roku
KONSTANCIN-JEZIORNA W tym roku nie rozpocznie się budowa długo ocze-
kiwanego Konstancińskiego Centrum Hydroterapii, które ma powstać 
przy tężni, w miejscu obecnego sanatorium „Przy Źródle”. Spółka Uzdrowi-
sko Konstancin-Zdrój zapowiadała rozpoczęcie prac na lato, potem na je-
sień. Jednak dotychczas nie udało jej się wyłonić generalnego wykonawcy 
wielomilionowej inwestycji, która ma stać się wizytówką uzdrowiska

 Sprywatyzowana dwa lata 
temu spółka Uzdrowisko Konstan-
cin-Zdrój w styczniu przedstawi-
ła mieszkańcom i samorządowcom 
swoje inwestycyjne plany nie tylko 
na mijający rok, lecz także na na-
stępne lata. Sztandarowym obiek-
tem uzdrowiska ma stać się Kon-
stancińskie Centrum Hydrotera-
pii, które ma powstać przy tężni, w 
miejscu obecnego sanatorium „Przy 
Źródle”.  Pod koniec maja, w Kon-
stancji odbyło się uroczyste podpi-
sanie umowy na unijne dofinanso-
wanie budowy Konstancińskie-
go Centrum Hydroterapii, którą 
zawarli przedstawiciele samorzą-
du województwa oraz Uzdrowi-
ska Konstancin-Zdrój S.A. Cał-
kowity koszt budowy obiektu sza-
cowany jest na ponad 36 mln zło-
tych z czego 8,8 mln złotych ma wy-
nieść unijne wsparcie. Długo ocze-
kiwana inwestycja miała zacząć się 
już w sierpniu. Natomiast otwarcie 
nowoczesnego obiektu rehabilitacyj-
no-rekreacyjnego planowano na po-
łowę 2015 roku.
  
Do ilu razy sztuka?
 Jednak dotychczas spółce nie 
udało się wyłonić generalnego wy-
konawcy centrum. Uzdrowisko już 
cztery razy w tym roku przedłu-
żało termin oczekiwania na ofer-
ty od firm budowlanych. W listopa-
dzie procedura miała zakończyć się 

15, a potem 25 dnia miesiąca. Jed-
nak nie przyniosła spodziewanych 
rezultatów, więc została przedłużo-
na do 31 grudnia. Jeśli nawet ostat-
ni dzień roku przyniesie rozstrzy-
gnięcie i uzdrowisku uda się znaleźć 
wykonawcę, prace budowlane i tak 
będą mogły rozpocząć się dopiero 
w przyszłym roku. Biorąc pod uwa-
gę zbliżającą się zimę, inwestycja ru-
szy najwcześniej wiosną. Chyba, że 
pojawią się kolejne komplikacje i na-
stępne opóźnienia.
 

Wizja przyszłości
 Centrum ma się składać z 
dwóch połączonych ze sobą obiek-
tów – zmodernizowanego sanato-
rium „Przy Źródle” oraz bezpośred-
nio przyległego, nowego, dwupiętro-
wego budynku. Ma być on podzielo-
ny na cztery strefy: mieszkalno-ho-
telową, wody, zdrowia i konferencyj-
no-restauracyjną. W budynku mają 
być 52 miejsca noclegowe, nowe ga-
binety zabiegowe i lekarskie, fizyko-
terapii i hydroterapii. Uzdrowisko-
wa spółka zaplanowała także budo-
wę basenu o powierzchni 180 m kw. 
z podwodnymi prądami, biczami 

wodnymi, kaskadą i brodzikiem. W 
ramach projektu do dyspozycji ku-
racjuszy ma być również jacuzzi so-
lankowe z funkcją kąpieli solanko-
wych, sauna fińska i łaźnie parowe 
z zapleczem do wychładzania. 
 
Dwa lata oczekiwań
 Zgodnie z zapisami umowy pry-
watyzacyjnej, nowy właściciel zo-
bowiązał się do zainwestowania w 
obiekty uzdrowiskowe minimum 15 
mln złotych. Jednak tuż po przeję-
ciu spółka zapowiedziała, że w cią-
gu trzech lat zainwestuje w rozwój 
obiektów leczniczych znacznie wię-
cej niż przewidują zapisy w umowie. 
Jeszcze przed transakcją przedsta-
wiciele Uzdrowisk Polskich w trak-
cie spotkań z mieszkańcami oprócz 
Konstancińskiego Centrum Hydro-
terapii zadeklarowali także rozpo-
częcie przebudowy szpitala neurolo-
gicznego przy ul. Sue Ryder, szpita-
la rehabilitacji kardiologicznej przy 
ul. Gąsiorowskiego oraz „Białego 
Domu” przy ul. Mostowej. 
 Minęły jednak już dwa lata i 

żadna z zapowiadanych inwestycji 
się nie rozpoczęła. Priorytetem dla 
uzdrowiska jest centrum hydrotera-
pii, a po jego ukończeniu mają roz-
począć się kolejne inwestycje. 

Lifting zamiast rozbudowy 
 Póki co obiekty przeszły drob-
ny lifting. Największe zmiany moż-
na zauważyć w Restauracji Gale-
ria Konstancja, która zarówno wy-
strojem, jak i ofertą nawiązuje do 
100-letniej tradycji. Po wojnie bo-
wiem w tym miejscu znajdowała się 
znana restauracja Franciszka Beren-
towicza o nazwie „Elite”. Wkrótce w 
sanatorium zmieni się Hotel Kon-
stancja. W pensjonacie już powsta-
ją gabinety lekarskie i rehabilitacyj-
ne. Prace zakończą się w pierwszej 
połowie przyszłego roku. 
 Jednak zarówno samorządowcy, 
jak i mieszkańcy, nie są usatysfak-
cjonowani niewielkimi zmianami. 
Czekają na zaplanowane duże inwe-
stycje, które przywrócą uzdrowisku 
dawną świetność.

Grzegorz Traczyk 

Nie wiadomo kiedy znajdujące się w Parku Zdrojowym 
sanatorium „Przy Źródle” zacznie zmieniać się 
w Konstancińskie Centrum Hydroterapii

Ponad 36 mln złotych 
to szacunkowy koszt budowy Kon-
stancińskiego Centrum Hydroterapii

Wystawa kotów
 rasowych

URSYNÓW

 Już w najbliższy weekend, 
30 listopada i 1 grudnia w hali 
widowiskowo-sportowej Are-
na Ursynów przy ul. Pileckie-
go 122 odbędzie się Międzyna-
rodowa Wystawa Kotów Raso-
wych. Podczas wystawy będzie 
można oglądać około 400 ko-
cich piękności z Polski i zagra-
nicy, wśród których będą przed-
stawiciele takich ras, jak koty sy-
beryjskie, norweskie leśne, rag-
dolle, maine coon’y, brytyjskie 
krótkowłose, devon rex’y, cor-
nish rex’y, persy, egzotyki, ro-
syjskie niebieskie i wiele innych. 
Podczas wystawy zostanie prze-
prowadzona zbiórka darów dla 
bezdomnych psów i kotów, na 
miejscu będzie można także po-
rozmawiać z wystawcami oraz 
zaopatrzyć się w karmę, zabaw-
ki i inne kocie akcesoria. Organi-
zatorzy zaplanowali także spo-
ro atrakcji dla dzieci. Wystawa 
będzie czynna od godz. 9.30 
do 17.30 (sob) i 17 (nd.). Bilety: 
normalny – 15 zł, ulgowy – 8 zł. 
Dzieci do lat 4 – wstęp wolny. 

TW

Wigilia Dobrej Woli
PIASECZNO

 Stowarzyszenie Dobra Wola 
zaprasza wszystkich przyja-
ciół na wieczór mikołajkowo-
gwiazdkowy, który odbędzie się 
w piątek, 6 grudnia o godz. 18 
w sali konferencyjnej starostwa 
powiatowego w Piasecznie przy 
ul. Chyliczkowskiej 14. Podczas 
imprezy odbędzie się uroczysta 
kolacja wigilijna i wspólne śpie-
wanie kolęd. 

TW
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 Debatę otworzyli organizatorzy 
– Krzysztof Bajkowski oraz Tomasz 
Nowicki, pomysłodawcy wprowa-
dzenia w gminie budżetu obywatel-
skiego (partycypacyjnego). W lip-
cu zainicjowali oddolną grupę ak-
tywnych mieszkańców, której celem 
jest wprowadzenie prawdziwego, a 
nie tylko częściowego budżetu oby-
watelskiego. Idea narodziła się w 
Brazylii w latach 90. Jako pierwsze 
na świecie wprowadziło go miasto 
Porto Alegre. Później ten mecha-
nizm obywatelski stał się popularny 
w wielu krajach świata. Obecnie re-
alizuje go ok. 2 tys. miast. W Polsce 
jako pierwszy wdrożył go Sopot, w 
którym mieszkańcy decydują o czę-
ści wydatków budżetowych od 2011 
roku. W tym roku część swojego bu-
dżetu na ten cel przeznaczyło ok. 40 
gmin, a w przyszłym roku ta liczba 
się podwoi. 

Diagnoza i zaspokojenie
obywatelskich potrzeb
 Głównym punktem spotkania było 
wystąpienie Dariusza Kraszewskiego z 
Fudnacji Batorego, który jest eksper-
tem w tej dziedzinie i pomaga samo-
rządom w całej Polsce wprowadzać 
budżet obywatelski. - Budżet tylko 
wtedy jest w pełni obywatelki, kiedy to 
mieszkańcy, najlepiej całego miasta czy 
gminy, nad nim debatują – mówił Da-
riusz Kraszewski z Fundacji Batorego. 
- Kluczowe jest to, żeby decyzje pod-
jęte przez mieszkańców były wiążące 
dla władz. Zawierają oni między sobą 
pewnego rodzaju umowę społeczną, 
ustalając jaka część budżetu zosta-
nie przeznaczona na zadania wskaza-
ne przez ludzi. To buduje zaufanie mię-
dzy mieszkańcami, a władzami – do-
dał ekspert. Podkreślił również, że nie-
zbędna jest współpraca ponad podzia-
łami politycznymi, umiejętna admi-

nistracja każdego z etapów negocjacji 
partycypacyjnych oraz zaangażowanie 
jak największej grupy mieszkańców, a 
także przejrzyste zasady no i oczywi-
ście fundusze. Miasta zwykle przezna-
czają na ten cel ok. 1 proc. budżetu. 
- Budżet partycypacyjny może zaspa-
kajać zarówno lokalne potrzeby i być 
przeznaczony na niezbyt kosztowne 
inicjatywy, jak i wpisywać się w strate-
giczne decyzje samorządu, nadając da-
nym, wielomilionowym inwestycjom 
jeszcze większą rangę – kontynuował 
Dariusz Kraszewski. - Budżet partycy-
pacyjny jest niezwykle cenny dla samo-
rządowców, ponieważ daje im darmo-
wą, coroczną diagnozę opinii publicz-
nej, umożliwia poznanie oceny ich po-
czynań przez mieszkańców-wyborców 
oraz pokazuje potrzeby danej społecz-
ności. Ponadto umożliwia wykorzysta-
nie kreatywności mieszkańców, uczy 
ich mechanizmów, na podstawie któ-

rych funkcjonuje samorząd. To spra-
wia, że mieszkańcy gminy współdecy-
dują o wydatkach, biorą na siebie od-
powiedzialność, dzięki czemu wy-
kształca się społeczeństwo obywatel-
skie – zachęcał przedstawiciel Funda-
cji Batorego. 

Budżet obywatelski w 2015 roku
 Po prezentacji multimedialnej 
uczestnicy spotkania zadawali wni-

kliwe pytania dotyczące technicznych 
szczegółów pracy nad budżetem oby-
watelskim. Wypowiedzieli się nie tylko 
radni zarówno dorosłej, jak i młodzie-
żowej rady miejskiej, lecz także przed-
stawiciele lokalnych stowarzyszeń i or-
ganizacji pożytku publicznego. Głos 
zabrał również burmistrz Kazimierz 
Jańczuk. - Jestem zwolennikiem bu-
dżetu obywatelskiego, ponieważ spo-
tykam się z coraz większym zaintereso-
waniem i zaangażowaniem mieszkań-
ców, którzy chcą brać czynny udział w 
decydowaniu o przyszłości naszej gmi-
ny – powiedział burmistrz, który dodał, 
że w pierwszym kwartale przyszłego 
roku radzie miejskiej zostanie zapro-
ponowany projekt uchwały, dotyczą-
cy szczegółowej procedury związanej 
z budżetem partycypacyjnym. - Musi-
my wspólnie wypracować odpowied-
nią metodę wyboru zadań i podzia-
łu środków budżetowych – zapew-
nił burmistrz, który przyznał, że do-
łoży wszelkich starań, by w 2015 roku 
w gminie został wprowadzony praw-
dziwy budżet obywatelski. Następ-
nie będą zbierane i oceniane pomysły 
mieszkańców, z których po debatach 
w drodze głosowania (także wśród 
młodzieży) zostaną wybrane najlep-
sze do realizacji w 2015 roku. 
 Debata zakończyła się nietypowym 
poczęstunkiem – na salę wjechał bo-
wiem tort, którego każdy mógł skoszto-
wać. - Chcieliśmy w symboliczny sposób 
pokazać, że budżet naszej gminy jest 
na tyle duży, że, jak z tego tortu, dla 
każdego mieszkańca można wykroić 
kawałek – mówi Krzysztof Bajkowski, 
jeden z organizatorów debaty.
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Podzielić budżetowy tort
KONSTANCIN-JEZIORNA W środę, 20 listopada w Konstancińskim Domu Kultury przy ulicy Sobieskiego 6 
odbyła się debata na temat budżetu partycypacyjnego, którą zorganizowała grupa mieszkańców gminy, 
zapraszając na nią zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli samorządu  lokalnych stowarzyszeń i eks-
pertów w tej dziedzinie. Debatę zakończyła deklaracja burmistrza Kazimierza Jańczuka, który w przyszłym 
roku chce przygotować budżet obywatelski na 2015 rok

R E K L A M A

Grzegorz Traczyk

Krzysztof Bajkowski (z lewej), jeden z organizatorów debaty 
wraz z wiceburmistrzem Ryszardem Machałkiem pokroił 
symboliczny tort budżetowy
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PIASECZNO Kamil Majak, 24-letni mieszkaniec Piaseczna w ubiegłą so-
botę  wziął udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w kul-
turystyce klasycznej w Brodnicy. Zajął dobrą, czwartą lokatę
 Kamil Majak, tegoroczny 
Mistrz Polski w kulturystyce 
nie jest usatysfakcjonowa-
ny ostatnim wynikiem.  - Je-
stem trochę zawiedziony re-
zultatem, ale zarazem dumy, 
że mogłem zaprezentować 
się na scenie z wieloma uty-
tułowanymi zawodnikami 
nie tylko z Polski, ale i zza 
granicy – mówi piaseczyński 
kulturysta. - Przegrałem z o 
wiele starszymi i bardziej do-
świadczonymi kolegami, któ-
rzy mieli więcej czasu na do-
pracowanie mięśni. W mo-
ich przygotowaniach zabra-
kło okresu budowania masy 
mięśniowej, większość cza-
su byłem na niskokalorycz-
nej diecie, by się odchudzić  
i myślę że to był mój kluczo-
wy błąd. Drugim powodem 
był mocno ograniczony bu-
dżet finansowy.  Wciąż sta-
ram się pozyskać strategicz-
nego sponsora, dzięki które-
mu będę mógł się przygoto-

wać na miarę moich ambicji. 
Jak wiadomo kurczaki same 
z nieba nie spadają – dodaje 
ze śmiechem Kamil Majak.
 Wbrew pozorom kultu-
rystyka jest niezwykle kosz-
townym sportem – same tre-
ningi to tylko niewielka skła-
dowa w budowaniu sukce-
su. Kluczowe są odpowied-
nia dieta i suplementacja, 
wiążące się ze znacznymi 
wydatkami, szczególnie w 
okresie przedstartowym. 
 - Czasem trzeba iść na 
kompromisy i racjonali-
zując budżet z niektórych 
rzeczy rezygnować – mówi 
Kamil. - Do tego dochodzi 
stres, zmęczenie fizycznie 
i przede wszystkim psy-
chiczne, człowiek walczy 
nie tylko z ciężarami na si-
łowni, ale przede wszyst-
kim z samym sobą i swo-
imi słabościami. Ten sport 
jest naprawdę wyjątkowy 
i niedoceniany. Uczy dys-

cypliny, determinacji i sil-
nej woli. Wielu ludzi z pro-
blemami odnajduje w kul-
turystyce sens życia i to 
jest piękne w tym wszyst-
kim. Nie będę zachęcał do 
wyczynowego uprawiania 
kulturystyki, ale polecam 
wszystkim aktywny tryb 
życia i większą troskę o 
zdrowe odżywianie.  
 Kamil Majak jak zwykle 
nie zapomina, o tych, któ-
rzy udzielają mu wsparcia. 
- Dziękuję Michałowi Otrę-
bie, który pomimo swoich 
problemów, pomaga innym. 
Chciałbym mu podziękować 
za to co dla mnie zrobił, oby 
było więcej takich ludzi na 
świecie. Tradycyjnie też dzię-
kuję najbliższej mi rodzinnie  
i narzeczonej, która napraw-
dę dużo mi pomaga i zno-
si wszystkie moje kaprysy w 
okresie przedstartowym. 

Adam Braciszewski

Czwarty na międzynarodowych mistrzostwach Sobotnie targowisko
różności

PIASECZNO

 W najbliższą sobotę, 30 li-
stopada w godz. 10-14 na pia-
seczyńskim targowisku przy ul. 
Jana Pawła II 59 odbędą się ko-
lejne „Sobotnie targi różno-
ści”, które cieszą się dużym za-
interesowaniem zarówno sprze-
dawców, jak i kupujących. - Każ-
dy z nas ma na strychu czy w ga-
rażu mnóstwo rzeczy, których 
nie używa, ale które szkoda wy-
rzucić, bo są w dobrym stanie i 
mogą się komuś przydać – mówi 
inicjator trwającej od czerwca 
akcji, radny rady miejskiej w Pia-
secznie, Marek Marciniuk. - W 
każdą ostatnią sobotę miesią-
ca można je sprzedać, zamienić, 
albo kupić coś ciekawego od in-
nych  mieszkańców – dodaje po-
mysłodawca, zadowolony z za-
interesowania, które wzbudziło 
„Sobotnie targowisko różności” 
i zaprasza na kolejne kiermasze. 
Pchli targ na piaseczyńskim tar-
gowisku przy ul. Jana Pawła II  
odbywa się w każdą ostatnią so-
botę miesiąca.

gt
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Premier spotkał się z przedsiębiorcami
PIASECZNO We wtorek, w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Szpitalnej 10 w Piasecznie odbyło się 
spotkanie wicepremiera Janusza Piechocińskiego z kilkunastoma lokalnymi przedsię-
biorcami. Rozmawiano m.in. o dotacjach unijnych, o które będzie można ubiegać się 
w najbliższych latach
	 Spotkanie	 z	 premierem	 Piecho-
cińskim,	 które	 było	 zaplanowane	
pierwotnie	 na	 godz.	 14,	 opóźniło	
się	 o	 ponad	 dwie	 godziny	 i	 odbyło	
–	koniec	końców	–	w	szkolnej	kafej-
ce.	 Minister	 gospodarki	 opowiadał	
m.in.	 o	 planach	 rządu	 dotyczących	
wspierania	drobnej	przedsiębiorczo-
ści.	 -	 Chcemy	 wprowadzić	 dla	 ma-
łych	 firm	 maksymalnie	 uproszczo-
ny	 mechanizm	 podatkowy	 –	 mówił	
wicepremier	Piechociński.	-	Ten	po-
mysł	ma	silne	poparcie	polityczne.	

Polska chce przyciągać inwestorów
	 Janusz	 Piechociński	 wspomniał	
również	o	tym,	że	rząd	będzie	chciał	
przyciągać	 do	 Polski	 coraz	 więcej	
inwestorów.	 Chodzi	 zwłaszcza	 o	
inwestycje	o	charakterze	przemysło-
wym	 oraz	 w	 szeroko	 pojmowanym	
sektorze	motoryzacyjnym.	Mówi	się,	
że	 niedługo	 swoje	 fabryki	 w	 Polsce	
pobudują	dwie	duże	firmy	o	charak-
terze	 globalnym:	 chevrolet	 i	 volks-
wagen,	 który	 miałby	 produkować	
u	 nas	 niewielkie	 ciężarówki.	 -	 Za-
leży	 nam	 także	 na	 ustabilizowaniu	
wymiany	 handlowej	 ze	 wschodem	
–	 dodał	 wicepremier.	 -	 W	 niedzielę	
wybieram	 się	 do	 Kijowa	 i	 Lwowa,	
aby	zabezpieczyć	tam	nasze	interesy.	
	 Lokalni	 przedsiębiorcy	 dowie-
dzieli	się,	że	chodzi	m.in.	o	eksport	
na	Ukrainę	polskiego	koksu.	

Wyraźny wzrost eksportu
	 Jak	 poinformował	 wicepremier,	
w	 ostatnim	 czasie	 Polska	 odnoto-
wała	wzrost	eksportu	m.in.	do	Rosji	
(o	14	proc.),	na	Białoruś	(12	proc.)	
oraz	do	Emiratów	Arabskich	(	o	80	
proc.).	 Uśredniając,	 ogólny	 wzrost	
eksportu	wyniósł	6	proc.	-	Choć	co-
raz	więcej	towarów	wysyłamy	także	
do	Chin,	to	i	tak	większość	firm	tam	

kupuje	–	mówił	wicepremier.	-	Chce-
my	 odwrócić	 tę	 tendencję,	 bo	 nie	
możemy	pozwolić	sobie	na	 tak	głę-
boki	deficyt	z	Chinami.
	 Inna	dobra	wiadomość	 jest	 taka,	
że	 od	 trzech	 miesięcy,	 pomimo	 za-
kończenia	 prac	 sezonowych,	 nie	 ro-
śnie	bezrobocie.	Być	może	jest	to	spo-
wodowane	naturalnym	wydłużeniem	
sezonu	 (w	 tym	 np.	 budowlanego),	
spowodowanym	sprzyjającą	pogodą.	

Najważniejsza infrastruktura
	 Janusz	 Piechociński,	 wykorzy-
stując	obecność	na	sali	kilku	gmin-
nych	radnych,	poruszył	także	temat	
podejmowanych	 przez	 samorządy	
inwestycji.	Zwrócił	uwagę,	że	ostat-

nio	gminy	chętnie	budują	skatepar-
ki,	baseny	i	stadiony	sportowe.	-	To	
rozbudowywanie	 nieprodukcyjnego	
majątku,	który	trzeba	później	utrzy-
mywać,	może	okazać	się	dramatem	
–	przestrzegł.	-	Centrum	Edukacji	 i	
Sportu	 w	 Mysiadle	 wygląda	 impo-
nująco,	 tylko	 ile	 będzie	 kosztowało	
jego	 dokończenie?	 Piękne	 pomniki	
są	drogie	w	utrzymaniu.

			Określając	rzą-
dowe	 prioryte-
ty	 inwestycyjne	
minister	 gospo-
darki	 wskazał	
m.in.	 na	 rozwią-
zania	 zmierzają-

ce	 do	 oszczędności	 energii,	 w	 tym	
konieczność	 inwestowania	 w	 źró-
dła	 energii	odnawialnej	oraz	 ciągłą	
poprawę	 infrastruktury	 drogowej.	
Przez	ostatnie	lata	energia	elektrycz-
na	w	Polsce	drożała,	teraz	ta	tenden-
cja	ma	się	odwrócić.	
	 Mówiąc	 o	 infrastrukturze	 nie	
mogło	 zabraknąć	 akcentów	 lokal-
nych.	 Kilka	 dni	 temu	 GDDKiA	
ogłosiła	przetarg	na	projekt	i	budo-
wę	9-kilometrowej	obwodnicy	Góry	
Kalwarii.	Przetarg	jest	dwuetapowy	
i	 jego	 rozstrzygnięcie	 powinno	 na-
stąpić	 do	 wiosny	 przyszłego	 roku.	
Budowa	obwodnicy	potrwa	około	3	
lat.	Rozpoczęcie	procedury	przetar-
gowej,	 według	 Janusza	 Piechociń-

skiego	spowoduje,	że	na	 listę	abso-
lutnych	priorytetów	drogowych	trafi	
teraz	 odcinek	 drogi	 krajowej	 79	 od	
Kątów	 do	 Piaseczna.	 O	 drodze	 S7	
na	 odcinku	 Lotnisko	 Okęcie-Tar-
czyn	premier	mówił	niewiele.	Wspo-
mniał	 tylko,	że	 inwestycja	 ta	zosta-
nie	zrealizowana	po	roku	2015.	

Rząd przychylny 
dla drobnych przedsiębiorców
	 -	 Muszę	 stworzyć	 taki	 system,	
żeby	 mały	 czy	 średni	 przedsiębior-
ca	chciał	napisać	wniosek	o	dofinan-
sowanie	unijne	–	zwrócił	się	do	wła-
ścicieli	firm	Janusz	Piechociński.	-	A	
co	z	procedurą	prowadzącą	do	przy-
znania	 dofinansowania?	 Czy	 zosta-
nie	 ona	 uproszczona?	 -	 dopytywał	
Sławomir	Żaboklicki	z	Mazowieckie-
go	Związku	Pracodawców	w	gminie	
Lesznowola.	 Marek	 Szczepanik,	 za-

stępca	prezesa	Polskiej	Agencji	Roz-
woju	Przedsiębiorczości	wyjaśnił,	że	
problemy	 w	 uzyskaniu	 unijnego	 do-
finansowania	 najczęściej	 biorą	 się	 z	
tego,	 że	 właściciele	 firm	 mają	 pro-
blemy	 z	 określeniem	 swoich	 rzeczy-
wistych	potrzeb	 i	 nie	do	końca	wie-
dzą,	 na	 co	 chcą	 owo	 dofinansowa-
nie	otrzymać.	-	Wypełnienie	wniosku	
to	techniczna	operacja,	jednak	każde	
działanie	musi	wynikać	z	prawdziwej	
potrzeby	inwestycyjnej	–	mówił.
	 Być	 może	 słowa	 Janusza	 Pie-
chocińskiego	 i	 Marka	 Szczepanika	
zachęcą	 przedsiębiorców	 do	 ubie-
gania	 się	 o	 dofinansowanie	 unijne.	
Tym	 bardziej,	 że	 entuzjazm	 do	 ko-
rzystania	 ze	 środków	 europejskich	
jest	doskonale	widoczny	nie	tylko	na	
terenie	Piaseczna,	ale	i	całego	kraju.

Tomasz Wojciuk

Zależy nam na ustabilizowaniu wymiany 
handlowej ze wschodem

„
Janusz Piechociński

wicepremier”
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Trwają prace na Bocianiej
PIASECZNO W ubiegły piątek ruszyła inwestycja drogowa która ma poprawić sytuację komu-
nikacyjną w zachodniej części Piaseczna. Chodzi o wydłużenie ulicy Bocianiej, która połączy 
niedługo ulice Albatrosów i Powstańców Warszawy
	 W	piątek,	22	listopada	specjalna	
komisja	 pracowników	 urzędu	 gmi-
ny,	 w	 asyście	 policjantów,	 przejęła	
grunty	pod	budowę	120-metrowego	
odcinka	 ul.	 Bocianiej.	 Wcześniej	
w	tym	miejscu	stały	garaże	i	rosły	
drzewa.	Jeszcze	kilka	dni	temu	te-
ren	pod	drogę	był	porządkowany	i	
wyrównywany.	-	Do	operacji	prze-
dłużenia	ulicy	Bocianiej	przygoto-
wywaliśmy	się	od	dłuższego	czasu	
–	 zdradza	 Krzysztof	 Kasprzycki,	
asystent	burmistrza.	-	Podczas	te-
gorocznego	remontu	ul.	Powstań-
ców	 Warszawy	 została	 zamonto-
wana	nawet	 sygnalizacja	 świetlna	
na	skrzyżowaniu	z		właśnie	budo-
waną	ulicą.
	 Budowany,	 brakujący	 odcinek	
ulicy	 Bocianiej,	 który	 był	 w	 pla-
nach	 od	 2009	 roku,	 ma	 ułatwić	
skomunikowanie	 osiedli	 położo-
nych	 w	 rejonie	 ul.	 Jarząbka,	 Sło-
wiczej	 i	Tukanów	z	resztą	miasta.	
Inwestycję	 wykonuje	 firma	 Fal-
Bruk	 i	 –	 jak	 się	 dowiedzieliśmy		
–	prace	mają	potrwać	około	dwóch	
miesięcy.	

	 -	Oczywiście	nadchodząca	zima	
może	 uniemożliwić	 realizację	 nie-
których	 prac	 ze	 względów	 techno-
logicznych,	dlatego	należy	liczyć	się	
z	opóźnieniami	wynikającymi	z	wa-
runków		atmosferycznych	–	zastrze-
ga	 Krzysztof	 Kasprzycki.	 Podczas	
prac	 ma	 zostać	 uzupełniona	 tak-

że	 sygnalizacja	 świetlna	 i	 oświe-
tlenie	 ulic,	 przebudowana	 sieć	 wo-
dociągowa,	 kanalizacja	 deszczowa	
oraz	 przyłącza	 kanalizacji	 sanitar-
nej.	Całość	prac	ma	zamknąć	się	w	
kwocie	około	0,5	mln	zł.

TW

Sztukatorzy w Zalesiu Górnym
PIASECZNO

 Już jutro, 30 listopada w Sali Rekreacyjnej Szkoły Podstawowej imienia 
Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym przy ul. Sarenki 20 odbędzie się kon-
cert finałowy 6. Festiwalu Poezji Śpiewanej „Sztukatorzy”. Koncert zacznie 
się o godz. 17. Wstęp wolny.

TW

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
URSYNÓW

 W czwartek, 5 grudnia o godz. 17 w sali teatralno-kinowej w Domu 
Sztuki przy ulicy Wiolinowej 14 odbędzie się debata na temat bezpieczeń-
stwa na terenie dzielnicy Ursynów. Spotkanie z mieszkańcami organizu-
je Komenda Rejonowa Policji Warszawa II. Podczas dyskusji będzie moż-
na poruszyć nie tylko problemy osiedla Jary, lecz także dowiedzieć się, 
co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Ursynowa, a 
także jakie ma uprawnienia. Spotkanie z policjantami będzie również nie-
powtarzalną okazją, by podzielić się pomysłami na poprawę bezpieczeń-
stwa w dzielnicy.

gt

Szopki polskie w Muzeum Regionalnym
PIASECZNO

 „Szopki polskie” to wystawa czasowa przygotowana ze zbiorów Mu-
zeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. 
Do 5 stycznia w Muzeum Regionalnym w Piasecznie odbywa się prezen-
tacja różnego rodzaju szopek, tych stanowiących rekwizyt obrzędu kolę-
dowania, jak i szopek zwanych „krakowskimi”. Na miejscu oglądać moż-
na też szopki rzeźbiarskie oraz obrazy nawiązujące do tematu wystawy 
współczesnych artystów ludowych.

Tyl

R E K L A M A

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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W co się ubrać na Sylwestra?
Już za miesiąc bal sylwestrowy. To jedyny moment w roku, w którym bez obaw może-
my zdobyć się na odrobinę ekstrawagancji. Radzimy co na siebie włożyć oraz jak do-
brać dodatki, fryzurę i makijaż, aby wyglądać modnie i, co najważniejsze, oryginalnie
 Aby zostać gwiazdą sylwestrowej 
imprezy należy umiejętnie skompo-
nować swój strój i dodatki. Bardzo 
ważne jest, aby pamiętać o dopaso-
waniu do kreacji fryzury i makijażu. 

Co na siebie włożyć?
 Wybór kreacji powinien być 
uzależniony od miejsca, w którym 
będziemy się bawić, ale także od 
naszego wieku, figury i usposobie-
nia. Dobrze, gdy ubiór odpowia-
da naszym indywidualnym upodo-
baniom. Suknia, na którą się zde-
cydujemy, powinna być nie tylko 
efektowna, ale także wygodna - nie 
może krępować naszych ruchów 
podczas tańca. - Jako punkt wyj-
ścia można potraktować styl lat 60. 

To będą obowiązujące w tym roku 
klimaty - przekonuje Monika Cza-
plarska-Wach z salonu Mona Liza. 
- Sukienka powinna być w stylu 
Marilyn Monroe, rozkloszowana u 
dołu, i sięgać za łydkę. 
 Oczywiście nieco inaczej powin-
na wyglądać taka suknia w przy-
padku 30-latki, a inaczej 50-latki. 
Generalnie, im ktoś jest młodszy, 
tym może sobie pozwolić na więk-
sze szaleństwo. Jeśli chodzi o kolo-
ry to, jak to zwykle bywa w przy-
padku Sylwestra, będzie obowiązy-
wał złoty i srebrny oraz różnego ro-
dzaju błyszczące wstawki. A błysz-
cząca czerń? Ta jest uniwersalna, 
więc bez obaw można sprawić so-
bie kreację również w tym kolorze. 
Jeśli chodzi o buty, to w tym roku 
mają królować lakierki z czubkami, 
oczywiście na wysokim obcasie. 

Dodatki
 Najbardziej uniwersalna na Syl-
westra będzie biżuteria z jasnego 
złota ze wstawkami z kryształów lub 
pereł. Długie rękawiczki niemal każ-
dej kreacji dodadzą wyrachowania i 

elegancji. Hitem tegorocznych bali 
sylwestrowych mogą okazać się nie-
wielkie, zdobione cekinami torebki.  
- Sądzę, że w tym roku furorę zrobią 
duże, rzucające się w oczy ozdoby. 
Duże naszyjniki, bransolety i kol-
czyki, mogą być sztuczne - przeko-
nuje Monika Czaplarska-Wach. 

Fryzura i makijaż
 Włosy i makijaż muszą ze sobą 
współgrać. W tym momencie ro-
dzi się pytanie: czy fryzurę do-
bieramy do makijażu, czy na od-
wrót. Wizażyści i styliści zgodnie 
twierdzą, że makijaż zawsze robi 
się na końcu. Jego charakter zale-
ży od tego, na ile kobieta jest od-
ważna, ale także od tego, co na sie-
bie włoży. W tym roku modne będą 
sztuczne rzęsy oraz zdecydowane 
kolory. To i oczywiście brokaty. Je-
śli kobieta chce być ekstrawaganc-
ka, może przykleić sobie do powiek 
np. kryształki svarowskiego. Inny 
rodzaj makijażu, bardziej pasujący 
do lat 60. to czerwone usta w po-
łączeniu ze złotymi, lekko przydy-
mionymi oczami.

 Coraz popularniejsze są również 
makijaże robione panom. Z usług 
wizażystek szczególnie chętnie ko-
rzystają ci, którzy wybierają się na 
bale przebierańców. Aby skóra się nie 
świeciła można ewentualnie zmato-
wić sobie twarz pudrem. Ten prosty 
zabieg każdy może wykonać sam. 
 Sylwestrowa fryzura musi być 
przede wszystkim pomysłowa. Dlate-
go też nie należy przesadzać z żelem 
czy dodatkami. Aby wyglądać orygi-

nalnie długie włosy można rozpuścić, 
a krótkie wytapirować. Osoby z dłu-
gimi włosami mogą zrobić sobie tak-
że nietypowe wygolenia, które można 
świetnie połączyć z efektownymi upię-
ciami. Na Sylwestra polecane są zde-
cydowane kolory, które uzyskuje się 
stosując zmywalne spraye. Odważni 
mogą spokojnie poeksperymentować 
z włosami, ale stylowa prostota też 
jest bardzo dobrze widziana.

TW



10 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY

fOT. MARCIN OTULAK
URODZENI W PIASECZNIE

Lena Woźniak
07.11.2013, 3400g, 55cm

Kacper Aleksander Chilaber
05.11.2013, 2880g, 52cm

Tymon Jędrzejewski
10.11.2013, 3460g, 57cm

Szymon Kobus
04.11.2013, 4160g, 59cm

Antonina Szewczyk
14.11.2013, 3800g, 57cm

Aleksander Sosnowski
13.11.2013, 3440g, 51cm

Lidia Marianna Marszałek
04.11.2013, 3120g, 54cm

Wiktoria Dudek
09.11.2013, 3380g, 57cm

Michał Rychlewski
12.11.2013, 4120g, 64cm

Pawełek Gliniewski
14.11.2013, 2920g, 52cm

Mikołaj Zyś
12.11.2013, 4120g, 56cm

Aleksander Wolak
3720g, 3720g, 58cm

Alan Walczak
16.11.2013, 3420g, 52cm

Wanda Pilorz 
14.11.2013, 2980g, 54cm

Anan Gao
19.11.2013, 4140g, 57cm

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

Wspólnie przeciwko zwierzętom
POWIAT W środę, 27 listopada w starostwie odbyło się pierwsze ro-
bocze spotkanie na temat kompleksowego rozwiązania proble-
mu dzikich zwierząt, które zapuszczają się na tereny zamieszkałe 
przez ludzi, budząc strach i powodując zniszczenia. Wszystkie sa-
morządy powiatu oraz starostwo mają w przyszłym roku powołać 
podmiot, który będzie zajmował się odławianiem dzikich zwierząt
	 Dzikie	 zwierzęta	 pojawiają	 się	
na	 terenach	 zurbanizowanych	 we	
wszystkich	 gminach	 powiatu.	 Pod-
czas	 ostatniego	 konwentu	 burmi-
strzowie	 i	wójtowie	powiatu	 jedno-
głośnie	opowiedzieli	się	za	powoła-
niem	 przy	 starostwie	 podmiotu	 fi-
nansowanego	 z	 budżetów	 wszyst-
kich	 gmin	 powiatu,	 który	 zajmie	
się	 odławianiem	 ptaków,	 nietope-
rzy	czy	łosi,	jeleni,	dzików	lub	lisów.	
Firma	będzie	również	usuwała	i	uty-
lizowała	martwe	zwierzęta.	
	 Podczas	 spotkania	 zespołu,	
składającego	 się	 z	 przedstawicieli	
urzędów	wszystkich	gmin	oraz	sta-
rostwa	 uzgodniono	 szczegóły	 pro-
cedury.	 -	 Na	 podstawie	 wniosków	
ze	wszystkich	samorządów	powiatu	
do	 15	 grudnia	 starostwo	 ma	 opra-
cować	koncepcję	 realizacji	 tego	za-

dania	 –	 mówi	 Agnieszka	 Pindel-
ska-Litkie,	naczelnik	wydziału	bez-
pieczeństwa,	 zarządzania	 kryzyso-
wego	 i	 spraw	 obronnych	 w	 staro-
stwie.	 -	Będzie	zawierała	m.in.	wa-
runki	i	zakres	usług,	a	także	kwestie	
dotyczące	 ich	 finansowania.	 Kon-
cepcja	 zostanie	 przedstawiona	 do	
zaopiniowania	 radom	 gmin	 nasze-
go	 powiatu.	 Jeśli	 wyrażą	 zgodę	 na	
takie	 rozwiązanie,	 samorządy	 za-
wrą	 porozumienie,	 na	 podstawie	
którego	 zostanie	 ogłoszony	 prze-
targ	na	wyłonienie	wykonawcy	–	do-
daje	Agnieszka	Pindelska-Litkie.	Je-
śli	samorządy	podpiszą	porozumie-
nie	 i	 nie	 pojawią	 się	 jakieś	 kompli-
kacje	 związane	 z	 finansami,	 nowy	
system	zostanie	wdrożony	w	pierw-
szych	miesiącach	przyszłego	roku.

Grzegorz Traczyk

Ogólnopolski konkurs modelarzy
KONSTANCIN-JEZIORNA

 W najbliższy weekend, 30 listopada i 1 grudnia w Zespole Szkół nr 2 przy 
ul. Żeromskiego 15 odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych, 
który już po raz 17. organizuje Mazowiecka Liga Obrony Kraju. Impreza roz-
pocznie się w sobotę (30 listopada). Zgłoszenia do konkursu będą przyjmo-
wane od godz. 8 do 12. Wszystkie modele oceni jury, a następnie w niedzielę 
(1 grudnia) będzie je można zobaczyć na wystawie pokonkursowej i giełdzie 
modelarskiej. Zapraszamy na nie w godz. 9-13 oraz 14-14.30. Ogłoszenie wy-
ników konkursu zaplanowano na niedzielę, na godz. 13. Jak zapewnia organi-
zator, nie zabraknie kartonowych modeli: statków, okrętów, samolotów oraz 
pojazdów kołowych i gąsienicowych.                                                                                                             gt

Święto 
sportów walki

TARCZYN

 W sobotę, 7 grudnia w hali 
sportowej Zespołu Szkół w Tar-
czynie przy ul. Szarych Szeregów 
8 Tarczynie odbędzie się siód-
ma edycja międzystylowego tur-
nieju sztuk walki „Mazovia Cup 
International”. Rywalizacja roz-
pocznie się o godz. 9.30. W tur-
nieju wezmą udział zawodnicy 
klubów sztuk walki z całej Polski, 
a także goście z Czech, Austrii i 
Słowacji. W czasie zawodów od-
bywać się będą walki na ringu 
oraz niezwykle widowiskowe 
układy przy muzyce i z bronią, 
rywalizacja dla kadetów młod-
szych (10 - 12 lat) oraz walki free 
fight - na zasadach MMA. Wie-
lu miłośników sztuk walki przy-
ciągną widowiskowe spotka-
nia w formule pointfighting. Or-
ganizatorem zawodów są Run-
da Zero Promotion i Federacja 
UFR. Szczegółowe informacje: 
www.ufr.org.pl/mazovia-cup-in-
ternational

gt



 Organizatorami i pomysłodaw-
cami piaseczyńskiej Gali Ślubnej są 
trzy firmy: Mona Liza - suknie ślub-
ne i wieczorowe, Duet - salon fryzjer-
ski oraz M.G Foto - Marcin Gutkow-
ski. Pierwsze edycje imprezy odbywa-
ły się w piaseczyńskim ośrodku kultu-
ry, jednak szybko okazało się, że zain-
teresowanie zarówno firm, jak i osób 
pragnących zapoznać się z ich ofer-
tą jest tak duże, że należało znaleźć 
bardziej przestronne miejsce. W ubie-
głym roku galę po raz pierwszy zorga-
nizowano w budynku GOSiR-u. Wy-
bieg dla modelek, liczne pokazy, lote-
rie oraz wiele specjalistycznych sto-
isk przyciągnęły rekordową liczbę go-
ści. Swoje oferty zaprezentowało w su-
mie ponad 30 firm. Dzięki temu każ-
da osoba czy para odwiedzająca targi 
mogła szczegółowo zaplanował swoje 
wesele, od wyboru sukni i samocho-
du, poprzez fotografa, aż po fryzurę, 
makijaż czy wiązankę ślubną. 

W tym roku też sporo atrakcji
 W tym roku Gala Ślubna w bu-
dynku GOSiR-u rozpocznie się o 
godz. 13. Zaraz potem będzie można 
obejrzeć pokaz taneczny w wykona-
niu Akademii Tańca I am dance, po 
którym nastąpi pokaz sukien ślub-
nych Mona Lizy i garniturów (no-
wość!) polskiej firmy Lavard. Cie-
kawym punktem programu będzie 
pokaz Walca Wiedeńskiego (około 
godz. 14.30), po którym na wybiegu 
ponownie pojawią się modelki w suk-

niach ślubnych i dżentelmeni w gar-
niturach. Następnie salon fryzjerski 
X-Team zademonstruje oryginalne 
fryzury, a firma Rozi pokaże najnow-
sze wzory bielizny ślubnej. W dalszej 
części programu zaplanowano jesz-
cze m.in. występ zespołu Laskowski 
Bend, pokaz sukien ślubnych Scarlet, 
występ orkiestry dętej oraz loterię. 

Każdy znajdzie coś dla siebie
 Oczywiście w hali GOSiR-u, po-

dobnie jak przed rokiem, zostaną 
rozstawione stoiska oferujące prze-
różne ślubne akcesoria. Wśród nich 
będą firmy zajmujące się organizo-
waniem przyjęć weselnych, ale tak-
że oferujące przysmaki cukiernicze, 
kosmetyki czy ślubne limuzyny, które 
będą zaparkowane przed budynkiem 
GOSiR-u. Nie zabraknie także firm 
zajmujących się fotografią ślubną.

TW
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Wielka Gala Ślubna
PIASECZNO Już w najbliższą niedzielę, 1 grudnia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 
20 w Piasecznie odbędzie się V Gala Ślubna. Imprezę poprowadzi znany prezenter radiowy, Paweł Pawelec

Jak zorganizować udane wesele?
Ślub i przyjęcie weselne to dla niektórych par najważniejsze wyda-
rzenie w życiu. Aby był to dzień absolutnie wyjątkowy, należy odpo-
wiednio go zaplanować
 Oczywiście planowanie wesela należy rozpocząć z pewnym wyprzedze-
niem. Na początku dobrze jest określić charakter przyjęcia weselnego. Do-
brze zacząć tu od ustalenia wstępnego budżetu. Kiedy już zdecydujemy, ja-
kie środki będziemy chcieli przeznaczyć na ten cel, wówczas możemy ro-
zejrzeć się za salą. Możemy skorzystać z oferty jednego z domów wesel-
nych lub zamówić przyjęcie w restauracji. Wszystko zależy od naszej inwen-
cji i możliwości. Jednak zanim podejmiemy ostateczną decyzję, dobrze jest 
sporządzić wstępną listę gości, abyśmy wiedzieli, jak dużego lokalu szukać. 

Data ślubu
 Dzień ślubu dobrze jest skonsultować z najbliższą rodziną, rodzicami i 
świadkami, aby termin był dogodny dla jak największej liczby osób. Sezon na 
śluby zaczyna się w kwietniu i trwa do końca października. Kiedy już wybierze-
my konkretny termin i zarezerwujemy salę weselną, wówczas należy rozejrzeć 
się za orkiestrą lub DJ-em (pamiętajmy, że bez muzyki nie na dobrej zabawy), fo-
tografem, kamerzystą oraz – ewentualnie - limuzyną. Najpóźniej miesiąc przed 
ślubem powinniśmy także zaprosić na ślub i przyjęcie weselne naszych gości 
(odpowiednio wcześniej musimy zlecić oczywiście wydrukowanie zaproszeń). 

Przed weselem
 Na kilka tygodni przed weselem trzeba dokonać ostatnich zakupów. Naj-
ważniejsza jest suknia ślubna (oczywiście można ją wybrać wcześniej) i dodat-
ki, czyli welon, buty, ewentualnie biżuteria. Pan młody powinien kupić garni-
tur, koszulę, musznik lub krawat, buty, pasek, ewentualnie spinki do mankie-
tów. Pora też zamówić kwiaty, czyli wiązankę panny młodej, kwiatek do buto-
nierki pana młodego oraz wiązanki, którymi udekorujemy samochód, kościół, 
ewentualnie salę weselną. Ważne również, aby nie zapomnieć o obrączkach. 
Kupując je wcześniej będziemy mieli czas na ewentualne przeróbki czy zro-
bienie grawerunku. To także dobry czas na ustalenie weselnego menu i pod-
jęcie decyzji dotyczących planowanego usadzenia gości przy stołach.

Najważniejszy dzień
 W dzień ślubu i wesela nasze przygotowania powinny ograniczyć się do wy-
konania makijażu i odpowiedniej fryzury. Zabiegi kosmetyczne należy zrobić 
odpowiednio wcześniej, aby podrażniona skóra miała czas się zregenerować. 

TW

R E K L A M A

R E K L A M A



nr 43 (509)/2013/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA12 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWY

Mariaż jazzu z kinem
PIASECZNO W niedzielę, 17 listopada w Domu Kultury w 
Piasecznie wystąpiło trio Witolda Janiaka. Pianista za-
proponował słuchaczom niecodzienny projekt, w któ-
rym punktem wyjścia do jazzowych improwizacji są 
znane tematy filmowe

 Jak można się było spodziewać, muzycy bardzo swobodnie potrak-
towali motywy przewodnie z tak znanych obrazów jak „Dirty Dancing”,  
„Dziecko Rosemary” czy  „Rydwany ognia”. Witold Janiak pozwolił swo-
jej sekcji rytmicznej na rozwinięcie skrzydeł w rozbudowanych partiach 
improwizacji solowych. Muzycy udowodnili, że mają nie tylko znakomity 
warsztat instrumentalny, ale i bardzo bogatą wyobraźnię.
 Witold Janiak jest pianistą, kompozytorem i absolwentem Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Był laureatem Konkursu Muzyki Współczesnej 
w Krakowie w 1998 roku, a obecnie jest wykładowcą na Wydziale Jazzu 
w Zespole Szkół Muzycznych na ul. Rojnej w Łodzi. Współpracował, mię-
dzy innymi, ze Zbigniewem Namysłowskim, Cezarym Konradem, Piotrem 
Baronem, Maciejem Strzelczykiem, Krzysztofem Ścierańskim oraz Tatianą 
Okupnik i Moniką Brodką.

Grzegorz Tylec
R E K L A M A

Remont szkoły w  Zalesiu Górnym
PIASECZNO Wiosną ma ruszyć remont Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zale-
siu Górnym. Placówkę czeka prawdziwa rewolucja
	 Najkorzystniejszą	 ofertę	 na	 re-
mont	 i	 rozbudowę	 szkoły	 złożyła	
firma	 Kartel	 z	 województwa	 świę-
tokrzyskiego.	 Umowy	 z	 nią	 gmina	
jednak	 jeszcze	 nie	 zawarła,	 ponie-
waż	 do	 dziś	 można	 składać	 odwo-
łania.	W	pierwszym	etapie	rozbudo-
wy,	szkoła	przy	ul.	Sarenki	20	zyska	
nowe	 skrzydło,	 stołówkę,	 salę	 gim-
nastyczną	oraz	boisko	wielofunkcyj-
ne.	To	ponad	5000	m	kw.	powierzch-
ni,		czyli	o	ponad	1000	m	kw.	więcej	
niż	liczy	obecna	bryła	szkoły.	Dzię-
ki	 rozbudowie	 	 placówka	 wzboga-
ci	się	o	ponad	11	nowych	sal	dydak-

tycznych	(w	tym	dwie	sale	dla	„zeró-
wek”).	Zyska	również	dodatkowy	te-

ren	wokół	szkoły	–	zostaną	wytyczo-
ne	i	zmodernizowane	nowe	ciągi	
komunikacyjne	 oraz	 nasadzona	
nowa	 zieleń.	 Samych	 nowych	 krze-
wów	ma	być	ponad	1000.
Kiedy	 nowe	 skrzydło	 zostanie	 od-
dane	 do	 użytku,	 dzieci	 będą	 mo-
gły	 zwolnić	 stare	 skrzydło	 placów-

ki,	które	zostanie	poddane	gruntow-
nej	modernizacji.	Cały	obiekt	zosta-
nie	przystosowany	do	potrzeb	osób	
niepełnosprawnych,	m.in.	dzięki	za-
montowaniu	specjalnych	wind.	Pra-
ce	 zakończą	 się	 latem	 2015	 i	 będą	
kosztować	ponad	16,6	mln	zł.

TW

16,6 mln zł   
ma kosztować modernizacja szkoły

Pingpongowe Grand Prix
KONSTANCIN-JEZIORNA 

	 W	 najbliższą	 niedzielę,	 1	 grudnia	
w	Gminnym	Ośrodku	Sportu	i	Rekre-
acji	przy	ul.	Piasta	odbędzie	się	następ-
ny	turniej	cyklu	Grand	Prix	Konstan-
cina-Jeziorny	w	Tenisie	Stołowym.	Ry-
walizacja	zacznie	się	o	godz.	10.	
	 W	 poprzednim	 turnieju,	 który	
odbył	się	10	listopada	wzięło	udział	
89	zawodników.	Wśród	młodzików	
w	 listopadzie	 najlepszy	 był	 Woj-
tek	 Jasiński.	 W	 kategorii	 juniorów	

(13-16	lat)	wygrał	Dominik	Borow-
ski.	 Rywalizację	 seniorów	 młod-
szych	(do	49	lat)	wygrał	Zenon	Kli-
mek.	 Natomiast	 wśród	 seniorów	
starszych	 (50+)	 bezkonkurencyj-
ny	był	Marek	Laskowski.	W	katego-
rii	open	tym	razem	najlepiej	zagrał	
Adam	Władysiuk.	
	 Warto	 dodać,	 że	 ciesząca	 się	
dużym	zainteresowaniem	pingpon-
gowa	 sekcja	 GOSiR-u,	 prowadzo-

na	przez	trenera	Henryka	Pawlika,	
zadebiutowała	 w	 tym	 roku	 w	 V	 li-
dze.	 Zespół	 Topspin	 GOSiR	 Kon-
stancin-Jeziorna,	 mający	 w	 skła-
dzie	 wielu	 utalentowanych	 graczy,	
radzi	sobie	bardzo	dobrze,	na	pół-
metku	rozgrywek	zajmując	wysokie	
drugie	miejsce	i	ma	duże	szanse	na	
awans.

gt



WYSTAWY:

24.10 – 1.12.2013 – Tadeusz Tyszka „Przyroda Zalesia Dolnego” – wystawa fotografii, Galeria 

PRZYSTANEK, Przystanek Kultura , Pl. Piłsudskiego 9

17.11.2013 - 05.01.2014 – wystawa Michała Przeździk-Buczkowskiego - Izolacje Przystanek 

Kultura, Pl. Piłsudskiego 9

27.11 – 5.01. 2014 – „Szopki polskie” – wystawa czasowa przygotowana ze zbiorów Muzeym 

Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Prezentacja różnego rodza-

ju szopek, tych stanowiących rekwizyt obrzędu kolędowania, jak i szopek zwanych „krakowskimi”. 

Pokazane też będą szopki rzeźbiarskie oraz obrazy nawiązujące do tematu wystawy współczesnych 

artystów ludowych. Muzeum Regionalne, Pl. Piłsudskiego 10

WYDARZENIA:

30 .11 - godz. 18.00 – 21.00 – Andrzejkowy Wieczór Kabaretowy: Kabaret NOC, kabaret NOŁ NEJM, Kabaret 

44-200. Sala Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49. Bilety w cenie 40 złotych do nabycia w kasach CK 

3.12 – godz. 12.00 – „Kino Nieprzeciętne”. Spotkania filmowe przeznaczone dla młodzieży gim-

nazjalnej oraz ponad gimnazjalnej. Projekcje filmów poprzedzone będą komentarzem a zakończone 

krótką dyskusją. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. 

03.12– godz. 20.00 – KLUB PODRÓŻNIKA - Jakucja. Prowadzi: Michał Prokurat. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. 

4.12 – godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego Wieku Godz. 11.00 – 12.15 – W obliczu agresji – Teresa 

Piatczyc – Jachimowska, Godz. 12.45 – 14.00 – Obrona skuteczna – Maja Andrunik – Teresa Piatczyc – 

Jacimowska, Sala Dom Kultury, Kościuszki 49

7.12 – godz. 19.00 – HOUSEPITAL #7 - Sala Dom Kultury, Kościuszki 49; Wstęp 10 zł

09.12 – godz. 10.00 i 11.00 – Wiolinka i Basik - Muzyczne podróże Elfów z Zaczarowanego Lasu 

-  Amerykański Sen. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Wstęp 7 złotych

10.12 – godz. 20.00 – Wtorek Teatralny - „Kolacja dla głupca” Grupa Teatralna TR. Sala Domu Kultury, 

Kościuszki 49. Wstęp 15 złotych

10.12 - godz. 12.00 - spotkanie Związku Emerytów  sala Domu Kultury, Kościuszki 49

11.12 – godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego Wieku. Godz.11.00 – 12.15 – Geniusz z Salzburga – 

W.A. Mozart – Dr Izabela Tomaszewksa, Godz. 12.45 – 14.00 – Antyczne ćwiczenia duchowe – Dr 

Tomasz Mazur, Sala Domu Kultury, Kościuszki 49

13.12 – godz. 10.30, 11.30, 12.30  – Filharmonia Narodowa –  Sala Domu Kultury, Ko-

ściuszki 49. Wstęp 5 złotych

13.12 – godz. 19.00  – TRZECI KONTAKT – koncerty  zespołów lokalnych: Jazda Na Kocie, 

Forbiden District. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. 

14.12 - godz. 16.30 - Bajki z kliszy - Koncert maluchów, uczestniczących w zajęciach 

Wszechnicy Rodzica o tematyce Zimowo-Bożonarodzeniowej. Przystanek Kultura, 

Pl. Piłsudskiego 9

14.12 – godz. 19.00 – „TRWAJ CHWILO, TRWAJ” - Koncert Elżbiety Adamiak z zespo-

łem. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasach Centrum 

Kultury w Piasecznie

15.12  – godz. 14.30 i 16.30  – Bajkowa Niedziela - JOMBO – „ Pchła Szachrajka”. Sala 

Domu Kultury, Kościuszki 49. Bilety w cenie 10 i 5 złotych do nabycia w dniu imprezy

15.12 – godz. 11.00 – 16.00 -  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY- W programie: stoiska świąteczne, 

spektakl dla dzieci, spotkanie z Mikołajem, zabawy, odpalenie Choinki.. Pl. Piłsudskiego, RYNEK

15.12 – godz. 17.00 – spektakl „Dzieciątko”. Dom Parafialny, Pl. Piłsudskiego 10, Bilety w 

cenie 30 zł do nabycia w kasach Centrum Kultury

16.12 – godz. 9.30 i 11.30 – Klub Bajkopodróżnika – spotkanie przygotowane dla dzieci 

od 5 roku życia. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49. Wstęp: 5zł

16.12 – godz.18.00  – spotkanie Grupy Piaseczno. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49

18.12 – godz. 11.00 – Uniwersytet Trzeciego Wieku Godz. 11.00 – 12.15 – Stosunki Pol-

ska – USA i Polonia Amerykańska – Grzegorz Kostrzewa – Zorbas, Godz. 12.45 – 14.00 – 

Amerykańskie pejzaże – Elżbieta Olszewska – Schilling,  Sala Domu Kultury, Kościuszki 49

19.12 – godz. 11.00  – spotkanie Związku Niewidomych. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49

20.12 – godz. 19.30 – Świeczowisko – Promocja płyty PARASOL POETICA na rzecz Fun-

dacji „Pomóż dorosnąć”. Sala Domu Kultury, Kościuszki 49

21.12 – godz. 18.00 – koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego. 

Sala Domu Kultury, Kościuszki 49

Szczegółowe informacje na www.kulturalni.pl

PROGRAM NA GRUDZIEŃ 2013

CENTRUM KULTURY W PIASECZNIE – kontakty
DOM KULTURY ul. Kościuszki 49, tel. (22) 756 76 00, biuro@kulturalni.pl

PRZYSTANEK KULTURA Pl. Piłsudskiego 9, tel. (22) 716 79 62,   
informacja.przystanek@kulturalni.pl

MUZEUM REGIOLNALNE Pl. Piłsudskiego 10, tel. (22) 737 23 99
muzeumpiaseczno@kulturalni.pl 

P R O M O C J A
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Recital 
Marcina Skrzypczaka
PIASECZNO We wtorek, 13 listopada w Domu Kultury w 
Piasecznie odbył się recital Marcina Skrzypczaka – lau-
reata Piaseczyńskiego Zlotu Piosenki Różnej 2006. 
Spotkanie z piosenką autorską artysty było dla pu-
bliczności okazją do wielu osobistych refleksji

 Wtorkowe spotkanie z artystą zostało poprzedzone stosownym wpro-
wadzeniem.
- Marcin Skrzypczak, któremu dedykujemy dzisiejszy wieczór, wygrał bar-
dziej znaczne festiwale niż PZPR, ale to właśnie w Piasecznie były początki 
jego obecnej drogi artystycznej. - powiedziała Katarzyna Biernadska-Her-
nik. - W tym roku był również jednym z laureatów Festiwalu Piosenki Dołu-
jącej i jako że ukazała się właśnie jego debiutancka płyta, postanowiliśmy 
dedykować ten wtorek wydarzeń właśnie Marcinowi i jego twórczości.
 Spotkanie z muzykiem, który za pomocą gitary, swojego głosu i inteli-
gentnych tekstów wprowadził w sali Domu Kultury niezwykły klimat, było 
prawdziwą wyprawą do krainy refleksji. Przy świecach i kubku herbaty bły-
skawicznie wytworzyła się między wykonawcą a widownią nić porozumie-
nia. Choć Marcin Skrzypczak dostarczył wielu wzruszeń, to nie zabrakło też 
– nieco rozładowujących atmosferę – momentów humorystycznych, kiedy 
to dzielił się ze wszystkimi obecnymi barwnymi anegdotami.
 Debiutancki album artysty zatytułowany „Zamyślony” wypełnia autor-
ska muzyka z gitarą klasyczną w roli głównej. Marcin Skrzypczak śpiewa na 
niej do wierszy współczesnych poetów, między innymi Ewy Lipskiej, Ada-
ma Ochwanowskiego, Janusza Stanisława Pasierba, Zbigniewa Joachimia-
ka, jak również własne teksty. Więcej informacji znaleźć można na stronie 
internetowej www.marcinskrzypczak.pl.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A
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Z Piaseczna do Konstancina
POWIAT Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w czwartek, 28 listopada, radni podjęli definitywną decyzję 
o przeniesieniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który obecnie znajduje się w Piasecznie przy 
ul. Szpitalnej. Od września ośrodek będzie funkcjonował w budynku  Zespołu Szkół im. Władysława Stanisła-
wa Reymonta przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Mimo sprzeciwu części rodziców, rada i zarząd 
stwierdzili, że dzięki przeprowadzce niepełnosprawne dzieci będą mogły uczyć się w lepszych warunkach

	 -	 Po	 przeanalizowaniu	 wszyst-
kich	 argumentów	 za	 i	 przeciw,	 wo-
bec	braku	środków	na	remont	ośrod-
ka,	komisja	pozytywnie	zaopiniowa-
ła	projekt	uchwały,	wierząc	że	w	bu-
dynku	szkoły	przy	ul.	Mirkowskiej	w	
Konstancinie	dzieci	będą	miały	lep-
sze	warunki	do	nauki	–	uzasadnia-
ła	 radna	 Joanna	 Pająkiewicz,	 prze-
wodnicząca	 komisji	 edukacji,	 kul-
tury,	 sportu,	 turystyki	 i	 promocji	
rady	powiatu.	Podobne	zdanie	mia-
ła	większość	rady,	dlatego	też	radni	
zdecydowali	o	przeniesieniu	placów-
ki.	Za	przeprowadzką	opowiedziało	
się	13	radnych,	czterech	wstrzymało	
się	od	głosu,	a	tylko	jeden	był	prze-
ciwny.	Głosowanie	poprzedziła	dłu-
ga	dyskusja.

Wszystkiemu winne gminy?
	 Zapoczątkował	 ją	 radny	 Piotr	
Kandyba,	 który	 zadał	 staroście	
szereg	 pytań,	 chcąc	 podsumować	
wszystkie	 kwestie,	 przewijające	 się	
podczas	wielomiesięcznych	dyskusji	
nad	problemem.	Dopytywał	zarów-
no	 o	 powody	 przeprowadzki,	 kosz-
ty	 remontu,	 jak	 i	 o	przyszłość	 tere-
nów	 przy	 ul.	 Szpitalnej.	 -	 Główną	
przyczyną	 są	 finanse,	 brak	 wystar-
czających	funduszy	na	niezbędny	re-
mont	–	powiedział	starosta	Jan	Dą-

bek.	 Starostwo	 zwróciło	 się	 o	 po-
moc	 finansową	 do	 wszystkich	 sa-
morządów	 powiatu	 i	 do	 15	 listo-
pada	 czekało	 na	 odpowiedzi.	 Dwie	
gminy	 zadeklarowały	 pomoc,	 dwie	
odmówiły,	 a	 pozostałe	 dwie	 w	 ogó-
le	się	nie	wypowiedziały.	-	W	związ-
ku	 z	 tym,	 że	 musimy	 wykonać	 spo-
ro	prac	adaptacyjnych,	a	czas	ucieka,	
zdecydowaliśmy	się	na	tę	uchwałę,	by	
zamknąć	temat	i	przystąpić	do	pracy	
–	mówił	starosta.	Prace	mają	zacząć	
się	w	styczniu,	a	pomieszczenia	będą	
gotowe	we	wrześniu	przyszłego	roku.	
Adaptacja	ma	kosztować	ok.	600	tys.	
złotych,	 bez	 modernizacji	 budynku	
internatu,	 którego	 remont	 pochło-
nąłby	drugie	tyle.	-	Zdecydujemy	się	
prawdopodobnie	 na	 nieco	 tańszy	
wariant	i	część	mieszkalną	przygotu-
jemy	w	 jednym	ze	 skrzydeł	 szkoły	–	
mówił	Jan	Dąbek.	-	Remont	budynku	

przy	ul.	Szpitalnej	w	najtańszym	wa-
riancie,	bez	budowy	sali	gimnastycz-
nej,	kosztowałby	ok.	1,5	mln	złotych.	
A	 i	 tak	byłaby	 to	 tymczasowa	 inwe-
stycja	–	uzasadniał	starosta.	

Za i przeciw
	 	-	Niechęć	do	przeprowadzki	jest	
podyktowana	 głównie	 wygodą	 ro-
dziców,	którzy	przyzwyczaili	 się	do	
określonego	 miejsca	 –	 stwierdziła	
radna	Magdalena	Latoszek-Lubach.	
-	To,	 że	niepełnosprawne	dzieci	 źle	
znoszą	 zmianę	 miejsca	 nie	 znaczy,	
że	nie	przyzwyczają	się	do	znacznie	
lepszych	warunków	–	dodała	radna.	
	 -	Dzieci	nie	 funkcjonują	bez	 ro-
dziców	–	nie	zgadzała	się	radna	Ka-
tarzyna	 Obłąkowska-Kubiak.	 -	 Je-
śli	z	różnych	przyczyn	rodzicom	jest	
źle,	dzieciom	również	może	być	go-
rzej.	Nie	można	tego	problemu	roz-
patrywać	 osobno	 –	 dodała	 radna.	
Radni	opozycji	nie	omieszkali	 rów-
nież	 wytknąć	 zarządowi,	 że	 wnio-
skował	o	 remont	 już	w	poprzedniej	
kadencji	 i	 gdyby	 się	 wtedy	 zaczęły	
stopniowe	 remonty,	 dzisiaj	 ośrodek	
byłby	w	znacznie	lepszym	stanie.

Z całego powiatu
	 Dyskusję	 zakończyły	 obietnice	
samorządowców,	że	wkrótce	rodzice	
niepełnosprawnych	 dzieci	 będą	 za-
dowoleni	 z	poprawy	 warunków	na-
uczania	 ich	 pociech.	 Część	 rodzi-
ców	 podchodzi	 entuzjastycznie	 do	
przeprowadzki,	natomiast	inni	są	jej	
zdecydowanie	 przeciwni	 i	 zapowia-
dają	przeniesienie	dzieci.	Warto	do-
dać,	 że	 obecnie	 najwięcej	 uczniów	
ośrodka	 to	 dzieci	 mieszkające	 w	

gminie	 Piaseczno	 (48),	 które	 teraz	
będą	 miały	 dalej	 do	 szkoły.	 Nato-
miast	 37	 uczniów	 dojeżdża	 z	 gmi-
ny	Góra	Kalwaria,	13	z	Lesznowoli,	
12	z	Konstancina-Jeziorny,	8	z	Tar-
czyna,	 a	 7	 z	 Prażmowa.	 Pozosta-
li	uczniowie	mieszkają	m.in.	w	Chy-
nowie,	Warszawie,	Raszynie	i	Nada-
rzynie,	a	w	internacie	zakwaterowa-
nych	jest	22	podopiecznych.	

Prawie rok protestów
	 Uchwała	podjęta	podczas	ostat-
niej	 sesji	 kończy	 trwający	 od	 po-
czątku	roku	spór	o	lokalizację	szko-
ły	 specjalnej.	 Rodzice	 apelowali	 o	
pozostawienie	 placówki	 w	 Piasecz-
nie	 przy	 ul.	 Szpitalnej,	 przekonu-
jąc	 urzędników,	 że	 przeprowadzka	
może	negatywnie	odbić	się	na	zdro-
wiu	 dzieci.	 Pod	 koniec	 kwietnia,	
podczas	spotkania	z	rodzicami,	sta-
rosta	Jan	Dąbek	wycofał	się	z	prze-
niesienia	szkoły,	zastrzegając	jedno-
cześnie,	 że	 budynek	 wymaga	 kosz-
townego	remontu,	na	który	nie	stać	
samorządu	 powiatu.	 Poinformował	
również	szkolną	społeczność,	że	 je-
żeli	nie	uda	się	znaleźć	niezbędnych	
funduszy	 i	 rozpocząć	 remontu,	 za-
rząd	 powiatu	 będzie	 musiał	 prze-
nieść	szkołę.	I	tak	też	się	stało.	
	 Specjalny	Ośrodek	Szkolno-Wy-
chowawczy	będzie	działał	w	budyn-
ku	 Zespołu	 Szkół	 im.	 Władysława	
Stanisława	 Reymonta,	 który	 praw-
dopodobnie	 zostanie	 wygaszony,	
kiedy	 liceum	skończą	ostanie	klasy.	
W	 tym	 roku	 z	 powodu	 braku	 chęt-
nych	 odwołano	 bowiem	 nabór	 do	
pierwszych	 klas	 liceum,	 w	 którym	
uczą	się	już	tylko	dwie	klasy.

Grzegorz Traczyk

Podczas sesji, która odbyła się w czwartek, 28 listopada, 
rada powiatu podjęła ostateczną decyzję o przeniesieniu  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Piaseczna 
do Konstancina-Jeziorny

600 tys. złotych   
ma kosztować adaptacja budynku 

szkoły przy ul. Mirkowskiej 
w Konstancinie-Jeziornie

Szopki polskie w
Muzeum Regionalnym

PIASECZNO

 „Szopki polskie” to wystawa 
czasowa przygotowana ze zbio-
rów Muzeum Etnograficznego 
im. Marii Znamierowskiej-Prüf-
ferowej w Toruniu. Do 5 stycz-
nia w Muzeum Regionalnym w 
Piasecznie odbywa się prezenta-
cja różnego rodzaju szopek, tych 
stanowiących rekwizyt obrzędu 
kolędowania, jak i szopek zwa-
nych „krakowskimi”. Na miejscu 
oglądać można też szopki rzeź-
biarskie oraz obrazy nawiązujące 
do tematu wystawy współcze-
snych artystów ludowych.        Tyl



Gmina
Piaseczno

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiada-
miam o zatwierdzeniu Uchwałą Nr 1197/XL/2013z dnia 20 listopada 2013  r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części wsi Siedliska
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
Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę Nr 498/XX/2012  z dnia 18.04.2012 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska.
Zgodnie z art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, ze zm.) podaję do wiadomości informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu: 
1) stosownie do art. 17 pkt 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informację o przystą-
pieniu do sporządzenia projektu planu oraz zbieraniu wniosków do w/w planu podano do publicznej wiadomości 
poprzez: Internet (strona internetowa Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu Biuletyn Informacji Publicznej), 
obwieszczenia oraz ogłoszenie w prasie lokalnej opublikowane w Nad Wisłą Nr 22 (382) z dnia 14 czerwca 2012 r. 
2) na podstawie pism Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I-410.304.2012.
ARM z dnia 4.12.2012 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Piasecznie znak: 
ZNS/711/17/z/13 z dnia 14.02.2013 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, zgodnie z wymogami 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, ze zmianami). 
3) stosownie do art. 48  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podano informację 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu do publicznej wia-
domości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej opublikowane w Kurier Południowy Nr 8 (474) z dnia 1-7 marca 2013 r.
4) stosownie do art. 17 pkt 9 i 11 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informację o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu planu oraz możliwości składania uwag podano do publicznej wiadomo-
ści poprzez Internet (strona internetowa Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu. Biuletyn Informacji Publicz-
nej), obwieszczenia oraz ogłoszenie w prasie lokalnej opublikowane w Nad Wisłą  Nr 25 (432) z dnia 4 lipca 2013 r.
5) w terminach wskazanych w obwieszczeniach i ogłoszeniach dotyczących składania wniosków i uwag do pro-
jektu planu nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag.
Po przeprowadzeniu pełnej procedury planistycznej zgodnie z art. 17 ww. ustawy podjęto uchwałę w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska

z up. BURMISTRZA Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
NACZELNIK Wydziału Urbanistyki i Architektury, Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji 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 ze zm.) za-
wiadamiam o zatwierdzeniu Uchwałą Nr 1188/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20.11.2013 r. zmiany treści Uchwały Nr 764/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Pia-
secznie z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Baszkówka II zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej  
w Piasecznie Nr 977/XLVII/2001 z dnia 24.10.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 245, poz. 4793)

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
Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) Rada 
Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę Nr 426/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany treści Uchwały  
Nr 764/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.10.2008 r. w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści wsi Baszkówka II zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 
Nr 977/XLVII/2001 z dnia 24.10.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 245, poz. 4793).
Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu 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, ze zm.) podaję do wiadomości informa-
cje o udziale społeczeństwa w postępowaniu: 
1. Stosownie do art. 17 pkt 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ogłoszono w prasie lokalnej „Nad Wisłą” nr 9  (369)  
z dnia 8 marca 2012 r., poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej 
Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o podjęciu uchwa-
ły o przystąpieniu do sporządzenia zmiany treści planu i możliwości skła-
dania wniosków do zmiany treści planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia.  
W odpowiedzi nie wpłynęły żadne wnioski do projektu zmiany treści planu. 
2. Stosownie do art. 17 pkt 9 i 11 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ogłoszono w prasie lokalnej „Nad Wisłą” nr 29  (436)  z dnia 
1 sierpnia 2013 r., poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej Urzę-
du  Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany treści planu w terminie od 12.08.2013 r. do 13.09.2013 
r. i możliwości składania uwag do projektu zmiany treści planu w terminie do 
4.10.2013 r. W odpowiedzi nie wpłynęły żadne uwagi do projektu zmiany tre-
ści planu. 
3. Do prognozy oddziaływania na środowisko również nie wpłynęły żad-
ne wnioski ani uwagi.

Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z art. 17 w/w usta-
wy podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany treści Uchwały Nr 764/
XXVII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Basz-
kówka II zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 977/
XLVII/2001 z dnia 24.10.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 245, poz. 4793). 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury, Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, iż na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 
– na I piętrze przy sekretariacie  Burmistrza  oraz na stronie interne-
towej www.piaseczno.eu został udostępniony do publicznej wiado-
mości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej, oznaczonych jako działki nr ew. 65/7 i 65/8, 
położone w obrębie 13 miasta Piaseczno przy ul. K. Jarząbka, prze-
znaczone pod zabudowę przemysłowo-składowo-usługową.

Nabór na pracownika  
socjalnego 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piasecznie ogła-
sza nabór na stanowisko pracownika so-
cjalnego na pełen etat (umowa na czas 
określony, stanowisko współfinansowa-
ne przez Unię Europejską w ramach EFS)
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na 
stronie www.bip.piaseczno.eu w zakład-
ce „Praca w jednostkach organizacyj-
nych”. Nabór trwa do 10 grudnia 2013 r.

UiA.ZP.6721.67.2013.WR UiA.ZP.6721.66.2013.MKR

O G Ł O S Z E  N I E O G Ł O S Z E  N I E

O G Ł O S Z E  N I E

Piaseczno najbardziej przedsiębiorczym miastem online
Piaseczno zdobyło nagrodę Google eMiasto i po raz drugi zostało najbardziej  
przedsiębiorczym miastem online w województwie mazowieckim. Statuetkę  
odebrał Burmistrz Zdzisław Lis.
	 Najbardziej	“internetowym”	mia-
stem	w	województwie	mazowieckim	
pod	 względem	 aktywności	 małych		
i	 średnich	 przedsiębiorców	 w	 sieci	
zostało	Piaseczno.	Tym	samym,	jako	
1	z	16	miast	w	Polsce	 liczących	po-
niżej	100	tys.	mieszkańców,	zyskało	
prestiżowe	 miano	 Google	 eMiasta.	
Nagrodę	odebrał	Burmistrz	Piasecz-
na	 25	 listopada	 podczas	 uroczystej	
konferencji	 prasowej	 w	 biurze	 Go-
ogle	Polska	w	Warszawie.	W	uroczy-
stości	 wzięły	 udział	 również	 repre-
zentantki	 firm	 z	 Piaseczna:	 Hanna	
Bieńkowska	z	córką	Anną	Sadowską	
z	 firmy	 Hannah	 oraz	 Anna	 Listo-
padzka	z	firmy	Impresja	Rękodzieło.
	 Piaseczno	może	być	wzorem	do	
naśladowania	dla	innych	miast	w	re-
gionie	 pod	 kątem	 rozwoju	 małych	

i	 średnich	 firm	 w	 internecie.	 Jako	
zdobywca	 nagrody	 Google	 eMia-
sta,	należy	do	ścisłej	czołówki	miast	
w	Polsce	liczących	poniżej	100	tysię-
cy	 mieszkańców,	 które	 wyróżniają	
się	wysokim	poziomem	aktywności	
przedsiębiorców	w	sieci.
	 Ranking	eMiast	powstał	w	opar-
ciu	o	wyniki	badania	przeprowadzo-
nego	przez	firmę	badawczą	IPSOS,	
w	 którym	 przedsiębiorcy	 odpowia-
dali	na	pytania	związane	z	ich	dzia-
łalnością	 biznesową	 online.	 Kryte-
ria,	 jakimi	 kierowano	 się	przy	 two-
rzeniu	 zestawienia	 Google	 eMiasta	
to	 m.in.	 fakt	 posiadania	 przez	 fir-
my	własnej	strony	internetowej,	do-
stosowania	 jej	 do	 użytkowników	
urządzeń	 mobilnych	 (np.	 smartfo-
nów,	 tabletów),	 prowadzenie	 dzia-

łań	 sprzedażowych	 za	 pośrednic-
twem	sklepu	 internetowego,	prowa-
dzenie	 działań	 reklamowych	 w	 in-
ternecie	 czy	 obecność	 w	 serwisach	
społecznościowych.
	 -	W	70	tysięcznej	gminie	zareje-
strowanych	 mamy	 około	 10	 tysięcy	
podmiotów	 gospodarczych.	 Oczy-
wiście	na	naszym	terenie	działa	 też	
kilka	wielkich	firm	o	zasięgu	global-
nym,	 jednak	 to	 głównie	 dzięki	 ma-
łym	 i	 średnim	 przedsiębiorcom	 na-
sze	miasto	i	gmina	dynamicznie	się	
rozwija	i	jest	uznawane	za	nowocze-
sne	centrum	handlu	i	usług.	-	powie-
dział	podczas	konferencji	Burmistrz	
Piaseczna	Zdzisław	Lis.	-	Tę	nagro-
dę	wypracowali	sobie	sami	przedsię-
biorcy	 i	 odbieram	 ją	 z	wielką	przy-
jemnością	w	ich	imieniu.	Samorząd	

natomiast	może	i	powinien	stwarzać	
jak	 najlepsze	 warunki	 dla	 rozwoju	
przedsiębiorczości.	 Nasze	 inwesty-
cje	 w	 rozwój	 infrastruktury,	 komu-

nikację	czy	sprawna	obsługa	intere-
santów	w	urzędzie	z	pewnością	po-
magają	 w	 sprawnym	 prowadzeniu	
biznesu.	-	dodał	Burmistrz.

Burmistrz Zdzisław Lis w towarzystwie przedstawicielek piaseczyńskich firm. 
Foto: Małgorzata Idaczek
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Upiecz Konstancję
KONSTANCIN-JEZIORNA

 Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. organizuje konkurs na ciastko o na-
zwie Konstancja. Kulinarny specjał ma stać się wizytówką uzdrowiska, na-
wiązując do imienia matki założyciela Konstancina – Konstancji z Potulickich 
Skórzewskiej, a jego smak do znamienitych tradycji kulinarnych Restaura-
cji Galeria Konstancja, miejsca o niemal 100-letniej historii, gdzie po wojnie 
znajdowała się słynna restauracja Franciszka Berentowicza o nazwie Elite. 
W konkursie mogą wziąć udział zarówno pracownie cukiernicze, zawodo-
wi cukiernicy, jak i amatorzy. Zwycięzca otrzyma pamiątkową statuetkę, por-
tret Konstancji Skórzewskiej z Potulickich, pakiety zdrowia i urody, oraz nagrody 
rzeczowe, a według jego receptury zwycięskie ciastko będzie wypiekane w Re-
stauracji Galeria Konstancja. Szczegółowe informacje na temat konkursu moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.galeria-konstancja.pl. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 6 grudnia 2013 r., w Restauracji Galeria Konstancja, o godz. 17.

     gt

Podziel się misiem
GÓRA KALWARIA

 Masz niepotrzebnego ładnego 
misia? Albo inne czyste, wygląda-
jące jak nowe zabawki, np. lalki, 
samochody, gry, książki dla dzie-
ci? Podziel się nimi. Po raz siódmy 
rusza przedświąteczna akcja „Po-
dziel się misiem”. Pluszaki i zabaw-
ki można przynosić do Ośrodka 
Kultury w Górze Kalwarii (Ks. Sajny 
14) do czwartku 19 grudnia. Orga-
nizatorzy proszą o przemyślane 
podarunki, które mogą faktycznie 
sprawić radość innym.

TW

Bieg Niepodległości
PIASECZNO W sobotę, 16 listopada w parku miejskim przy ulicy Chy-
liczkowskiej odbył się kolejny bieg w ramach tegorocznej akcji „Roz-
biegajmy Piaseczno”. W zawodach o charakterze rekreacyjnym wy-
startowało tego dnia ponad 100 biegaczy. Organizatorem imprezy 
jest Stowarzyszenie Kondycja

 Zawodnicy pobiegli na dwóch dystansach: w biegu rodzinnym na jeden 
kilometr i w biegu rekreacyjnym na pięć kilometrów. Na krótszym dystansie 
najlepsza wśród panów była Oliwia Paradowska,  a wśród panów – Damian 
Smus. W biegu głównym bezkonkurencyjny był, tradycyjnie już, Krzysztof 
Wasiewicz. Najszybsza wśród kobiet okazała się Anna Górnicka-Antonowicz. 
Zarówno kibicami, jak i starterami biegów byli przedstawiciele gminy Pia-
seczno: burmistrz Zdzisław Lis, wiceburmistrzowie Daniel Putkiewicz i Hono-
rata Kalicińska oraz radny powiatu, Arkadiusz Strzyżewski.
 Finałowy bieg w tegorocznej edycji „Rozbiegamy Piaseczno” odbędzie 
się w parku Chyliczkowskim w sobotę, 14 grudnia. W „Biegu Mikołajkowym” 
na stu pierwszych i opłaconych uczestników imprezy czekają specjalne 
czapki mikołajkowe (w których trzeba będzie pobiec). Dla wszystkich prze-
widziany jest talon na gorący posiłek oraz niespodzianka na mecie. Zapisy i 
więcej informacji na stronie internetowej www.kondycja.com.pl.

Grzegorz Tylec

Wernisaż Joanny Bylickiej
PIASECZNO

 W niedzielę, 1 grudnia w Kolo-
nii Artystycznej (Zalesie Dolne, ul. 
Dębowa 3) odbędzie się wernisaż 
wystawy młodej projektantki Jo-
anny Bylickiej, która przedstawi 
swoje pomysły na urządzenie 
wnętrz (autorskie meble, cerami-
ka użytkowa i detal). Początek o 
godzinie 16.

Tyl

Radosna Wigilia
PIASECZNO

 Rozpoczęła się zbiórka darów 
w ramach kolejnej edycji akcji Ra-
dosna Wigilia. Słodycze, zabaw-
ki i odzież można dostarczać na 
Stadion Miejski GOSiR Piaseczno 
przy ul. 1 Maja, po wcześniejszym 
umówieniu się (kom. 660 057 999, 
e-mail: kasiakondraciuk@interia.
pl) do piątku, 13 grudnia. Świą-
teczna kwesta na rzecz Radosnej 
Wigilii odbędzie się w sklepach 
Decathlon oraz Auchan w dniach 
7–8 grudnia w godz. 12–19. Za po-
zyskane fundusze zostaną kupio-
ne środki czystości. W sklepach 
zorganizowane zostaną punkty 
informacyjne, w których można 
będzie uzyskać więcej informa-
cji o Radosnej Wigilii oraz obej-
rzeć zdjęcia z poprzednich lat. 
Tegoroczny koncert charytatyw-
ny, towarzyszący akcji od dwóch 
lat, odbędzie się 7 grudnia w Klu-
bie Bilardowym „8 Ball Club” przy 
ul. Jana Pawła II 10 w Piasecznie 
o godz. 20. Swój najnowszy re-
pertuar przedstawi zespół Ma-
naus. Dochód ze sprzedaży bile-
tów przeznaczony zostanie na za-
kup przyborów szkolnych. Moż-
na także wpłacać pieniądze na ra-
chunek Fundacji „Studio Spraw 
Kobiet” z dopiskiem akcja Rado-
sna Wigilia 2013. Nr konta VOLKS-
WAGEN BANK direct 64 2130 0004 
2001 0578 2438 0003. Finał akcji 
odbędzie się 15 grudnia na Sta-
dionie Miejskim. 

TW

Koncert metalowy
PIASECZNO

 W piątek, 29 listopada w 
Domu Kultury w Piasecznie od-
będzie się koncert metalowy. 
Zagrają zespoły: Massdriver, 
Morthul i Panzerfist. Początek o 
godzinie 19. Wstęp: 10 złotych.

Tyl

Kiermasz WTZ
PIASECZNO

 W niedzielę, 1 grudnia przed ko-
ściołem w Zalesiu Dolnym odbędzie 
się kiermasz prac osób z niepełno-
sprawnością Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej KSNAW, połączony z Dniem 
Otwartym WTZ. Organizatorzy za-
praszają w godzinach od 9 do 14. Tyl
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Memoriał Wiesława
Gawłowskiego
PIASECZNO W ubiegły weekend w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji przy ulicy Sikorskiego odbył się XI Me-
moriał Wiesława Gawłowskiego w piłce siatkowej ama-
torów. W zawodach, które stały na bardzo wysokim po-
ziomie, wzięło udział aż 16 drużyn

 Głównymi organizatorami jedenastej już edycji memoriału imienia Wiesła-
wa Gawłowskiego, wybitnego siatkarza, który w reprezentacji narodowej ro-
zegrał aż 366 spotkań, co jest rekordem w polskiej siatkówce, byli zawodni-
cy Bobrów Piaseczno. Honorowym patronatem objęła imprezę pani Barbara 
Gawłowska, żona tragicznie zmarłego 
w 2000 roku wybitnego sportowca. 
 W turnieju, po zaciętej walce, zwy-
ciężyła drużyna UKS Wilanów Powsi-
nek, która w meczu finałowym poko-
nała 2:1 ekipę Wkrótce. Trzecie miej-
sce zajęli gospodarze – Bobry Pia-
seczno, a czwarte – AON Rembertów. 
Najlepszym atakującym okrzyknięto 
Pawła Szczepaniaka z AON Rember-
tów, najlepszym rozgrywającym zo-
stał Konrad Szaruga z UKS Wilanów 
Powsinek, najlepszym libero okazał 
się Maciek Ryszczuk z ekipy Wkrót-
ce, a MVP Turnieju wybrano Bartka 
Pawlika z Bobrów Piaseczno. Nagro-
dy najlepszym drużynom wręczy-
li burmistrz Zdzisław Lis, który ufun-
dował też nagrody za indywidualne 
osiągnięcia, a także koledzy Wiesła-
wa Gawłowskiego z boiska - Edward 
Skorek i Włodzimierz Sadalski.

TW

Wiesław Gawłowski był wybitnym 
siatkarzem, rozgrywającym słynnej, 
złotej drużyny Huberta Wagnera. Wraz 
z nią zdobył mistrzostwo świata w Mek-
syku w 1974 roku i mistrzostwo olimpij-
skie w Montrealu w 1976 roku. Był wie-
lokrotnym medalistą mistrzostw Pol-
ski, a także zdobywcą Pucharu Europy 
Mistrzów Krajowych. Wiesław Gawłow-
ski został odznaczony Złotym i Srebr-
nym Medalem za Wybitne Osiągnięcia 
Sportowe. Był mieszkańcem Piaseczna, 
do dziś mieszka tutaj jego rodzina.

Zadecydowała fatalna końcówka
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO – AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI 55:64 (20:12, 15:17, 12:18, 8:17) 
Po zaciętym, choć ostatecznie przegranym spotkaniu z MKS Ochota Warszawa (69:79), 
drużyna MUKS rozegrała kolejne przyzwoite spotkanie we własnej hali. Niestety, o 
porażce z zespołem z Warszawy zadecydowała fatalna wręcz końcówka, gdzie przez 
ostatnie pięć minut meczu gospodarzom nie udało się zdobyć ani jednego punktu
	 Najlepszym	okresem	gry	piasecz-
nian	była	pierwsza	kwarta,	w	której	
dobra	 gra	 w	 defensywie	 połączona	
była	 z	 przyzwoitą	 skutecznością	 w	
ataku.	Zaowocowało	to	w	pełni	za-
służoną	 ośmiopunktową	 przewa-
gą.	 W	 drugiej	 odsłonie	 gra	 się	 wy-
równała,	 ale	 wszystko	 wskazywało	
na	to,	że	rywale	są	tego	dnia	jak	naj-
bardziej	 w	 zasięgu	 podopiecznych	
Cezarego	 Dąbrowskiego.	 Po	 zmia-
nie	stron	do	odrabiania	strat	rzuci-
li	się	goście,	co	skutkowało	ostatecz-
nie	remisem	(47:47)	przed	decydują-
cą	 kwartą	 meczu.	 Jej	 początek	 na-
leżał	 do	 dobrze	 grających	 piasecz-
nian,	którzy	wyszli	na	sześciopunk-
towe	prowadzenie,	po	czym...	zupeł-
nie	oddali	inicjatywę	gościom.	
	 Zamiast	 grać	 spokojne,	 długie	
akcje	 zespołowe,	 koszykarze	 z	 Pia-
seczna	 zaczęli	 forsować	 nieudane	
akcje	 indywidualne,	 które	 skutko-
wały	albo	błędem	kroków	(dwukrot-
nie),	 albo	 niecelnymi	 rzutami	 spod	
kosza.	 Do	 tego	 w	 grę	 miejscowych	
wkradła	się	również	niefrasobliwość	
w	obronie,	dzięki	czemu	AZS	zdobył	
kilka	łatwych	punktów.	Z	każdą	mi-
nutą	MUKS	grał	coraz	bardziej	ner-
wowo	 i	 choć	 trudno	 było	 zawodni-
kom	odmówić	walki	 i	 zaangażowa-

nia,	to	jednak	do	samego	końca	pił-
ka	 nie	 chciała	 już	 wpaść	 do	 kosza	
rywali.	 Warszawiacy	 wykorzysta-
li	 sytuację	 i	 nie	 dali	 już	 sobie	 ode-
brać	zwycięstwa,	choć	końcowy	wy-
nik	nie	oddaje	z	pewnością	przebie-
gu	spotkania.
	 Kolejne	 spotkanie	 u	 siebie	
MUKS	 Piaseczno	 rozegra	 w	 naj-
bliższą	sobotę	w	hali	SP	nr	5	z	KS	
Mon-Pol	Płock.	Początek	spotkania	
o	godzinie	18.

Grzegorz Tylec

Tabela grupy B III ligi
1  Shmoolky Damax Warszawa  
  7  7  0  14  589  424
2  MKS Ochota Warszawa  
  8  6  2  14  641  538
3  KS Mon-Pol Płock  8  5  3  13  614  569
4  PKK Żubry Białystok  8  4  4  12  632  643
5  KS Żyrardowianka  8  4  4  12  591  637
6  UKS Przyszłość Zielonka  
  7  4  3  11  596  524
7  AZS Uniwersytet Warszawski  
  7  3  4  10  487  497
8  MUKS Piaseczno  7  1  6  8  434  560
9  KS Pułaski Warka  8  0  8  8  531  723

Cezary Dąbrowski, 
trener MUKS Piaseczno

 Psychika moich zawodników jest zwią-
zana z brakiem doświadczenia. Ostatnie dwa 
spotkania były jednak na styku do końca. Im 
więcej chłopaki będą grać takich meczów, 
tym szybciej zaczną wygrywać końcówki. 
Szkoda, że najgorzej broniliśmy właśnie w 
ostatnich trzech czy czterech minutach. Gra-
liśmy wtedy za miękko i za łatwo daliśmy ry-
walom zdobyć punkty. Wszyscy walczyli jed-
nak bardzo dobrze i mam nadzieję, że weszli-
śmy już na wyższy poziom bazowy i z niego 
będziemy się dalej rozwijać. Szkoda, że przez 
kontuzje wypadli z gry Michał Chludziński i 
Piotrek Zalewski.

R E K L A M A

R E K L A M A

Sparta gromi w Pucharze
PIŁKA NOŻNA, PUCHAR POLSKI, SPARTA JAZGARZEW – JÓZEfOVIA JÓZEfÓW 8:1 Prawdziwą strzelaninę urzą-
dzili sobie w ostatnią sobotę piłkarze Sparty Jazgarzew, którzy zmierzyli się na swoim bo-
isku z Józefovią Józefów w ramach rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu okręgowym
	 Sprawa	awansu	rozstrzygnęła	się	już	po	pierwszej	po-
łowie	 spotkania.	Gospodarze	grali	 szybko,	 z	odpowied-
nią	motywacją	 i	 –	 co	najważniejsze	–	 skutecznie.	Na	 li-
stę	strzelców	wpisali	się	najpierw	Emil	Wrażeń	(w	9.	i	27.	
minucie	gry)	i	Bartosz	Orłowski	(w	23.	i	25.	minucie	gry).	
Tuż	po	przerwie	Wrażeń	skompletował	hat-trick,	a	kolejne	
trafienia	dołożyli	Maciej	Wójcik	 (56.	minuta),	Zbigniew	
Obłuski	(62.	minuta)	i	Kamil	Domański	(73.	minuta).	
	 Goście,	 którzy	 przyjechali	 do	 Jazgarzewa	 w	 jedena-
stu	 (bez	 rezerwowych),	 mogli	 się	 jeszcze	 cieszyć,	 że	 nie	
stracili	więcej	bramek,	gdyż	okazje	ku	temu	były.	Józefo-
vię	(która,	co	ciekawe,	wyprzedza	Spartę	w	ligowej	tabe-
li	rozgrywek	czwartej	ligi	grupy	południowej)	stać	jednak	
było	 ostatecznie	 na	 gola	 honorowego,	 którego	 autorem	
był	Piotr	Cudny	w	82.	minucie.
	 -	 Przygotowując	 się	 do	 ostatniego	 meczu	 tej	 jesieni,	
chyba	nikt	nie	spodziewał	się,	że	pójdzie	nam	tak	 łatwo	
–	przyznaje	Emil	Wrażeń.	-	Szybko	strzeliliśmy	bramkę,	
potem	 następną	 i	 następną...	 Można	 powiedzieć,	 że	 nie	
potrafiliśmy	przestać	strzelać.	Myślę,	że	w	kolejnych		eta-
pach	Pucharu	Polski	 sprawimy	 jeszcze	niejedną	niespo-
dziankę,	gdyż	mamy	naprawdę	fajny	zespół	i	jeżeli	dobrze	
przygotujemy	się	do	wiosny	to,	zarówno	w	pucharze	jak	i	
w	lidze,	zajmiemy	satysfakcjonujące	nas	miejsce.	Ligowa	
runda	jesienna	nie	była	dla	Sparty	zbyt	udana,	straciliśmy	
zbyt	 dużo	 punktów	 w	 ostatnich	 minutach	 spotkań,	 na	
wiosnę	ta	sytuacja	nie	może	się	powtórzyć.	Odnośnie	mo-
ich	bramek,	no	cóż...	Potwierdziłem	tylko	wysoką	formę	
na	przestrzeni	całej	 jesieni	 i	 chyba	udowodniłem	tymi	
kilkunastoma	golami,	że	jeszcze	potrafię	grać	w	piłkę	i	
że	warto	na	mnie	stawiać.

Grzegorz Tylec
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DAM PRACĘ

Apteka w Zalesiu Dolnym zatrudni magistra 
farmacji, tel. 694 451 563

Do biura nieruchomości w Pruszkowie, 
agenta z doświadczeniem, dobre warunki 
tel. 797 700 610

Bar zatrudni osobę gotującą,Piaseczno, 
tel. 22 756  98 05  (9:00-13:00)

Kierowcę C+E , trasy międzynarodowe, 
praca na stałych trasach, atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel. 501 19 66 83

Operator oraz programista maszyn CNC do 
narzędziowni, praca stała, tel. 502 22 90 77

Serwis samochodów KIA poszukuje:  Pra-
cownika myjni samochodowej. Wymaga-
nia: sumienność, elastyczny czas pracy, 
prawo jazdy kat. B Lokalizacja: Nadarzyn 
CV ze zdjęciem proszę wysłać na adres: 
kia.praca@asmotors.pl Fax:(22) 739 54 02

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożyw-
czego Ustanów, tel. 601 953 432

Przyjmę handlowca do sprzedaży samo-
chodów ciężarowych z kategorią C, Łazy k. 
Magdalenki, tel. 604 626 444

Do piekarni ciastowego, piecowego od za-
raz, Zalesie Dolne tel. 22 756 90 01

Przyjmę do pracy pomocnika do warszta-
tu samochodowego, Łazy k. Magdalenki,
tel. 608 58 58 57 

Poszukuje osoby do prowadzenia domu (GO-
TOWANIE, sprzątanie). Praca w KONSTANCI-
NIE. Wymagana dyspozycyjność, praca rów-
nież w weekendy. Możliwość zakwaterowa-
nia, tel. 502 426 819

Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, 
tel. 602 637 732

Do montażu okien i drzwi z PCV i AL 
tel. 601 30 36 40

Nauczyciel do przedszkola, wymagane wy-
kształcenie wychowanie-przedszkolne, Łoś 
gm. Prażmów, tel. 509 578 617

Szukam blacharza samochodowego, naj-
chętniej emeryt – rencista, ze znajomością 
starszych samochodów, ale niekoniecznie, 
tel. 505 461 264

Kelnerce, ul. Nadrzeczna 3 B, Wólka Kosow-
ska, tel. 22 708 98 96

Przyjmę uczennicę do salonu fryzjerskiego, 
Falenty k. Raszyna, tel. 505 942 419

Elektryków, tel. 600 499 826

Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa 
Iwiczna, ,tel. 501 105 411

Pracowników ochrony i monitoringu Wólka 
Kosowska, tel. 513 291 188

Zatrudnię samodzielnego mechanika samocho-
dowego do naprawy aut osobowych ,dostaw-
czych i ciężarowych. Praca stała .Konstancin 
Jeziorna, tel. 725 697 419 Przemysław Wasiak 

Zatrudnię Pana do sprzątania osiedla w Józe-
fosławiu i Wilanowie tel. 696 215 018

Księgarnia zatrudni studentkę zaoczną, 
tel. 799 027 894

Rozdawanie ulotek, osoby wiek 17-24 lat 
tel. 799 027 894

Analityka finansowego, 
rekrutacja@rekrutacja.mail.pl 

Ekspedientkę do spożywczego w Żabiej Woli, 
tel. 508 363 788

SZUKAM PRACY

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, 
prawo jazdy kat.B, angielski średnio za-
awansowany, dobra prezencja, zamiłowa-
nie do ludzi i sztuki, tel. 784 943 137

Sprzątanie, prasowanie, tel. 513 078 707

Opiekunka do starszej osoby, tel. 506 390 999

Młody emeryt, wdowiec, zaopiekuje się do-
mem, zwierzętami. Kierowca osobisty, pre-
zencja,  tel. 501 077 491

Sprzątanie, tel. 505 837 002

Sprzątanie, tel. 692 318 332

Polka - sprzątanie, prasowanie, mycie okien, 
referencje, tel. 534 073 033

Sprzątanie, prasowanie 2 razy w tygodniu, 
Konstancin – Bielawa, tel. 697 917 687

Zaopiekuję się dzieckiem, Piaseczno i okoli-
ce  tel. 505 523 173

Elektryk, tel. 608 13 12 14

Handlowiec, kierowca tel. 796 802 449

 SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Worki Big-Bag, używane,  tel. 698 698 839

Kręgi studzienne szambowe, tel. 691 821 740

Przyczepę kempingową z przedsionkiem, 
tel. 501 549 508

Drewno kominkowe sezonowane, brykiet 
PDJ, tel. 607 133 222

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

Drewno Kominkowe i Opałowe, 
tel. 606 955 809

Stemple bud., tel. 511 182 258

Jodły na choinki, tel. 516 633 721

Stemple budowlane , tanio tel. 603 294 174

Opałowe, pocięte, tel. 53 53 98 463

Bardzo dobrze prosperującą restaurację 
PEZZO Italia w Józefosławiu, zdjęcia na face-
booku, tel. 503 505 037 Okazja

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400

Akordeon, tel. 697 659 271

Pustaki, tel. 501 757 450

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61

KUPIĘ

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, 
tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ

Matiza, Lanosa, Punto, tel. 502 968 566

Opla, Seata, Toyotę, Volkswagena, 
tel. 604 157 703

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Opony zimowe nowe i używane, 
ogromny wybór, Piaseczno, ul. Główna 40, 
tel. 539 455 569

Opony zimowe nowe i używane, Ogromny 
wybór, tel. 539 455 569

Ford Escort, 1998 r., pierwszy właściciel, 
tel. 606 465 296

Chevrolet Blazer 5.7, 1993r., tel. 530 700 055

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

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

Łoś, Działka z budynkiem, 84/1300 m kw.,  
ogrodzona, prąd, tel. 501 120 310

Działka 1300 m kw., Józefosław, bezpo-
średnio, tel. 600 464 926

Okazja, dom 300 m kw., z działką 1720 m 
kw., tanio, Siedliska, przy głównej ulicy, 
tel. 605 726 356

Działka budowlana 1860 m kw.ładnie położo-
na w otulinie Parku chojnowskiego w Piskór-
ce ul. Świerkowa,,media w działce, ogrodzo-
na, zagospodarowana, tel. 602 10 85 65

Mokotów ul.O.Kolberga 5, parter 2 pokojo-
we 36 m kw. po remoncie świetna lokaliza-
cja, 369 000, tel. 888 124 349

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

4260 m kw. media 14 zł m kw., 60 km 
od W-wy, tel. 608 486 889

Działka budowlana w Ustanowie, 2 x 950 m 
kw., pilnie sprzedam, tel. 514 004 444

Działki budowlane 1300 m kw., Pęchery, bez-
pośrednio, tel. 600 852 292

Gospodarstwo rolne,  3,58 ha, Wola Praż-
mowska, tel. 604 432 527, 22 727 62 72

Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95

Pilnie sprzedam mieszkanie 2-pokojowe  
(3 piętro) Konstancin Jeziorna, umeblowane 
i z AGD. Cena do negocjacji tel. 662 096 761

Atrakcyjna działka budowlana 1250 m kw., 
media, Dobiesz k. Piaseczno tel. 661 885 525

Mieszkanie, Piaseczno, os. Albatrosów, 3 po-
koje, 54,2m kw. tel. 601 854 167

Spółdzielnia Rzemieślnicza sprzeda budynek 
biurowo-handlowy położony w centrum Pia-
seczna o pow. 2200 m kw., tel. 22 757 09 56

Działkę budowlaną w Chylicach 620 m kw., 
cena 130 000 zł, tel. 22 750 00 67

Działka budowlana, 3000 m kw., Martynów 
k.Warki, tel. 887 510 510

Budowlana, 4700 m kw., media, Gm. Tarczyn, 
tel. 601 433 437

Mieszkanie 49 m kw., Góra Kalwaria, 183 tys. 
zł, tel. 515 58 44 41

Piaseczno mieszkanie 55 m kw., 2 pokoje, 
Ipiętro, cena 284tys.zł tel. 601 285 555

Piaseczno mieszkanie 35 m kw., 2 pokoje, III-
piętro, winda, cena 230tys.zł tel. 601 285 555

Mysiadło mieszkanie 60mkw, 3 pokoje, II pię-
tro, cena 360 tys.zł., tel. 605 405 100

Piaseczno mieszkanie 38 m kw., 2 pokoje, 
cena 159 tys.zł, tel. 605 405 100.

Piaseczno. Mieszkanie 47mkw., 3 pokoje. 
cena 229 tys.zł tel. 601 718 645

Henryków Urocze działka budowlana 1200 m 
kw., 135 tys.zł tel. 601 718 645

Wilcza Góra działka budowlana 1048 m kw., 
cena 225 tys.zł., tel. 601 718 645

Sprzedam mieszkanie 48,40 m2 , 2 pokoje, 
os. Staszica tel. 660 891 806

Grunt rolny Prażmów 1,1 i 7 ha, tel.  602 77 03 61

Łoziska, Fabryczna 1000 m kw. tel. 501 406 191

Sprzedam dom 200/750 m2 Warka, 259 tys. 
zł, tel. 519 155 738

Sprzedam dwurodzinny Dom w okolicy Warki 
m. Grażyna. Dom 100 m kw., po generalnym 
remoncie. Strych 100 m kw. - do adaptacji, 
piwnica 60 m kw., działka 1350 m kw. Cena 
275 tys. zł, tel. 605 166 602

Nowe mieszkanie 3-pokojowe 65,07m2 z bal-
konem i piwnicą w Górze Kalwarii, 262 000zl., 
tel. 604 917 479

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działka budowlana 1500 m kw. Dobiesz, 
tel. 601 38 16 40

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA Z CZĘŚCIĄ 
BIUROWO-SOCJALNĄ, 1100 m kw., LESZ-
NOWOLA-WILCZA GÓRA, tel. 22 797 44 50 
lub 607 460 760

Mieszkanie 40 m kw., Mysiadło, 
tel. 510 57 82 97

Mieszkanie 30 m kw., 1000 zł z opłatami, 
tel. 502 129 189

Lokal pod usługi, parter, Mysiadło 
tel. 723 666 387

Kwatery, Piaseczno, tel. 516 211 882

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel. 509 310 592

Tanio wynajmę domek umeblowany, 50 m 
kw., w Zalesiu Górnym, 2 pokoje, łazienka, 
kuchnia, tel. 607 509 996

Spółdzielnia Rzemieślnicza wynajmie pawi-
lon handlowy w centrum Piaseczna o pow. 44 
m kw., tel. 22 757 09 56

Pokój, tel. 22 756 53 58

Mieszkanie, 2 – pokojowe 42 m kw., Ursynów, 
tel. 784 64 44 81

Powierzchnia biurowo-usługowa  - 40 m kw., 
do wynajęcia, Zalesie Dolne, tel. 514 004 444

Kwatery, tel. 728 899 673

Łbiska, Dom 90 m kw., dwie kondygnacje, 
od zaraz, tel. 696 794 495

Spółdzielnia Rzemieślnicza wynajmie dział-
kę o pow. 820 m kw., pod działalność gospo-
darczą przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie, 
tel. 22 757 09 56

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Umeblowaną kawalerkę, Zalesie Dolne, 
tel. 22 757 21 55

Pokój,  tel. 519 345 007

Pawilon, tel. 22 757 05 33

Magazyny w Antoninowie, ochrona i monito-
ring. tel. 604 470 270, 604 470 370

Niezależne mieszkanie w  jednorodzinnym, 
Zalesie Dolne, tel. 501 345 318

Domek 60 m kw. Całoroczny, z placem 550 m 
kw., tel. 603 199 943

2-pokojowe 40 m kw., Piaseczno, 1200 zł 
tel. 505 82 82 14

2 – pokojowe na działalność 48 m kw., 
Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Lokal usługowy 40 m kw., na bazarku 
w Piasecznie, tel. 606 391 592

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Garażu do odstawienia samochodu , w Zalesiu 
Górnym lub okolicach, szukam, tel. 501 130 349

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Działka budowlana Piaseczno, Zalesie Dolne, 
tel. 601 38 16 40

USŁUGI

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631 
www.gost-bruk.pl

Docieplanie poddaszy - solidnie, tel. 501 624 562

Hydraulik, tel. 884 016 690

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

BRUKARSKIE, TEL. 608 390 733

ODWODNIENIA, DRENAŻE, TEL. 600 338 744

Pranie dywanów i wykładzin, tel. 668 101 920

Auto Serwis, diagnostyka komputerowa, prze-
glądy, zawieszenie, ABS, silniki, montaż opon, 
Piaseczno, ul. Główna 40, tel. 539 455 569

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, Jun-
kers, solary, tel. 603 132 454

Poprowadzę księgowość, biuro, tel. 604 598 729

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Posadzki betonowe  mixokretem,  tel. 508 017 870

Budowa domów, rozbudowy, elewacje 
tel.  501 386 629

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

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

Anteny TV-SAT, tel. 501 806 722

Malowanie, od 6 zł za m kw., sprawnie, czysto i 
dokładnie, tel. 788 882 780

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szyb-
ko, tanio, tel. 605 079 907

Glazura, gładzie, malowanie, hydraulika, elek-
tryka, tel. 604 404 254

Usługi glazurnicze, 664 136 268

Dachy kompleksowo, te. 500 556 941

Malarskie, tel. 696 120 208

Budowa domów, tel. 694 401 711

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

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Domofony, tel. 603 375 875

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

Glazura, terakota i inne, tel. 667 356 939

Remonty, tanio, tel. 730 953 413

Remonty: płytki, gładzie, panele, tel. 798 836 860

Budowy domów, dachy, kominy,  tel. 798 836 860

Remonty, tel. 667 356 939

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

AGD SERWIS, Piaseczno i okolice, www.napra-
wy-agd.pl, tel. 506 167 562

Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Budowy Rozbudowy Remonty, tel. 733 221 470

Geodeta, tel. 519 498 741

Elektryk, tel. 604 055 402

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Profesjonalne sprzątanie mieszkań, domów i 
biur. Prasowanie, pranie tapicerki. Usługi kom-
pleksowe. Rozsądne ceny. Tel. 509 645 935

Wykaszanie zarośli, karczowanie działek,
tel. 519 874 891

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

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

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

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

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

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

Docieplanie budynków, elewacje, podbitka, 
tel. 507 740 469

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

Kominki, zduństwo nowoczesne 
www.abramczyk.info.pl - I nie musi 
być drogo, tel. 608 728 666

Rynny, śniegołapy, tel. 512 256 799

ZDROWIE I URODA

Ginekolog zabiegi, tel. 535 512 411

Bóle kręgosłupa, skolizy.Terapeuta YUME-
IHO; tel. 886 322 891

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

Dom opieki, Piaseczno, tel. 22 757 20 19

Masażysta, Piaseczno i ok. Możliwość 
dojazdu do Klienta, tel. 731 710 578

Masaże, tel. 504 825 005

NAUKA

FIZYKA, MATEMATYKA  DOKTOR, 
TEL. 695 397 597

Matematyka tel. 667 415 381

Chemia, tel. 504 270 495

Francuski tel. 607 924 999

Angielski, matematyka, tel. 511 494 471

Francuski, 886 924 924

Chemia, tel. 509 694 657

Reedukacja, tel. 694 635 610

Polski, angielski, rozwijanie umiejętności 
literackich, tel. 608 651 034

ZWIERZĘTA

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Psy do adopcji www.przytulpsa.pl

Mięso dla psów, wołowe bez kości,  
cena 5,50zł/kg tel. 603 663 808 

RÓŻNE

WYWIOZE NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare 
pralki, komputery, kuchnie, piece, kalory-
fery itp, Piaseczno, Konstancin - Jeziorna 
i ok. tel. 698 698 839

MIKOŁAJ do usług! Chcą Państwo zapewnić 
niezapomniane wrażenia swoim dzieciom? 
Zaproś Świętego Mikołaja tel. 609 227 609

Kupię stare motocykle, części, tel. 505 529 328

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

Grafik, Operator DTP, pełny etat, 
Indesign, QuarkXPress, Photoshop, 
Illustrator, Corel Draw, 
oprogramowanie do impozycji. 
CV proszę przesyłać na adres: 
praca@galia.net.pl

Ekspedientka do delikatesów, Józefo-
sław, tel. 504 701 854

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

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od 
Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422

Angielski indywidualnie, od 30 zł/godz., 
z dojazdem, tel. 881 966 833

Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

Kurs makijażu 400 zł + kosmetyki,  
tel. 602 690 229

Zatrudnię lakiernika i stolarza do stolarni, 
tel. 503 606 578

Drewno opałowe, tel. 513 829 569

Kwatery pracownicze, Tomice 
tel. 516 053 522

Kwatery, tel. 502 222 555

Pokój, tel. 601 222 111

KUPUJEMY AUTA WSZYSTKICH MAREK W 
KAŻDYM STANIE RÓWNIEŻ USZKODZONE, 
POWYPADKOWE, TEL. 731 928 081

AUTO SKUP –UCZCIWIE  z lat 1997-2012, 
GOTÓWKA, tel. 608 174 892

Skup samochodów, wszystkie marki, 
tel. 503 394 426

Skup aut za gotówkę, tel. 666 274 444

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

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

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

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA,  REMONTY, 
TEL. 600 604 547

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, 
RĘCZNE, TEL. 792 456 182

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

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

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

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 
TEL. 663 92 50 40

Usługi budowlane, ogrodzenia, tel. 609 
589 224

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie 
tel. 502 062 131

Naprawa AGD Pralki Lodówki Zmywarki 
Piekarniki, tel. 511 204 952

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kom-
pleksowo, tel. 784 363 960

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

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

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

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

Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 2013, 
lemonphoto13@gmail.com,  tel. 692 569 927

Glazura, panele, malowanie itp. Tel. 57 42 76

Hydraulik, tel. 601 807 302, 601 506 954

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

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

www.kurierpoludniowy.pl        
www.facebook.com/kurierpoludniowy Codziennie świeże informacje

Czytaj on-line!

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

Z a m ó w  o g ł o s z e n i e  d r o b n e

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




