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Będą tańsze bilety
POWIAT Dzisiaj (1 sierpnia) zaczęła obowiązywać nowa taryfa biletowa w
pojazdach Zarządu Transportu Miejskiego. Zostały wprowadzone tańsze
bilety długookresowe dla pasażerów
podróżujących tylko w granicach drugiej podmiejskiej strefy. ZTM wprowadził również nową ofertę taryfową
Warszawa+, dzięki której samorządy
będą mogły dopłacać do biletów swoich mieszkańców

Wjechał na
czerwonym?
str. 3

str. 11

Gmina inwestuje
w OSP
PIASECZNO Przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Saperów zostanie wybudowana nowoczesna strażnica OSP Piaseczno o powierzchni użytkowej blisko 620 m kw. Niedawno gmina wyremontowała też strażnicę
OSP Chojnów i rozbudowała siedzibę OSP Jazgarzew. Oprócz tego planowane są zakupy sprzętu dla strażaków za 2,6 mln zł
str. 2

Park w Gołkowie
postrachem
mieszkańców
str. 16
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Przegląd przedszkoli niepublicznych
i placówek zajmujących się opieką
nad dziecmi poniżej 3lat
Zainteresowane placówki zapraszamy do prezentacji (zgłoszenia przyjmujemy do 14 sierpnia)
Piaseczno: ul. Ludowe 2, tel. 22 756 79 39 reklama@kurierpoludniowy.pl
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Trzy dozory za rozbój
Do zdarzenia doszło kilkanaście dni temu w Zalesiu Górnym. Trzej młodzi
mężczyźni wtargnęli do jednego ze sklepów, sterroryzowali właścicielkę, po
czym zabrali jej utarg i zerwali z szyi złoty łańcuszek. Po niecałej godzinie policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o
dokonanie rozboju. Po kilkunastu godzinach zatrzymano kolejne dwie osoby.
Okazało się, że 19-letni Dominik T. nie wrócił z przepustki z zakładu karnego, a
18-letni Michał M. próbował feralnego dnia dokonać jeszcze jednej kradzieży.
Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzut dokonania rozboju wspólnie i w porozumieniu. Zostali objęci dozorem policyjnym, grozi im do 12 lat więzienia. Trzeci
ze sprawców, 15-letni Jacek C., będzie odpowiadał za przestępstwo przed
sądem rodzinnym.

LESZNOWOLA

Pijany przyjechał na zakupy
W środku nocy pijany kierowca hondy podjechał na stację benzynową przy
Al. Krakowskiej, aby zrobić zakupy. Dalszą podróż przerwali mu policjanci z
komisariatu w Lesznowoli. Adam Sz. miał prawie 1,2 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu będzie odpowiadał za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 2 lat więzienia i utrata prawa jazdy.

Narkotyki w Mysiadle
Na terenie Mysiadła policjanci zauważyli dwóch siedzących w samochodzie
mężczyzn. Kiedy poprosili ich o dokumenty, ci wyraźnie zaczęli się denerwować. W związku z tym funkcjonariusze postanowili przeszukać auto, w którym
znaleźli działkę haszyszu i fajkę wodną. Jeden z mężczyzn, Daniel Ś., został
zatrzymany. Funkcjonariusze sprawdzają skąd miał narkotyki i czy zajmował
się ich rozprowadzaniem. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat
więzienia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Próbował ukraść kosiarkę
Około godz. 4.30 na jedną z konstancińskich posesji wtargnął 34-letni
Jakub Ś. Mężczyzna wyprowadził z altany ogrodowej kosiarkę i próbował sforsować z nią ogrodzenie. Wtedy został przyłapany przez właściciela posesji,
który powiadomił policję. 34-latek został zatrzymany, miał w organizmie
ponad 2,7 promila alkoholu. Odpowie za usiłowanie kradzieży, grozi mu do 5
lat więzienia.

Alkohol na początek dnia
Po godz. 8 w Gassach świadek zauważył pijanego kierowcę toyoty i powiadomił policję. Funkcjonariusze po chwili zjawili się we wskazanym miejscu i
zatrzymali Rafała R., który miał w organizmie 2,6 promila alkoholu. Mężczyzna
odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

TARCZYN

Poszukiwany zatrzymany
Policjanci z Tarczyna zatrzymali 50-letniego Wojciecha M., który był poszukiwany dwoma listami gończymi wydanymi przez Sąd Rejonowy w
Skierniewicach i Prokuraturę Rejonową w Grójcu. Mężczyzna miał do odbycia
karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za uszkodzenie ciała i wymuszenie zwrotu wierzytelności. Postanowił jednak wymknąć się wymiarowi sprawiedliwości i opuścił rodzinny dom w województwie lubelskim. Ukrywał się w
różnych miejscach na terenie powiatu piaseczyńskiego, aż w końcu zjawili się
u niego funkcjonariusze. Wojciech M. nie krył zaskoczenia. Zgodnie z dyspozycją listów gończych 50-latek został przewieziony do zakładu karnego.

Motorowerem z promilami
W ubiegłą sobotę w Jeziorzanach na ulicy Spacerowej policjanci zauważyli
jadącego slalomem motorowerzystę. W pewnym momencie mężczyzna się
wywrócił. Policjanci szybko zorientowali się, że Sławomir I. jest pod wpływem
alkoholu, którego miał w organizmie ponad 2 promile. Mężczyzna odpowie za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

GÓRA KALWARIA

Pijany wracał z imprezy
Około godz. 4.40 na ulicy Sportowej policjanci zatrzymali do kontroli jadącego wężykiem vw. Siedzący za kierownicą pojazdu Wojciech R. był pod wpływem alkoholu, którego miał w organizmie ponad 2 promile. Mężczyzna tłumaczył, że wraca do domu z imprezy. Teraz, oprócz utraty prawa jazdy, grozi
mu do 2 lat więzienia.

Gmina inwestuje w OSP
PIASECZNO Przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Saperów zostanie wybudowana nowoczesna strażnica OSP Piaseczno o powierzchni użytkowej blisko 620 m kw. Niedawno gmina wyremontowała też strażnicę OSP Chojnów
i rozbudowała siedzibę OSP Jazgarzew. Oprócz tego planowane są zakupy sprzętu dla strażaków za 2,6 mln zł
Obecna siedziba OSP Piaseczno
usytuowana przy ul. Kościuszki nie
spełnia obowiązujących standardów
dla tego typu obiektów. Budynek jest
zagrzybiony i znajduje się w fatalnym
stanie technicznym. Pomieszczenia
nie mają odpowiedniego zaplecza
technicznego ani właściwego zaplecza sanitarnego. Strażacy wielokrotnie informowali o tym urząd miasta.
Ich prośby i sugestie zostały wreszcie
uwzględnione, a budowę nowej strażnicy przy ul. Dworcowej wpisano do
projektu tegorocznego budżetu.
Porządna remiza za 2 mln zł
Przetarg na budowę nowej siedziby OSP Piaseczno wygrało
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Remar” Rafał Makowski z
Orońska, które zaproponowało cenę
2,015 mln zł. W ubiegły poniedziałek
burmistrz Zdzisław Lis wprowadził
wykonawcę na teren budowy. Następnie dokonano symbolicznego

1,7 mln zł
mają kosztować dwa nowe wozy bojowe dla OSP Piaseczno i OSP Chojnów
wbicia w ziemię pierwszej łopaty.
Swego zadowolenia z tego faktu nie
krył prezes miejscowego OSP, Wojciech Miazga, który podkreślił, że
na nową strażnicę strażacy z Piaseczna czekają już od 50 lat. - Wierzę, że obchody przyszłorocznego
Dnia Strażaka zorganizujemy już
tutaj, w nowej strażnicy – dodał.
Zakończenie budowy
w przyszłym roku
- Dzisiaj spełniają się marzenia
wielu strażaków. Wiem, że długo
czekaliście na ten dzień i cieszę się,
że dziś możemy wspólnie rozpocząć
budowę waszej strażnicy - powiedział burmistrz Zdzisław Lis, zwracając się do wszystkich obecnych na
placu budowy. - Mam nadzieję, że
w maju 2015 roku również wspólnie
odbierzemy gotowy budynek – dodał burmistrz. Krzysztof Suligowski
reprezentujący wykonawcę zapewnił, że prace rozpoczną się w ciągu
najbliższych dni. - Jeśli pogoda będzie sprzyjać, majowy termin oddania inwestycji nie jest zagrożony
– dodał.
Umowa z firmą „Remar” została
podpisana 4 lipca. Roboty mają potrwać 10 miesięcy. W dwukondygnacyjnym budynku oprócz garaży dla
trzech jednostek bojowych znajdzie
się stanowisko do obsługi technicznej pojazdów oraz kanał do napraw.
Piętro zajmą pomieszczenia socjalne dla strażaków, w tym siłownia.
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Piaseczno

Dzień Kultury
Japońskiej
W niedzielę, 3 sierpnia na
rynku w Piasecznie o godzinie
15 rozpocznie się Dzień Kultury
Japońskiej. W ramach imprezy
odbędą się: przedstawienie dla
dzieci (bajka japońska), pokaz
aikido, zabawy dla dzieci (sumo),
koncert grupy folkowej, kiermasz
produktów japońskich oraz impreza współorganizowana z restauracją Czas Na Sushi.

Tyl.

Dopieszczają strażaków
Wydatki gminy na ciężki sprzęt
dla strażaków mają wynieść w tym
roku 2,6 mln zł. W tym 1,7 mln zł
ma kosztować kupno dwóch nowych wozów bojowych. Jeden z
nich trafi do OSP Piaseczno, a
drugi - do OSP Chojnów. Przetarg
na zakup samochodów ma zostać
rozstrzygnięty na początku sierpnia, a jak wszystko dobrze pójdzie,
strażacy otrzymają do nich kluczyki pod koniec września.
Projekt jest współfinansowany z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. W połowie sierpnia z
generalnego remontu za ponad 80
tys. zł wróci wóz bojowy OSP Złotokłos. Wkrótce strażacy mają też
odebrać pierwszy w gminie quad
bojowy.
Jednak na tym nie koniec. Niedawno zakończył się remont strażnicy OSP w Chojnowie. Wykonana
została termomodernizacja budynku, wymieniono elewację i zrobiono
generalny remont klatki schodowej
oraz wszystkich pomieszczeń, w
tym szatni, toalet, kuchni i sanitariatów. Wymieniono również
centralne ogrzewanie, instalację
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elektryczną i odgromową oraz pokrycie dachowe. Remont nie ominął
również świetlicy oraz garaży. Na
zewnątrz budynku zamontowano
rampę dla osób niepełnosprawnych,
utwardzono drogę dojazdową i dokonano wymiany całego ogrodzenia. Prace pochłonęły 840 tys. zł.
Niedługo zakończy się także
pierwszy etap rozbudowy OSP Jazgarzew, polegający na dobudowie
do istniejącej remizy dwukondygnacyjnego skrzydła. Znajdą się
w nim pomieszczenia socjalne dla
dwóch załóg wozów bojowych.
Przygotowano dla nich węzeł sanitarny, szatnie, toalety oraz pomieszczenie z kuchnią. Zostanie
dobudowana również oddzielna,
dodatkowa klatka schodowa do
świetlicy. Obecnie istniejąca nie
spełnia bowiem norm bezpieczeństwa. Stara część budynku zyska
nowe węzły sanitarne. Stan surowy
nowego skrzydła kosztował prawie
240 tys. zł, a koszty jego wykończenia mogą sięgnąć kolejnego miliona
złotych.

Tomasz Wojciuk
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3000 kilometrów nadmorskiej wyprawy Wjechał na czerwonym?
KONSTANCIN-JEZIORNA Rafał Maciaszek, 21-letni instruktor kulturystyki i zapalony rowerzysta z Konstancina-Jeziorny wyruszył rowerem w podróż po Polsce. Zaplanował sobie
trasę liczącą ok. trzech tysięcy kilometrów. Będzie zwiedzał głównie tereny położone
na północ od stolicy, m.in. Mazury i Pomorze
Rafał Maciaszek jest instruktorem kulturystyki i wielbicielem jazdy
na rowerze, która stała się jego pasją.
- Kluczem do odkrycia możliwości
mojego organizmu i narodzin pasji
było ograniczenie podróżowania samochodem i komunikacją miejską przyznaje 21-latek z Konstancina-Jeziorny. – Nie zdążyłem się obejrzeć,
a moje sporadyczne dojazdy rowerem na warszawską uczelnię stały się
codziennością. Wsiadałem na rower
nawet zimą, kiedy na drodze i ścieżkach leżał śnieg. Rafał Maciaszek w
poszukiwaniu nowych wyzwań postanowił pokonywać dłuższe trasy,
przezwyciężając własne słabości.
Najpierw pokonywał dystans 50, potem 100, a nawet 300 kilometrów. Mam za sobą dwa większe wyjazdy do Łodzi i Włodawy – mówi cyklista.
- To właśnie one natchnęły mnie do
zorganizowania wakacji na dwóch
kółkach.

Do wypadku doszło około godz. 11. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że
Nissan Tiida, jadący ul. Słoneczną od strony Magdalenki w kierunku Piaseczna,
wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle i zderzył się z Nissanem Micra, jadącym ul. Postępu w kierunku Zgorzały. Zarówno kierujący tiidą 75-letni
Jan K., jak i poszkodowana w wypadku 70-latka, jadąca micrą, z urazami klatki
piersiowej i głowy zostali przewiezieni do szpitala. - Obydwoje byli trzeźwi, ich
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – informuje Halina Kędziora-Kula z KPP
w Piasecznie. Uczestnicy wypadku nie zostali jeszcze przesłuchani, po opuszczeniu szpitala mają złożyć obszerne wyjaśnienia.

TW

Kulturalna wystawa
PIASECZNO Od 24 lipca na piaseczyńskim rynku oglądać można nową
wystawę fotograficzną, poświęconą wydarzeniom kulturalnym organizowanym w Piasecznie

ponad 400 km
z Gdańska do Warszawy liczy najdłuższy etap, który pokona rowerzysta
Rafał Maciaszek postanowił w
ciągu dwóch tygodni przejechać rowerem prawie trzy tysiące kilometrów. Na mapie jego podróży są m.in.
Łomża, Suwałki, Mikołajki, Gdańsk,
Kołobrzeg i Świnoujście. Trasę wyprawy, którą nazwał „Maciach’s Survival Race” podzielił na siedem etapów, z których każdy ma dystans nie
mniejszy niż 200 km - najdłuższy z
Gdańska do Warszawy liczy ponad
400 km. – Chcę zdobyć całe polskie
wybrzeże, w tym wszystkie latarnie
morskie oraz dotrzeć do granic z Litwą, Rosją i Niemcami – wymienia

LESZNOWOLA We wtorek na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Postępu
zderzyły się dwa nissany. Kierujący pojazdami z obrażeniami ciała trafili do szpitala, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

Rafał Maciaszek, 21-letni mieszkaniec Konstancina-Jeziorny
postanowił spędzić wakacje na dwóch kółkach
21-latek. – Poza tym planuję wziąć
udział w parkrun Gdynia i Sunrise
Festival w Kołobrzegu.
Rowerzysta wyruszył 18 lipca.
„Zdobył” już Świnoujście i rozpoczął
powrót do Gdańska. Niebawem zawita na mecie w Konstancinie-Jeziornie. Jego codzienne zmagania można
obserwować na blogu założonym
specjalnie na tę okazję. Znajdziemy
go pod adresem: www.facebook.
com/MaciachsSurvivalRace.
Po
powrocie do Konstancina-Jeziorny
dzielny kolarz zamierza ruszyć na

południe. Jego cel to Kraków, Tatry, Bratysława i Wiedeń. – Ruch to
zdrowie – podkreśla Rafał Maciaszek. – Jazda na rowerze, jak i każda
inna aktywność fizyczna uczy nas
planowania i wpływa na nasz organizm bardzo pozytywnie. Ze zmian,
których sam doświadczyłem to zdecydowanie mniejsza ilość stresu i
zmęczenia, rozwój umięśnienia oraz
zadowolenie z siebie i z życia – zachęca rowerzysta.
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Na ekspozycję składa się 28 wielkoformatowych plansz ze zdjęciami z koncertów, spektakli, kiermaszy i wernisaży, które wybrano z zasobów Biura Promocji i Informacji Gminy oraz piaseczyńskiego Centrum Kultury. Fotografie,
zainstalowane na ogrodzeniu sceny na miejskim rynku, w atrakcyjnej formie
ukazują szerokie spektrum wydarzeń kulturalnych w gminie. Wystawa ma być
dostępna przynajmniej do końca sierpnia.

Grzegorz Tylec
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Wojewoda zatrzymał elektrownię wodną
KONSTANCIN-JEZIORNA W maju rada miejska, podejmując uchwałę, zgodziła się na przesunięcie granicy strefy A ochrony uzdrowiskowej, która miała umożliwić budowę małej elektrowni wodnej na jazie spiętrzającym poziom Jeziorki przy ul. Warszawskiej. Jednak Wojewoda Mazowiecki unieważnił uchwałę, uznając, że rada miejska naruszyła przepisy
Z inicjatywą budowy niewielkiej
przystani dla łódek i kajaków oraz
małej elektrowni wodnej przy jazie
spiętrzającym Jeziorkę przy ul. Warszawskiej wystąpiła spółka Marina
Konstancin. Przeszkodą okazały się
jednak przepisy, które uniemożliwiają
budowę elektrowni wodnych w strefie
A ochrony uzdrowiskowej. Spółka
wystąpiła do samorządu z wnioskiem
o przesunięcie granic (o kilkadziesiąt
metrów), tak by wspomniany teren
znalazł się w strefie B, w której zgodnie z przepisami można zlokalizować
elektrownię wodną. Wniosek wywołał
kontrowersje i kilkumiesięczne spory. Ostatecznie, w maju, większość

Do 2018 roku
samorząd musi dokonać aktualizacji
statutu uzdrowiska
radnych opowiedziała się za zmianą
granic stref, podejmując uchwałę zobowiązującą burmistrza do rozpoczęcia procedury zmiany statutu uzdrowiska. - Jeżeli gmina przesunie strefę
o kilkadziesiąt metrów, umożliwiając
powstanie małej elektrowni wodnej,
zobowiązuję się do budowy niewielkiej mariny na tzw. odnodze Jana –
podczas sesji mówił Jacek Rowiński,
prezes spółki Marina Konstancin.
- Mamy już wstępny projekt, wycenę
inwestycji oraz środki finansowe na jej
realizację – dodał prezes spółki.

Wojewoda Mazowiecki unieważnił uchwałę rady miejskiej, która
miała umożliwić budowę elektrowni wodnej na Jeziorce
Jednak Wojewoda Mazowiecki
unieważnił uchwałę. Stwierdził, że
rada miejska „w sposób istotny naruszyła prawo, podejmując uchwałę bez
upoważnienia ustawowego i wkroczyła jednocześnie w kompetencje innych
organów”. „Opis zagospodarowania
przestrzennego obszaru, który będzie objęty wystąpieniem o nadanie
statusu uzdrowiska albo statusu
obszaru ochrony uzdrowiskowej, z
uwzględnieniem powierzchni i granic stref ochrony uzdrowiskowej jest
elementem obligatoryjnym operatu
uzdrowiskowego i rada gminy nie
może autorytatywnie przesądzać o
jego treści, wskazując na wyłączenie
określonych działek ze strefy ochrony
uzdrowiskowej.” - czytamy w uzasadnieniu wojewody. Zgodnie z ustawą to
burmistrz może inicjować procedurę
sporządzania statutu, który następnie
musi zaopiniować minister zdrowia.
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Natomiast rada miejska uchwala gotowy statut wraz ze sporządzonym
operatem i mapką przebiegu stref. W
tym przypadku kolejność była więc
odwrotna.
Zgodnie z rozstrzygnięciem wojewody burmistrz może zainicjować
tę procedurę, jednak ten podchodzi
do sprawy z rezerwą. - Nie podjąłem
jeszcze ostatecznej decyzji. Zastanawiam się nad tym – mówi Kazimierz
Jańczuk. - Nie jestem zwolennikiem
nieprzemyślanych, przypadkowych
zmian. Skłaniałbym się raczej do
szczegółowej analizy przebiegu stref w
całej gminie i kompleksowej aktualizacji statutu wraz z operatem, który
każde uzdrowisko musi przeprowadzić co 10 lat, w naszym przypadku
do 2018 roku. Jednak nie zamykam się
na ten problem – dodaje Kazimierz
Jańczuk.
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Dlaczego skóra traci jędrność
i z wiekiem jest mniej sprężysta?

Za sprężystość i dobry wygląd skóry odpowiadają włókna kolagenowe.
Początkowo wytwarzane w fibroblastach kolagen i elastyna są dobrej jakości, a proces ich zużycia przebiega w
tym samym tempie co proces produkcji. Wszystko zmienia się niepostrzeżenie około 25. roku życia, a po trzydziestce popyt przewyższa podaż. Kolagen
jest coraz twardszy i mniej elastyczny,
gorzej też zatrzymuje wodę. Tkanka
łączna skóry traci sprężystość, zaczyna wiotczeć. Powstają zmarszczki.
Około 40. roku życia oba procesy starzenia: zewnętrzny i wewnętrzny łączą
się na naszą zgubę, a zmarszczki stają się już głębokie i są trudne do zlikwidowania.
Na szczęście można spowolnić ten
proces. W jaki sposób? Relaksuj się,
rzuć palenie, nie zapominaj o piciu
wody i używaniu odpowiednich kosmetyków. Co jeszcze można zrobić?

Venus Swan to nieinwazyjny zabieg,
który łączy w sobie wielobiegunowe
fale radiowe (RF) i impulsy magnetyczne w technologii (MP)². Ta unikalna kombinacja pozwala na bezpieczne
i bardzo głębokie działanie, które ma
na celu wniknięcie przez wszystkie
warstwy skóry i rozgrzanie jej od wewnątrz, co pobudza do wytwarzania
nowego kolagenu i produkcji nowych
włókien elastynowych poprawiając napięcie skóry. Sprawia to że zabiegi są
bardzo skuteczne, komfortowe i nie
wymagają skalpela, ani zastrzyków.
Cena specjalna na sierpień: 6 zabiegów na
TWARZ, PODBRÓDEK I SZYJĘ tylko 1200zł. Zaufaj profesjonalistom.
Gabinet Rewolucja w Odchudzaniu
Piaseczno, ul. Onyksowa 7
Centrum Medyczne LEDA MED
Grójec, ul. P.O.W. 14
www.rewolucjawodchudzaniu.pl
tel. 662-035-695

Grzegorz Traczyk
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Obywatele wybrali
ośrodek wsparcia

PIASECZNO

Piaseczyńskie Kino
Plenerowe

URSYNÓW Mieszkańcy dzielnicy wybrali inwestycję, która w przyszłym roku zostanie zrealizowana w ramach budżetu
obywatelskiego. Głosowanie wygrał projekt „Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności”, uzyskując 6534 głosów mieszkańców. Inwestycja za 3 mln złotych powstanie u zbiegu ul.
Stryjeńskich i Moczydłowskiej
Mieszkańcy Ursynowa spośród 50 różnorodnych pomysłów
zgłoszonych do budżetu obywatelskiego wybrali projekt „Utworzenie ośrodka wsparcia jako
pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności”. Uzyskał on aż 6534, spośród 65905
wszystkich oddanych głosów.
Integracyjne centrum aktywności
Projekt, którego realizacja pochłonie 3 mln złotych przeznaczone na inwestycje w ramach
przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, zakłada stworzenie ośrodka wsparcia dla osób
z niepełnosprawnością. Obiekt
ma służyć również różnorodnym
działaniom społecznym. Osoby
niepełnosprawne i ich rodziny
znajdą w nim godziwe warunki
terapii, rehabilitacji i opieki. W
ośrodku mają być organizowane
również m.in. warsztaty, kursy,
wykłady czy debaty. Docelowo
ośrodek ma stanowić samodzielny środowiskowy dom pomocy, do
którego będą mogli zgłaszać się

również seniorzy. Zgodnie z założeniem autorki projektu, ośrodek
ma powstać w technologii modułowej (składania gotowych elementów prefabrykowanych) ze względu
na niższe koszty budowy i szybszą
realizację. Ośrodek ma być zlokalizowany na działce, będącej we
władaniu m.st. Warszawy, znajdującej się u zbiegu ulic Stryjeńskich
i Moczydłowskiej.

Aż 6534 głosów
w ramach budżetu obywatelskiego
uzyskał projekt „Utworzenie ośrodka
wsparcia jako pierwszego modułu
integracyjnego centrum aktywności”
W kolejce do budżetu
Niewiele mniej głosów (6119)
uzyskał projekt budowy bezpiecznych przejść dla pieszych i
pasów rowerowych na wybranych
ulicach dzielnicy (koszt 752 tys.
złotych). Na kolejnych miejscach
znalazły się ponadto projekty:
„Ratujmy Las Kabacki - od-

twórzmy system odprowadzania
nadmiaru wód gruntowych, roztopowych i opadowych z lasu i
wschodniego odcinka ulicy Żołny” (3850 głosów, koszt - 150 tys.
zł), „Wielofunkcyjne boisko sportowe z torem żużlowym” (2779
głosów, koszt - 843,1 tys. zł), oraz
„Darmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców Ursynowa”
(2678 głosów, koszt - 81,18 tys.
zł). Z projektami, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów zapozna się zarząd dzielnicy
oraz radni. Być może niektóre z
nich zostaną również zrealizowane. Autorzy projektów mogą
także zabiegać o ich realizację w
ramach inicjatywy lokalnej albo
zgłosić je do następnej edycji budżetu partycypacyjnego.
Powiedzieli czego oczekują
Warto dodać, że podczas
głosowania na budżet obywatelski Ursynów miał najwyższą
frekwencję spośród wszystkich
dzielnic, która wyniosła 15,51
proc. W głosowaniu wzięło udział
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22 900 mieszkańców. Każdy z
nich mógł wybrać pięć projektów.
53 518 głosy zostały oddane elektronicznie, a 12 387 głosów złożono w formie papierowej. Zwycięski projekt uzyskał największą
liczbę głosów w całej Warszawie.
- Z satysfakcją obserwowałem
wielkie zaangażowanie mieszkańców w działania związane
z budżetem partycypacyjnym
– mówi Piotr Guział, burmistrz
Ursynowa. - Zgłosili oni wiele
pomysłowych i inspirujących projektów, z których do realizacji w
ramach przyznanej kwoty 3 mln
zł został przegłosowany tylko jeden. Ale to nie wszystko. Mamy
teraz dużą bazę wartościowych
pomysłów mieszkańców, które
będziemy analizować w zakresie
możliwości realizacji już poza
budżetem partycypacyjnym. W
tym celu wkrótce będziemy spotykać się z autorami – podsumowuje burmistrz.

Grzegorz Traczyk

W piątek, 1 sierpnia na parkingu
przy ul. Sierakowskiego odbędzie
się kolejny pokaz filmowy w piaseczyńskim, wakacyjnym Kinie Plenerowym. Tym razem wyświetlony zostanie dramat „Chce się żyć” - polski film fabularny w reżyserii Macieja Pieprzycy z 2013 roku opowiadający historię chorego na porażenie
mózgowe Mateusza, który podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego życia. Początek
o godzinie 21.30.

Tyl.
URSYNÓW

Obchody 70. rocznicy
Powstania
Warszawskiego
W piątek, 1 sierpnia przed
pamiątkowym głazem przy ul.
Puławskiej 266 (pod Tablicą Memoratywną na ogrodzeniu Toru
Wyścigów Konnych) odbędzie się
uroczystość złożenia wieńców i
zapalenia zniczy przez reprezentantów władz samorządowych
Dzielnicy Ursynów, Mokotów oraz
przedstawicieli Weteranów w ramach obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.

Tyl.
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Budżet obywatelski rozdzielony
KONSTANCIN-JEZIORNA W przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowanych 16 projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Ich łączny koszt wyniesie
ponad 844 tys. złotych. W głosowaniu na najlepsze pomysły wzięł udział tylko 542
osoby. Najwięcej głosów uzyskał projekt przebudowy fragmentu ul. Kołobrzeskiej
W ramach budżetu obywatelskiego do urzędu miasta wpłynęło 30
wniosków. Szacunkowy koszt każdego
z przedsięwzięć nie mógł przekroczyć
100 tys. złotych. Pomysły konstancinian zostały zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym przez komisję powołaną przez burmistrza gminy.
Do kolejnego etapu zakwalifikowano
16 projektów, z których mieszkańcy w
głosowaniu mieli wybrać najlepsze.
W tym tygodniu urząd miasta
ogłosił wyniki. Najwięcej głosów
(74) zebrała przebudowa fragmentu
ul. Kołobrzeskiej (od nr 52 do nr 54),
która ma kosztować 95,7 tys. złotych.
Na drugim miejscu uplasowało się
otwarcie świetlicy środowiskowej dla
młodzieży i dorosłych lub ośrodka
kultury i edukacji na bazie KDK w
siedzibie OSP Skolimów. Projekt,
którego realizacja ma kosztować 75,6
tys. złotych, uzyskał 64 głosy. Trzecie
miejsce ex aequo, zdobywając po 57
głosów, zajęły projekty montażu lamp
oświetleniowych w Kępie Oborskiej
(46 tys. złotych) oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łęgu (40 tys. złotych).
Najmniej głosów (zaledwie 3) dostała
propozycja przebudowy placu zabaw
przy ul. Koziej wraz ze zmianą użytkowania na ogródek Jordanowski.
Natomiast tylko jeden mieszkaniec
więcej wybrał projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej na odcinku ul.
Przeskok-Górna.
Komisja uznała jednak, że wszystkie 16 projektów, bez względu na liczbę głosów, zostanie uwzględnionych
w przyszłorocznym budżecie. Koszty
realizacji wszystkich pomysłów nie
przekraczają bowiem kwoty, którą
samorząd przeznaczył na przyszłoroczny budżet obywatelski (1,5 mln
złotych) i wynoszą niewiele ponad
844,4 tys. złotych. Samorząd sfinansu-

W ramach budżetu obywatelskiego, w przyszłym roku w remizie OSP
Skolimów przy ul. Pułaskiego ma powstać świetlica środowiskowa
dla młodzieży i dorosłych
je więc także sporządzenie dokumentacji projektowej toalety publicznej,
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych
na wybranych przejściach na ul. Warszawskiej i Wilanowskiej poprzez rozbudowę oświetlenia, budowę miejsca
do wypoczynku nad Jeziorką w pobliżu Parku Zdrojowego, wyrównanie
ul. Prawdziwka, modernizację Domu
Ludowego w Czernidłach, zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie
oraz organizację Flis Festiwalu.

ponad 844,1 tys.
złotych będzie kosztowała realizacja
wszystkich projektów zgłoszonych do
budżetu obywatelskiego
Projekty oceniły w sumie 542 osoby, z czego ważnych głosów było 518.
Komisja odrzuciła 24 formularze, w
których wskazano do realizacji więcej
niż jeden projekt, bądź nie wskazano
żadnego. W kilku przypadkach głosujący zapomnieli również podać swoje
dane osobowe. Głosowanie nie cieszyło

się więc zbyt dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Jak się później okazało,
nie miało też większego znaczenia, bo
wszystkie projekty i tak mają zostać
zrealizowane. Trzeba przyznać, że
pomysły mieszkańców dotyczyły niezwykle potrzebnych inwestycji. Dobrze
więc, że zostaną zrealizowane. Jednak
większość z tych potrzeb powinien
zaspakajać samorząd w ramach swoich obowiązków. Zabrakło naprawdę
pomysłowych inicjatyw, oryginalnych,
różnorodnych przedsięwzięć, takich jak
np. w dzielnicach Warszawy. Projektów
powinno być również znacznie więcej,
by było w czym wybierać. Być może nie
powinno być limitu kosztów pojedyńczego projektu. Jednak gmina dopiero
przystąpiła do budżetu obywatelskiego
i należy się spodziewać, że będzie on
się rozwijał, angażując większą liczbę
mieszkańców, zarówno kreatywnych
autorów projektów, jak i głosujących na
dane inicjatywy. Już teraz można zacząć przygotowania do kolejnej edycji.

Grzegorz Traczyk
R

E

K

L

A

M

A

Półkolonie w Baniosze
GÓRA KALWARIA W dniach od 30 czerwca do 11 lipca w Zespole Szkół
w Baniosze już po raz szósty odbyły się półkolonie, w których wzięło
udział 45 dzieci

Organizatorzy zapewnili dzieciom mnóstwo atrakcji. Koloniści dwa razy
odwiedzili basen, ćwiczyli także w siłowni „pod chmurką”. Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, podczas których robiono zakładki do
książek i niezatapialne breloczki. Ogromny entuzjazm wzbudziły też warsztaty
afrykańskie, prowadzone przez Rickeya Liona - artystę pochodzenia afrykańskiego. Dzieci poznały na nich takie instrumenty muzyczne jak kisakasaka, balafon, djembe, likembe, lokole, conga, ngoma, darabucha czy gadający bęben.
Dinozaury i morskie potwory
W programie półkolonii były także wycieczki. W Bałtowie dzieci podziwiały świat sprzed milionów lat, oglądając naturalnej wielkości dinozaury i inne
prehistoryczne stworzenia. Nauczyły się także jak odróżnić dinozaura roślinożernego od mięsożernego. Z kolei morskie potwory można było obejrzeć w
Prehistorycznym Oceanarium. Na zakończenie wszyscy wylądowali w Bałtowskim Parku Rozrywki.
Pałac w Wilanowie i przejażdżka ciuchcią
Niezwykle interesująca była też lekcja w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Starsze dzieci poznawały zwyczaje królewskie oraz szyły szlacheckie stroje,
a maluchy zwiedzały pałac, a później wybrały się na przejażdżkę królewską
karetą. Duże emocje wzbudziła również wycieczka piaseczyńską kolejką wąskotorową. Ciuchcia zatrzymała się w Miasteczku Westernowym w Runowie,
gdzie koloniści rzucali lassem i podkową, strzelali z łuku, wypłukiwali złoto i
sprawdzali swą sprawność na indiańskim torze przeszkód. W gospodarstwie
agroturystycznym „Gajówka” dzieci uczyły się powożenia zaprzęgiem, a w
czerskim zamku obejrzały wystawę maszyn oblężniczych. Celem innej wycieczki był warszawski ogród zoologiczny. Oczywiście atrakcji było o wiele
więcej, a wszystkie dzieci bawiły się znakomicie, ciekawie spędzając czas letniego wypoczynku. Tegoroczne półkolonie zakończyło uroczyste podsumowanie, podczas którego oglądano zdjęcia i dzielono się pysznymi słodyczami.
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Koniec samochodów w ogródku
PIASECZNO Na początku lipca pisaliśmy o rolniku z Bobrowca, mieszkającym przy skrzyżowaniu ruchliwych dróg powiatowych, do którego ogródka często wjeżdżają zderzające się samochody. Po naszej interwencji, przed tygodniem, zarządca drogi postawił
przy ogrodzeniu pana Stanisława specjalne bariery. - Wreszcie mogę spać spokojnie
– mówi mieszkaniec
Stanisław Szamota mieszka w
Bobrowcu przy skrzyżowaniu czterech ulic: Mazowieckiej, Postępu,
Przyleśnej i Leśnej. W tym miejscu
często dochodzi do wypadków, a
biorące w nich udział samochody
już kilka razy „lądowały” w ogródku pana Stanisława. - Jako, że żyję
w poczuciu ciągłego zagrożenia,
poprosiłem starostwo powiatowe,
które jest zarządcą drogi, aby zamontowało przy moim ogrodzeniu
specjalne bariery. Niestety, pomimo obietnic, barier do tej pory
nie zainstalowano – skarżył się
miesiąc temu mieszkaniec. - Trzy
razy pojazdy niszczyły mi ogrodzenie, zatrzymując się dopiero w
ogródku. Mam dużą rodzinę, na
podwórku często bawią się moje
wnuczki. Obawiam się o ich zdrowie i życie.
Obiecał...
Ostatni raz samochód „zaparkował” na posesji Stanisława Szamoty
w czerwcu ubiegłego roku. Wcześniej zniszczył 100-letnią wierzbę. Mimo to zarządca drogi wciąż
zwlekał z ustawieniem przy ogrodzeniu mieszkańca bariery ochronnej. Dopiero po naszej interwencji
wicestarosta Marek Gieleciński zadeklarował, że bariera zostanie zamontowana do 15 sierpnia.

Stanisław Szamota pokazuje nową barierę, którą przed tygodniem
ustawili przy jego posesji pracownicy Spółki Infrastrukturalnej
Powiatu Piaseczyńskiego
...i słowa dotrzymał
I rzeczywiście, tydzień temu
przed posesją Stanisława Szamoty pojawili się pracownicy Spółki
Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego, którzy na polecenie prezesa Antoniego Kobusa w
zaledwie kilka godzin zamontowali nową, chroniącą przed saR
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mochodami barierę. - Spisali się
świetnie, teraz czuję się całkowicie
bezpieczny – mówi mieszkaniec.
- Dziękuję Kurierowi Południowemu, bez waszej pomocy tej bariery
pewnie by nie było.
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URODZENI W PIASECZNIE

PIASECZNO

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

FOT. PAULINA BERA RENATA ŚWITAKOWSKA

W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia o godz. 17
przy Kwaterze Wojennej 1939–1944 na Cmentarzu Parafialnym w Piasecznie
(ul. Kościuszki) odbędą się oficjalne uroczystości (m.in. msza polowa, apel poległych, wystąpienia okolicznościowe oraz składanie kwiatów i koncert pieśni patriotycznych). W Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie (ul. gen. Wł. Sikorskiego 20) o godz. 12 odbędzie się otwarcie wystawy artystów Powiatu Piaseczyńskiego i Warszawy pt. „Powstanie Warszawskie – 70.
rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego”. Natomiast o godz. 20
w Domu Rodziny Zawadzkich (ul. Królowej Jadwigi 11, Zalesie Dolne) zaplanowano spektakl teatralno-muzyczny „Pamiętam tamten sierpień”. W niedzielę, 2 sierpnia zostanie zorganizowany 10. Rajd Pamięci „Wdzięczni Ojcom” do
miejsc pamięci narodowej związanych z ofiarami wojny 1939-1945 oraz Powstania Warszawskiego. Początek Rajdu – przy Krzyżu Papieskim (róg ul. Puławskiej i Jana Pawła II). Ponadto od 2 sierpnia do 17 sierpnia, o godz. 18 w Sali
Niebieskiej Domu Parafialnego przy Kościele św. Anny w Piasecznie będą odbywały się projekcje filmów o Powstaniu Warszawskim i historii AK.

Marcel Wojtczak
13.07.2014 r, 3100 g, 54 cm

Pola Olszewska
3440 g, 51 cm

Anastazja Walewska
15.07.2014 r, 3700 g, 55 cm

Krzyś Wrzoson
13.07.2014 r, 3940 g, 54 cm

Oliwier Markosik
14.07.2014 r, 4080 g, 56 cm

Maria Kwiatkowska
14.07.2014 r, 2940 g, 54 cm

Małgosia Bogucka
14.07.2014 r, 3400 g, 57 cm

David Margaryn
14.07.2014 r, 3680 g, 56

Maciej Jandrowicz
16.07.2014 r, 3760 g, 58 cm

Jakub Defiński
17.07.2014 r, 3800 g, 54 cm

Aleksander Mońka
18.07.2014 r, 3660 g, 51 cm

Piotr Ciesielski
17.07.2014 r, 3660 g, 55 cm

Maja Dobek
17.07.2014 r, 3120 g, 51 cm

Kinga Bęza
18.07.2014, 3420 g, 55 cm

Bartosz Kulczyński,
17.07.2014, 3460 g, 56 cm

Maja Zaborowska
16.07.2014, 3840 g, 54 cm

Maria Piwowarska
18.07.2014 r, 4020 g, 57 cm

Mikołaj Dudek
17.07.2014, 3360 g, 54 cm

Ksawery Kempisty
17.07.2014, 4480 g, 61 cm

Julia Paluszkiewicz
18.07.2014, 3320 g, 54 cm

Tyl.
KONSTANCIN-JEZIORNA

W 70. rocznicę powstania
Dzisiaj (piątek, 1 sierpnia) z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 16 odbędzie się uroczystość pod Pomnikiem Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych z Samodzielnego Batalionu im. bryg. Czesława
Mączyńskiego przy rondzie im. Jana Pawła II w Konstancinie-Jeziornie. Następnie o godz. 17 w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej przy ul. Przyczółkowej 29 w Powsinie odbędzie się uroczysta msza. Kolejna część oficjalnych obchodów zostanie zorganizowana na pobliskim Cmentarzu Powstańców Warszawskich, gdzie na żołnierskiej mogile zostaną złożone kwiaty. Tradycyjnie
w obchodach wezmą udział mieszkańcy i przedstawiciele samorządów Konstancina-Jeziorny i warszawskiej dzielnicy Wilanów. W sobotę, 2 sierpnia o
godz. 15 w Hugonówce przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się uroczyste przekazanie gminie sztandaru Koła nr 8 Samodzielnego Batalionu AK-NSZ im. bryg. Czesława Mączyńskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. Natomiast w niedzielę, 3 sierpnia o godz. 19 w Hugonowce przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się koncert Ygora
Przebindowskiego „Powidoki Powstania Warszawskiego”. Multiinstrumentalista, aranżer, kompozytor i producent, a także autor muzyki do wielu spektakli teatralnych i filmów wraz z zaprzyjaźnionymi muzykami zaprezentuje publiczności utwory, będące swoistym pamiętnikiem z powstania.

gt

TARCZYN

Uczczą powstańców na Rynku
W piątek, 1 sierpnia rozpoczną się tarczyńskie obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zainauguruje je msza w kościele św. Mikołaja, która rozpocznie się o godz. 16. Po nabożeństwie na Rynku zostaną
złożone kwiaty i odbędzie się ognisko dla „Płonącej Warszawy”. Ponadto w
sobotę, 2 sierpnia o godz. 18.30 w kościele św. Mikołaja odbędzie się koncert
pieśni patriotyczno-religijnych w wykonaniu solistów przy akompaniamencie klasycznego kwintetu dętego Favori.

gt
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REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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Ogłoszenie o III przetargu

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.)
ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 25/1 o powierzchni 0,10 ha, położona we wsi Grochowa gm. Piaseczno, przy ul. Z. Pawlaka, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1I/00020398/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 147.442,56 zł brutto
Wysokość wadium: 7.373,00 zł, które należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Piaseczno
nr 12 1060 0076 0000 3310 0018 5094 do dnia 22 września 2014 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem MNU1
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, dopuszczająca realizację nowej zabudowy na działkach budowlanych o minimalnej powierzchni 1500 m2.
Dla terenów MNU1 wg planu ustala się:
- przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- dopuszczalne przeznaczenie towarzyszące – usługi (bez szczegółowego określenia ich profilu).
Z uwagi na wielkość działki nr 25/1, nie może ona stanowić samodzielnej działki budowlanej,
służy na dołączenie do nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr ew. 25/4 i 25/5
lub działki
nr ew. 24.
W związku z tym, w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele działek przyległych
tj. nr 25/4 i nr 25/5 lub nr 24.
Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od zobowiązań i obciążeń.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 22 września
2014 r. dokonać pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu - w kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, załączając aktualny odpis z księgi wieczystej na działkę, której są właścicielem.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń znajdującej się na I piętrze Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (przy sekretariacie Burmistrza) nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
przy sekretariacie Burmistrza( I piętro, pok. 39) w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości lub aktualny odpis z KRS oraz dowód wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, najpóźniej
w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nabycia nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16,
tel. 70-17-523

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice
Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.),
art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 805/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice dla obszaru ograniczonego:
•
od zachodu - wschodnią linią rozgraniczającą ulicy PRZEJAZD,
•
od północy - południową linią rozgraniczającą ulicy WIDOKOWEJ i południowo-zachodnią linią rozgraniczającą ul. PIASKOWEJ,
•
od wschodu - południowo-zachodnią linią rozgraniczającą ul. PIASKOWEJ,
•
od południa - południową granicą działek oznaczonych nr ew.: 290/2, 290/3, 290/6 do 290/23
w dniach od 12.08.2014 r. do 10.09.2014 r. w pokoju nr 31, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki
5 w Piasecznie w godz. od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu
5 września 2014 r. w godz. 12.00 do 13.30
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: kabala@piaseczno.eu
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2014 r.
Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-I.410.235.2013.DC z dnia 14.05.2013 r. oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Piasecznie, znak: ZNS/711/63/z/13 z dnia 3.07.2013 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno
UiA.ZP.6721.53.2014.MKR

OGŁOSZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn,
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1239/LVIII/2002 z dnia 26.09.2002 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 276 POZ. 7191
z dn. 24.10.2002 r.), dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8
Stosownie do art. 17 pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust.
1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 895/XXXII/2013 z dnia
20.03.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1239/LVIII/2002 z dnia 26.09.2002 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 276 POZ. 7191 z dn. 24.10.2002 r.), dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7,
159/8, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn: dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8, w dniach od 12.08.2014 r. do 10.09.2014 r. w pokoju nr 32, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu
5 września 2014 r. w godz. 10.00 do 11.30
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: kabala@piaseczno.eu
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2014 r.
Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-I.410.495.2013.JD z dnia 29.01.2014 r. oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak: ZNS/711/8/z/14
z dnia 20.02.2014 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1239/LVIII/2002 z dnia 26.09.2002 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 276
POZ. 7191 z dn. 24.10.2002r.).

Piaseczno, 17.07.2014 r.

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

I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz
UiA.ZP.6721.51.2014.AA

UiA.ZP.6721.52.2014.AA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczno i dalej ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego,
Chyliczkowską, Armii Krajowej zatwierdzonego uchwałą Nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012 r.

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską,
Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21) zatwierdzonego
uchwałą Nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz.
U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie:
• Uchwały nr 1481/XLVIII/2014 Rady Miejskiej W Piasecznie z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczno i dalej ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską,
Armii Krajowej zatwierdzonego uchwałą Nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
15 lutego 2012 r.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, Wydz.
Urbanistyki i Architektury pokój 32.
Plan miejscowy obejmie w niezbędnym zakresie problematykę wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. Wnioski do projektu planu należy składać w terminie 21 dni od daty opublikowania
niniejszego ogłoszenia.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: alberska@piaseczno.eu
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym
do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
GŁÓWNY ARCHITEKT
Miasta i Gminy Piaseczno

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie:
• Uchwały nr 1480/XLVIII/2014 Rady Miejskiej W Piasecznie z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską,
Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21) zatwierdzonego
uchwałą Nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, Wydz.
Urbanistyki i Architektury pokój 32.
Plan miejscowy obejmie w niezbędnym zakresie problematykę wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. Wnioski do projektu planu należy
składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: alberska@piaseczno.eu
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym
do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
GŁÓWNY ARCHITEKT
Miasta i Gminy Piaseczno

Nieruchomości
do wydzierżawienia
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na
podstawie art. 35 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej
www.piaseczno.eu zamieszczony został
do publicznej wiadomości „Wykaz Nieruchomości” przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki ozn. nr ewid. 48/2,
obręb 24, położonej w rejonie ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie – (pod teren zieleni urządzonej i ciąg pieszo-jezdny) oraz
część działki ozn. nr ewid. 52/40, położonej w Józefosławiu, rejon ul. Komety róg
Księżycowej (teren zieleni i podjazd).

Ogłoszenie o nieruchomości
do wydzierżawienia
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
na podstawie art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5
– na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej
www.piaseczno.eu zamieszczony został do publicznej wiadomości „Wykaz
nieruchomości” – część działki gminnej obr. 21 dz. nr 7 przeznaczonej do
wydzierżawienia na posadowienie automatu do sprzedaży zniczy.

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

10 AKTUALNOŚCI

nr 27 (539)/2014/W1

Paryska przygoda
z Małgorzatą Jarecką

Ekologiczne wakacje
z Eco Choice

KONSTANCIN-JEZIORNA W czwartek, 17 lipca odbył się recital piosenki francuskiej w wykonaniu Małgorzaty Jareckiej, wokalistki dziennikarki i byłej prezenterki telewizyjnej.
Koncert zatytułowany „Paryska Przygoda” odbył się w Domu Artystów Weteranów
Scen Polskich w Skolimowie

PIASECZNO W ubiegły poniedziałek zakończyły się warsztaty ekologiczne „Ekologia bliżej nas”, organizowane przez fundację Eco Choice.
W manualnych zajęciach uczących m.in. w jaki sposób wykorzystywać
niepotrzebne przedmioty, wzięło udział w sumie kilkadziesiąt dzieci

Wokalistka zaśpiewała największe przeboje między innymi Edith
Piaf, Dalidy, Joe Dassina, i Jacquesa
Brela. Towarzyszyli jej znakomity
pianista i aranżer Marek Stefankiewicz, kontrabasista Andrzej Wysocki
oraz Mariusz Mocarski, grający na
instrumentach perkusyjnych. Artystka śpiewała do legendarnego złotego
mikrofonu, wykonanego specjalnie
dla Danuty Rinn, chcąc w ten sposób
uczcić rocznicę urodzin piosenkarki.

Po koncercie z Małgorzatą Jarecką rozmawiała Blanka Aleksowska
Dlaczego wybrała
pani piosenkę francuską?
Jestem z nią wyjątkowo związana, wychowałam się na piosence
francuskiej. Te z lat 70. to znakomite kompozycje o wzruszających
tekstach. Dziś docenia się je jeszcze
bardziej, gdy twórczość uległa dużemu spłyceniu. Teraz każdy, nie
będąc artystą, może sprzedać coś
mało ambitnego. Rozgłośnie radiowe nie grają obecnie wartościowej
muzyki. Dlatego właśnie tak doceniam piosenkę francuską, która
niesie ze sobą niesamowity przekaz
muzyczny i słowny, tworzy klimat,
pięknie i subtelnie mówi o uczuciach. Mało jest w tych czasach piosenek na dobrym poziomie. Na ogół
nie mają linii melodycznej, a teksty
pozostawiają wiele do życzenia. Na
Wydziale Piosenki Aktorskiej uczono nas, aby przywiązywać wagę do
interpretacji tekstu. Nie umiem śpiewać marnych tekstów. Tłumaczenia
na szczęście w większości zrobił
Wojciech Młynarski.

Jak rozwijała się pani kariera wokalna? Wiele osób kojarzy panią z
telewizji.
Śpiewałam od zawsze, jestem absolwentką Wydziału Piosenki PSM
II st. im. F. Chopina w Warszawie,
tam otrzymałam porządny warsztat. Po Recitalu dyplomowym dwukrotnie byłam laureatką Festiwalu
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu
transmitowanym przez telewizyjną
Dwójkę. Później po studiach związałam się z dziennikarstwem, byłam
11 lat prezenterką TVP. W okresie
studiów dziennikarskich współprace
zaproponowała mi Maryla Rodowicz, z którą występowałam ponad
trzy lata, nagrywając płyty i programy TV. W tym czasie zaśpiewałam
także dla TVP recital pt. „Zakochaj
się we mnie” z utworami skomponowanymi przez Jerzego Satanowskiego, Piotra Rubika, Jacka Mikułę specjalnie dla mnie. Powstało
do tych piosenek sześć teledysków.
Miałam długą przerwę w śpiewaniu,
bo będąc dziennikarką telewizyjną

Ekokajakarze na Jeziorce
KONSTANCIN-JEZIORNA W połowie lipca odbył się pierwszy w tym
roku Ekospływ kajakowy rzeką Jeziorką. 20 kajakarzy przepłynęło odcinek z Górek Szymona w Zalesiu Dolnym do Starej
Papierni w Konstancinie-Jeziornie, sprzątając rzekę i jej brzegi

W ostatnim Ekospływie wzięło udział 20 kajakarzy
Podczas Ekospływu kajakarze
wyłowili z Jeziorki m.in. pięć opon (w
tym jedną dużą od ciężarówki), wózek
dziecięcy, felgę od auta, zderzak i bęben od pralki. Napełnili śmieciami w
sumie 15 worków. Po spływie odbyło
się ognisko, podczas którego można
było upiec sobie kiełbaskę.
- Dziękuję wszystkim za udział w
Ekospływie – mówi Krzysztof Baj-

kowski, który wraz z Jackiem Andrzejakiem (Kajaki Piaseczno) jest współorganizatorem akcji, mającej na celu
sprzątanie rzeki. - Jest to doskonały
przykład na to, że razem można wiele zdziałać, a „czyn społeczny” to nie
przeżytek PRL-u – dodaje.

Grzegorz Traczyk

a potem mamą nie mogłam poważnie zająć się karierą wokalną.
Wiedziałam jednak, że kiedyś wrócę
na scenę. Tak się stało w ubiegłym
roku. Przygotowałam najpierw koncert wspólnie z Januszem Krucińskim z Romy, a potem mój własny
recital „Kobieta i Mężczyzna – czyli
zapomniane pocałunki”. Obydwa
koncerty odbyły się w Konstancinie. W tym roku zrobiłam kolejny
krok przygotowując recital złożony
z najpiękniejszych piosenek francuskich. Była to dla mnie ogromna
przyjemność pracować z muzykami
z najwyższej półki, profesjonalistami. Drugi recital zaśpiewałam w
niedzielę, 20 lipca w Amfiteatrze.
Mimo kapryśnej pogody reakcja
publiczności przeszła moje oczekiwanie. Będę chciała prezentować
ten program szerszej publiczności.
Dziękuję bardzo Stoartowi za finansowe wsparcie moich muzycznych
pomysłów i wszystkim, którzy mi
pomagali i trzymali kciuki.

Zajęcia odbywały się przez cztery tygodnie po trzy godziny dziennie.
Każdego dnia uczestniczyło w nich około 15 dzieci. Warsztaty były dofinansowywane przez gminę Piaseczno. Dzieci pracowały na materiałach
naturalnych, jak glina czy drewno. - Wspólnie robiliśmy łódki z patyków
zebranych na plaży, drewniane doniczki i skrzyneczki oraz zwierzątka
z masy solnej – mówi Paweł Chrzanowski, prezes fundacji Eco Choice.
Atrakcją był wulkan, wykonany z gazet, który pod koniec zajęć eksplodował czerwoną farbą.
Kolejnym wykorzystywanym przez dzieci materiałem były plastikowe butelki po napojach, z których uczestnicy warsztatów wykonywali
wiatraki, kwiaty, a nawet osłonki na lampy solarne. - Było dużo malowania, wycinania i przyklejania, czyli tego co dzieci lubią najbardziej
– dodaje Paweł Chrzanowski. - Inną atrakcję stanowiły warsztaty streetartowy, z udziałem Rob Roya. Warsztaty te zapoczątkował happening
z okazji dnia dziecka, podczas którego zrobiliśmy m.in. butelkowego
słonia. Do tej pory stoi on przy miejskim rynku i wzbudza uwagę niemal
wszystkich przechodniów.

TW

Fryderyk Babiński Trio
PIASECZNO W piątkowy wieczór, 25 lipca na rynku w Piasecznie wystąpiło Trio Fryderyka Babińskiego. Był to drugi tegoroczny koncert w
ramach wakacyjnej imprezy „Jazz na rynku”

BA
KONSTANCIN-JEZIORNA

Weekend w
amfiteatrze
Dzisiaj (piątek, 1 sierpnia) w
amfiteatrze o godz. 21.15 odbędzie się kolejny seans Kina Plenerowego. Tym razem zostanie wyświetlony wybitny film Andrzeja
Wajdy pt. „Kanał”, opowiadający
o Powstaniu Warszawskim. Natomiast w sobotę, 2 sierpnia w
konstancińskiej muszli koncertowej o godz. 19 wystąpi Jagoda
Kret. Młoda wokalistka, finalistka
programu telewizyjnego „The
Voice of Poland”. W niedzielę, 3
sierpnia o godz. 16 na scenie w
Parku Zdrojowym odbędzie się
koncert „Świat tanga” w wykonaniu zespołu Sentindo del Tango.
W programie znajdą się utwory
dawnych mistrzów argentyńskiego tanga tanecznego oraz
„Tango Nuevo”, wzbogacając je
o kompozycje własne i przedwojenne tanga polskie. Koncert
uświetni pokaz tanga w wykonaniu pary tancerzy: Justyny Jędrzejewskiej i Andrzeja Bernasia.
Na wszystkie wydarzenia wstęp
wolny.

gt

Fryderyk Babiński jest znanym i cenionym reżyserem dźwięku, pianistą jazzowym, aranżerem, kompozytorem i członkiem Polskiej Akademii Filmowej. Współpracuje, między innymi, z piaseczyńskim chórem gospel.
Na rynku w Piasecznie grający na fortepianie artysta wystąpił w
towarzystwie perkusisty Stanisława Halata i gitarzysty basowego Jerzego Stelmaszczuka. Muzycy skoncentrowali się tego wieczoru na wykonaniu standardów jazzowych, posiłkując się kompozycjami swoich
największych mistrzów, takich jak choćby Duke Ellington czy interpretacjami niekwestionowanych mistrzów fortepianu (jak Oscar Peterson). Koncert miał również sporo walorów edukacyjnych, bo oprócz
znakomitych wykonań poszczególnych kompozycji, Fryderyk Babiński
w ciekawy sposób opowiadał o muzyce i prezentował sylwetki najwybitniejszych jazzmanów w historii. Występ cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony piaseczyńskiej publiczności, która szczelnie wypełniła ustawione pod sceną ławki.
Ostatni koncert z cyklu Jazz na rynku odbędzie się w piątek, 22
sierpnia. Dla piaseczyńskiej publiczności zagra zespół Stilo.

Grzegorz Tylec
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Będą tańsze bilety
POWIAT Dzisiaj (1 sierpnia) zaczęła obowiązywać nowa taryfa biletowa w pojazdach Zarządu Transportu Miejskiego. Zostały wprowadzone tańsze bilety długookresowe dla
pasażerów podróżujących tylko w granicach drugiej podmiejskiej strefy. ZTM wprowadził również nową ofertę taryfową Warszawa+, dzięki której samorządy będą mogły dopłacać do biletów swoich mieszkańców
Władze stolicy oraz ZTM zdecydowały się wprowadzić oddzielne,
imienne bilety długookresowe na
drugą strefę, skierowane do pasażerów korzystających z komunikacji
miejskiej tylko poza Warszawą. O

takie zmiany zabiegały samorządy
gmin stołecznej aglomeracji.

pować tylko bilety na obie strefy. Za
30-dniowy trzeba zapłacić 210 zł (ulgowy: 105 zł). Natomiast za 90-dniowy - 536 zł (ulgowy: 268 zł). Wprowadzenie biletu wyłącznie na drugą strefę
pozwoli obniżyć koszty podróżowania
w podmiejskiej strefie. Miesięczny bilet będzie teraz kosztował 112 zł (ulgowy: 61 zł), a kwartalny - 282 zł (ulgowy: 191 zł). To niejedyna obniżka cen,
która może ucieszyć mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.

Taniej poza stolicą
Dotychczas mieszkańcy podwarszawskich miejscowości mogli ku-

Taryfa Warszawa+ umożliwia podwarszawskim gminom dopłacanie do biletów swoich mieszkańców. Jako pierwsze skorzystały z
niej Marki, jesienią tańsze bilety będą prawdopodobnie mieli również mieszkańcy Konstancina-Jeziorny
O

G

Ł

O

S

Gminy dopłacą do biletów
ZTM wprowadził również nową
ofertę taryfową Warszawa+, dzięki
której samorządy będą mogły finansować część kosztów biletów swoich
mieszkańców. Oferta dotyczy imiennych biletów długookresowych zarówno na jedną, jak i na obie strefy.
- Dzięki ofercie „Warszawa+” samorządy gmin podwarszawskich będą
mogły zaoferować swoim mieszkańZ

E

N

I

E

Od 1 sierpnia na terenie powiatu piaseczyńskiego zaczęły obowiązywać tańsze imienne bilety długookresowe wyłącznie na drugą
podmiejską strefę
com możliwość tańszego podróżowania komunikacją miejską – mówi Jacek Wojciechowicz, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. - Jako pierwsze zdecydowały się na to rozwiązanie
Marki. Zmiany w taryfie i wprowadzenie biletów ważnych tylko w drugiej strefie pozwoli na obniżenie kosztów podróżowania również mieszkańcom innych miejscowości. - dodaje wiceprezydent. Nad zawarciem porozumienia z ZTM-em zastanawia
się Piaseczno, które prawdopodobnie
będzie dopłacać do biletów od przyszłego roku, jeśli na dodatkowe wydatki zgodzi się rada miejska. Nato-

miast gmina Konstancin-Jeziorna już
zdecydowała się skorzystać z oferty.
Początek Karty Mieszkańca
Podczas sesji zaplanowanej na
10 września rada miejska Konstancina-Jeziorny ma podjąć decyzję w tej
sprawie i przeznaczyć odpowiednie
środki w budżecie. - Jeżeli rada miejska podejmie tę uchwałę, wprowadzimy Kartę Mieszkańca Konstancina-Jeziorny, dzięki której mieszkańcy płacący podatki w naszej gminie, będą mogli kupować tańsze bilety – mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz Konstancina-Jeziorny. Imienne karty mają być wydawane w urzędzie miasta. Najpierw magistrat musi
się jednak do tego przygotować, kupując zarówno karty, jak i specjalne
urządzenia. System ma zacząć działać od 1 października lub od 1 listopada. Samorząd będzie dopłacał do
każdego biletu ok. 15 złotych miesięcznie. Według orientacyjnych szacunków po karty może się zgłosić
ok. 2 tys. mieszkańców gminy, korzystających regularnie z komunikacji miejskiej. - Jest to początek funkcjonowania Karty Mieszkańca, dzięki której w przyszłości jej posiadacze będą mogli liczyć na szereg ulg i
atrakcyjnych ofert – zapowiada Kazimierz Jańczuk. - Zwrócimy się do
rozmaitych przedsiębiorców i instytucji z prośbą o różne rabaty na ich
usługi. Zapraszam wszystkie firmy
do współpracy – dodaje burmistrz.
Z Warszawą+ jeszcze taniej
Dzięki porozumieniu gminy z
ZTM-em w ramach taryfy Warszawa+
mieszkańcy będą mogli taniej podróżować tramwajami, autobusami, mikrobusami typu „L”, metrem oraz pociągami SKM, WKD i Kolei Mazowieckich. Mieszkaniec gminy, która zdecyduje się skorzystać z oferty Warszawa+,
za 30-dniowy bilet na obie strefy zapłaci 196 zł (ulgowy: 98 zł). Natomiast za
90-dniowy - 482 zł (ulgowy: 241 zł).
Jeszcze tańsze w ramach Warszawy+
będą bilety na drugą strefę. 30-dniowy
będzie kosztował 98 zł (ulgowy: 49 zł),
a 90-dniowy – 250 zł (ulgowy: 125 zł).
Tańsze bilety będą kodowane wyłącznie na spersonalizowanej (posiadającej
zdjęcie oraz imię i nazwisko właściciela) Warszawskiej Karcie Miejskiej wydawanej mieszkańcom przez gminy. To
urzędy same będą również ustalały zasady wydawania kart mieszkańcom. Jej
właściciel będzie mógł doładować ją we
wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Grzegorz Traczyk
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Zapraszam do gry w korfball

Korfball
– gra dla każdego

Z Tamarą Siemieniuk, reprezentantką Polski U-21 w grze w korfball i
mieszkanką Konstancina-Jeziorny, rozmawia Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA Gra w korfball powstała w Holandii w 1902 roku i została wymyślona

przez Nico Broekhuysena, nauczyciela wychowania fizycznego. Korfball, tłumacząc
najprościej, jest połączeniem piłki ręcznej i koszykówki, z roku na rok stając się coraz
popularniejszą dyscypliną sportu w powiecie piaseczyńskim,
Gra w korfball opiera się na podaniach i rzucaniu do kosza drużyny przeciwnej - tak jak w koszykówce. Podstawowa trudność polega
jednak na tym, że kosz do korfballu
znajduje się na wysokości ponad
trzech metrów i nie ma tablicy. Korfball jest przy tym koedukacyjny i
bezkontaktowy. Zawodnik posiadający piłkę nie może przemieszczać się z nią. Przejęcie piłki przez
drużynę przeciwną może nastąpić
jedynie w locie. Kolejną zasadą
jaka obowiązuje w korfballu jest
to, że zawodnicy mogą bronić jedynie przeciwników tej samej płci.
W każdej drużynie gra osiem osób:
cztery kobiety i czterech mężczyzn.
W trakcie meczu boisko jest podzielone na pół - w jednej strefie
znajdują się dwie kobiety i dwóch
mężczyzn atakujących i oczywiście
ich przeciwnicy, natomiast po drugiej stronie są również dwie kobiety
i dwóch mężczyzn - tyle że grających w obronie i oczywiście ich rywale, którzy organizują atak. Dość
nową zasadą w tej grze, stosowaną
w meczach starszych zawodników,
jest 25 sekund na rozegranie akcji.
W tym czasie, podobnie jak w koszykówce, należy oddać celny rzut
lub piłka musi mieć kontakt z obręczą kosza.
Idea, zamysł i zasady gry zrodziły się z chęci stworzenia takiej formy zabawy, która byłaby
dedykowana wszystkim osobom
chcącym wykazywać aktywność
ruchową, umożliwiając dopasowa-

Skąd się wziął korfball w naszym
kraju?
W Polsce korfball istnieje od 1987
roku. W tym samym czasie odbyły się
dwa szkolenia. Jedno w Olsztynie, a
drugie w Holandii, na które pojechała
czwórka polskich studentów (w tym
moja mama - Elżbieta Siemieniuk).
Z dumą mogę więc powiedzieć, iż
moja mama przyczyniła się w dużej
mierze do powstania i rozwoju tego
oryginalnego sportu w Polsce.
Skąd wzięło się twoje zainteresowanie tą grą, gdzie grasz i od jak dawna?
Zainteresowanie tym sportem zostało oczywiście zaszczepione dzięki
mojej mamie. Gram w Korfball w sumie od kiedy tylko pamiętam. Moje
początki były w klubie UKS Cirkus
Konstancin, prowadzonym głównie
przez moją mamę. W tamtym roku rozpoczęłam studia, a wraz z nimi mam
przyjemność grania z nowo utworzoną
drużyną na mojej uczelni - AZS WUM
Warszawa, prowadzoną przez Macieja
Goławskiego. W swojej karierze korfballowej mogę się pochwalić przynależnością do kadry U-16, U-19 oraz w
obecnej chwili U-21, prowadzoną przez
Waldemara Pietrzaka.

nie tempa gry do swoich indywidualnych możliwości, gwarantując
równocześnie możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa, a przy tym
umożliwiając wyrównane szanse w
rywalizacji i dobrą zabawę. Stąd też
powstały fundamentalne założenia
korfballu: bezkontaktowość, koedukacyjność i zasada „fair play”.
Doszły do nich rekwizyty (piłka i
kosz) i zasady grania, co stworzyło „nowy wymiar” w grach zespołowych - korfball stał się idealną
propozycją dla całych rodzin, niezależnie od wieku czy postury.
W Polsce w korfball gra około

tysiąca osób. Część z nich rywalizuje wyłącznie w swoich szkołach/
drużynach, a część tworzy kluby,
które startują w zawodach i ligach
w różnych kategoriach wiekowych.
Najbardziej aktywnymi zespołami
w kraju są trzy drużyny z Warszawy: MegaSport (wielokrotny mistrz
Polski w lidze seniorskiej), AKK
Warszawa oraz AZS WUM Warszawa. Swojego przedstawiciela ma
również powiat piaseczyński. W
Konstancinie działa klub UKS Cirkus, który prowadzony jest przez
Elżbietę Siemieniuk.

K O N D O L E N C J E

Grzegorz Tylec

Grasz w reprezentacji Polski U-21.
Jak wygląda pozycja naszego kraju
na arenie międzynarodowej?
Na ostatnich Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów Polska zajęła
piąte miejsce. Możemy pochwalić się
jeszcze okazalszymi wynikami na arenie światowej: dziewiąte miejsce na
Mistrzostwach Świata w Australii w
1999 roku, gdzie królem strzelców został
Artur Dąbrowski oraz dziesiąte miejsce
na Mistrzostwach Świata w Chinach w
2011 roku, gdzie również Polak, Maciej
Żak, zdobył tytuł króla strzelców. Jeśli
chodzi o wyniki drużyny, do której ja
należę, to ostatnio zdobyliśmy dziesiąte miejsce na Mistrzostwach Europy w
Czechach. Największym sukcesem na
tych zawodach była jednak pierwsza w

historii wygrana Polaków z Anglikami.

Jakie są najważniejsze korzyści płynące z trenowania tej dyscypliny?
Przede wszystkim chciałabym
podkreślić, że nie trenujemy tego sportu dla jakichś konkretnych profitów. W
korfballu nie ma absolutnie wyścigu
szczurów, ani rywalizacji (w pejoratywnym tego słowa znaczeniu) między zawodnikami tej samej drużyny.
Jesteśmy stosunkowo niewielką rzeszą
ludzi, dlatego bez problemu mogę powiedzieć, że traktuję ich jak rodzinę
- i tak też się czuję traktowana. Jeśli
chodzi o pozytywne „efekty uboczne” rozwoju naszej fizyczności, to
najbardziej poprawia się tu kondycja.
Jest dużo biegania, zwodów i obrony
nisko na nogach, co wzmacnia mięśnie nóg. Natomiast dalekie podania
i rzuty z dystansu wzmacniają mięśnie
rąk. Kolejnym atutem uprawiania tego
sportu jest właśnie ta koedukacyjność.
Mamy mnóstwo wyjazdów, w dużej
mierze sponsorowanych przez Polską
Federację Korfballu, za granicę (Holandia, Słowacja, Belgia) oraz obozy
letnie do Kortowa, gdzie kooperacja
na boisku i obecność, zarówno mężczyzn jak i kobiet, urozmaica czas.
Jakie są twoje sportowe ambicje
dotyczące korfballu?
Od zawsze marzyłam, żeby grać
w reprezentacji, więc jedno z moich
marzeń już się spełniło i z ogromną
przyjemnością chciałabym zostać w
niej jeszcze dłużej. Moim celem na
przyszłość jest założenie własnej drużyny bądź nawet klubu sportowego
oraz przyczynienie się do tego, żeby
korfball stał się sportem olimpijskim
Gdzie powinni zgłosić się ci, którzy
chcieliby spróbował swoich sił w
korfballu?
Jeśli byłby ktoś zainteresowany
grą w korfball, to zapraszam do zapoznania się z informacjami na Facebooku oraz skontaktowania się np.
ze mną (tamara.s@wp.pl). Wszystko
zależy w jakim wieku jest taka osoba. Dla studentów oraz starszych
polecam swoją drużynę AZS WUM
Warszawa i skontaktowanie się z trenerem Maciejem Goławskim (tel. 668
630 581). Jeśli natomiast chętni byliby
uczniowie - szkołę przy ulicy Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie i kontakt z trenerem Elżbietą Siemieniuk
(tel. 880 262 626). Jeśli ktoś nie jest
jeszcze przekonany po przeczytaniu
tego wywiadu (wiadomo - suche informacje to nie to samo co zobaczenie
na żywo bądź, jeszcze lepiej, spróbowanie), to zapraszam serdecznie na
Beach Korfball Tour, organizowany
do końca października po kolei w
każdej dzielnicy Warszawy. Szczegóły
oczywiście na Facebooku lub u trenera Macieja Goławskiego. Już teraz
zapraszam również serdecznie na Mistrzostwa Świata sportów nieolimpijskich (w tym korfballu), które odbędą
się w 2017 roku we Wrocławiu! To
będzie ogromne wydarzenie!
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Utrzymanie z problemami

Koniec pucharowej przygody

PIŁKA NOŻNA Podsumowanie sezonu 2013/2014 rozgrywek grupy południowej czwartej ligi

Po znakomitym meczu ze Stalą Mielec piłkarze Sparty nie ukrywali,
że chcieliby powalczyć o awans w konfrontacji z kolejnym drugoligowcem. Niestety, przyjezdni okazali się tego dnia lepsi. Popularna „Stalówka” bez litości wykorzystała większość indywidualnych
błędów podopiecznych Witolda Faliszewskiego i w pełni zasłużenie
awansowała do kolejnej rundy rozgrywek

SPARTA BISK JAZGARZEW (7.
miejsce, 48 punktów) - W sezonie
2013/2014, ze względu na reorganizację rozgrywek, niemalże do końca nie było wiadomo ile zespołów
utrzyma się w lidze. Choć przed
ich rozpoczęciem wydawało się, że
silna kadrowo Sparta nie powinna
mieć z tym zadaniem większych
problemów, rzeczywistość okazała
się być brutalna. Klub z Jazgarzewa zanotował przede wszystkim
fatalny start rundy jesiennej, mając po pierwszych sześciu kolejkach zaledwie... jeden punkt na
koncie. Po bardzo słabej jesieni
podopieczni Witolda Faliszewskiego od początku rundy rewanżowej musieli wziąć się ostro do
pracy. Humory poprawiło wszystkim w klubie dość szczęśliwe (po
golu w doliczonym czasie gry)
zwycięstwo ze Zniczem II Pruszków oraz kolejne trzy ligowe wygrane, które pozwoliły nieco odbić
się od miejsc spadkowych. Choć
wiosna była już znacznie lepsza,
to dopiero w końcówce sezonu
udało się zapewnić klubowi utrzymanie. Kluczowa była wyjazdowa
wygrana w meczu o życie z Drukarzem Warszawa, po której spadł
kamień z serca wszystkim sympatykom Sparty. Osobną sprawą jest
fantastyczna postawa w Pucharze
Polski, gdzie udało się wygrać rozgrywki na szczeblu wojewódzkim i

Wyrównującą bramkę dla Sparty strzela Paweł Wysocki

Tabela grupy południowej IV ligi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pogoń II Siedlce
32 63 20 3 9 76-59
Mszczonowianka Mszczonów
32 61 18 7 7 64-33
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
32 58 16 10 6 50-36
Energia Kozienice 32 56 17 5 10 70-40
Szydłowianka Szydłowiec 32 53 15 8 9 46-35
Orzeł Wierzbica
32 50 14 8 10 51-55
Sparta Jazgarzew 32 48 14 6 12 65-55
Okęcie Warszawa 32 46 13 7 12 54-52

pokonać Stal Mielec, ulegając dopiero przed tygodniem Stali Stalowa Wola. Na szczególne uznanie
zasługuje gra Emila Wrażenia,

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Znicz II Pruszków 32 45 13 6 13 57-44
Wilga Garwolin
32 44 11 11 10 52-57
Mazowsze Grójec 32 44 12 8 12 51-49
Oskar Przysucha 32 42 11 9 12 66-46
Victoria Sulejówek 32 41 11 8 13 48-49
Drukarz Warszawa 32 40 12 4 16 53-47
UKS Łady
32 39 10 9 13 37-51
Józefovia Józefów 32 24 5 9 18 30-65
PKS Radość (Warszawa) 32 2 0 2 30 25-122

który został królem strzelców IV
ligi (28 goli), do czego dołożył 11
trafień w Pucharze Polski

Grzegorz Tylec

Piłka nie wybacza nonszalancji
Z Witoldem Faliszewskim, prezesem i trenerem Sparty Jazgarzew, rozmawia Grzegorz Tylec
Tydzień temu, po wyeliminowaniu
Stali Mielec, mówił pan, że cokolwiek wydarzy się w kolejnym meczu, to i tak trzeba się cieszyć, bo
zrobiliście wielki sukces w Pucharze
Polski...
Tak, wtedy była euforia, ale po
meczu ze Stalową Wolą pozostaje
jednak pewien niedosyt. Dzisiaj byliśmy w zupełnie innej dyspozycji
fizycznej niż tydzień temu i to było
widać. Wtedy zebraliśmy się po
przerwie, była świeżość i dynamika,
a dziś, po tygodniu pracy, wyglądało
to już troszkę inaczej. Z drugiej jednak strony przeciwnik wypunktował
nas po naszych błędach.
Pierwsza bramka dla gości padła
chyba w dość kontrowersyjnych
okolicznościach...
Moim zdaniem ten rzut wolny
był kontrowersyjny. Mój zawodnik
nie mógł się w tej sytuacji inaczej zachować. Stał tyłem, dostał w rękę, a
potem jeszcze źle ustawiliśmy mur.
W przypadku karnego na 1:2 wydaje
mi się, że Tomek Dudek, doświadczony zawodnik, popełnił błąd, ale
decydującym momentem, po którym wiedziałem już, że drużyna się
nie podniesie, był gol na 1:3. Nasz
zawodnik chciał założyć rywalowi
siatkę. Może w czwartej lidze czy lidze okręgowej można w ten sposób
próbować grać i to się może udać,
ale drugoligowcy takie błędy po prostu wykorzystują.
Traciliście bramki, a gra z przodu również nie wyglądała tak jak
ostatnio...
Uważam, że była duża różnica
w grze obronnej Stali Mielec i Stali
Stalowa Wola. Dziś dużo trudniej
było nam skonstruować jakąkolwiek

PIŁKA NOŻNA, PUCHAR POLSKI, SPARTA JAZGARZEW – STAL STALOWA WOLA 2:5

akcję. Mimo wszystko cieszymy się,
że udało nam się zajść tak daleko i
była to na pewno fajna przygoda. Jeżeli chłopaki chcą się dalej rozwijać,
to muszą wyciągać wnioski z takich
spotkań jak ze Stalową Wolą.
Jakie są, pana zdaniem, najważniejsze wnioski z konfrontacji z drugoligowcami?
Przede wszystkim jest to lekcja odpowiedzialności. Tego, że na
boisku na wynik pracuje jedenastu
ludzi i że jeden zawodnik nie może
grać nieodpowiedzialnie, bo przez
to spuszcza powietrze z całej drużyny. To była dla nas dobra nauczka
ile kosztują błędy indywidualne. Piłka nie wybacza nonszalancji. Pomimo porażki 2:5 ze Stalą nie można
jednak mówić tylko, że zrobiliśmy
wszystko w tym meczu źle, bo były
też w naszej grze i pozytywne strony.
Niedługo rozpoczynacie nowy sezon. Jakie stawiacie przed sobą cele?
Wykreują się one w pełni, kiedy

już zamkniemy kadrę.
Póki co wypożyczony do Sparty został młody piłkarz UMKS Piaseczno
Mateusz Ruta. Jakie ma szanse na
grę?
To pokaże czas. Decydująca będzie jego postawa na treningach.
Każdy ma u mnie równe szanse.
Myślę, że udało nam się zbudować
fajny zespół i zobaczymy jak będzie
to wyglądać w lidze.
Początek rozgrywek może być jednak szczególnie trudny, bo kilka
pierwszych spotkań nie zagracie na
swoim boisku...
Możliwe, że ze względu na około
półtoramiesięczną renowację boiska, której termin został opóźniony
ze względu na mecze pucharowe,
będziemy musieli szukać takich rozwiązań jak mecze wyjazdowe. Zobaczymy dopiero jak szybko będziemy
mogli eksploatować płytę po zakończeniu renowacji.

Na spotkaniu, podobnie jak przed
Przemysław Ryczko,
tygodniem, trybuny były niemalże
bramkarz Sparty Jazgarzew
pełne. Mecz rozpoczął się bardzo spoMimo wyniku, myślę,
kojnie od niespiesznej gry z obu stron. że nie musimy się wstyW 7. minucie nie popisał się jednak dzić. Jesteśmy w trakcie
przygotowań do nowego
sędzia, który podyktował rzut wolny sezonu i takie mecze jak
za mocno wątpliwe zagranie ręką Ma- ten, a także ten z Mielnależy traktować
cieja Wójcika, odwróconego tyłem do cem,
jako ogromne doświaduderzającego piłkę zawodnika gości. czenie dla naszego zeDo piłki podszedł Mateusz Argasiński, społu. Przegraliśmy wyraźnie, ale jak emocje już
opadną, dotrze do nas jaki sukces osiągnęliśmy
który uderzeniem nad murem posłał w tegorocznym Pucharze. Tego nam już nikt nie
piłkę do siatki. W tej sytuacji zawiniło zabierze. Mam nadzieję, że przygoda z tymi rozzłe ustawienie muru i bramkarza Prze- grywkami i zdobyte tam doświadczenie pomogą nam równie dobrze prezentować się w lidze.
mysława Ryczki, który stał po drugiej Fajnie byłoby też, żeby na mecze w Jazgarzewie
stronie bramki i nie miał szans, żeby zawsze przychodziło tylu kibiców, co na te spozdążyć do precyzyjnie kopniętej fut- tkania w Pucharze.
bolówki. Następnie przewagę w posiadaniu piłki miała Stal, która bez większych problemów wymieniała podania
na swojej połowie i w środku pola. Sparta grała znacznie wolniej i mniej agresywnie niż przed tygodniem, zdając się wyczekiwać na to, co zrobi przeciwnik.
Obie ekipy ograniczyły pressing do minimum, zapewne oszczędzając siły w
niezbyt sprzyjających warunkach pogodowych. Sygnał do ataku dał w 14. minucie Kamil Gałązka, którego potężne uderzenie z dystansu obronił bramkarz.
Do odbitej piłki dopadł Marcin Sokół, ale jego uderzenie zostało zablokowane.
Od tego momentu Sparta zaczęła mieć niewielką przewagę, ale wynikały z niej
tylko kolejne stałe fragmenty gry. Szczególnie groźny dla rywali był Sokół i jego
rajdy prawą stroną. W 36. minucie, po rzucie wolnym, to właśnie Sokół zgrał piłkę
głową do Pawła Wysockiego, który nie miał problemów z umieszczeniem piłki
w siatce. Chwilę później prowadzenie mógł dać Sparcie Tomasz Dudek, ale jego
uderzenie z rzutu wolnego pozostawiało wiele do życzenia. Szansę miał jeszcze
tuż przed przerwą Sokół, ale jego strzał, po podaniu od Emila Wrażenia, obronił
bramkarz Stali. Kiedy wydawało się już, że przed przerwą nic ciekawego się nie
wydarzy, Dudek sfaulował w polu karnym jednego z zawodników rywali i sędzia
bez wahania wskazał na jedenasty metr. Z rzutu karnego nie pomylił się Argasiński i to goście mogli schodzić na przerwę z jednobramkową przewagą.
Po zmianie stron prawym skrzydłem przedarł się ponownie Sokół, ale jego
dośrodkowanie było już mniej udane. W 47. minucie w sytuacji sam na sam obronił jeszcze Ryczko, ale w 58. minucie był już bezradny. Bardzo ładne, prostopadłe
podanie między obrońcami wykorzystał pewnym uderzeniem po ziemi Michał
Mistrzyk. Trzy minuty później nadzieję na awans odebrał już zupełnie gospodarzom Tomasz Płonka, posyłając piłkę do bramki pomiędzy nogami Ryczki. W 83.
minucie rozmiary porażki spróbował zmniejszyć Wrażeń, ale jego uderzenie pod
poprzeczkę zdołał odbić bramkarz. W ostatniej minucie gry pozostawiony bez
krycia na piątym metrze Michał Miszczyk zdobył piątego gola dla Stali. Bramkę z
rzutu karnego na godne pożegnanie się z Pucharem Polski zdobył jeszcze, w doliczonym czasie gry, Emil Wrażeń, po zagraniu ręką jednego z obrońców rywali.
Po meczu kibice podziękowali swojemu zespołowi za fantastyczną walkę w tej
edycji Pucharu Polski, który zaszedł w nim dużo dalej niż można było oczekiwać.

Grzegorz Tylec

Plażowe Grand Prix
SIATKÓWKA W niedzielę, 27 lipca przy basenie w Górze Kalwarii odbył
się II turniej z cyklu Grand Prix w Siatkówce Plażowej Mężczyzn. Spośród 12 par najlepsi okazali się zawodnicy z Radomia
W turnieju wzięło udział 12 par, które zaprezentowały bardzo wysoki poziom
siatkarskich umiejętności. Żar lejący się z nieba sprawił, że na turnieju panowała
prawdziwie plażowa atmosfera. Upał nie przeszkadzał siatkarzom i nie zraził kibiców, którzy dopingowali swoje drużyny i oglądali zacięte mecze obfitujące w
efektowne zagrania. Publiczność mogła skosztować smacznej grochówki, a czas
spędzony przy basenie umilała im muzyka DJ-a Sosnowskiego.
Rywalizację wygrała para z Radomia w składzie Michał Korycki i Piotr Filipowicz, drugie miejsce przypadło zespołowi z Otwocka (Przemysław Kiljański i Michał Słyk). Kolejne miejsce zajęli gospodarze Dawid Drobiecki i Antoni Daniluk,
którzy po zaciętej walce pokonali inną parę z Góry Kalwarii, grającą w składzie
Kuba Strzębicki i Adam Ganc. Statuetkę MVP dla najlepszego zawodnika uroczyście wręczono Michałowi Koryckiemu. Puchary, medale i nagrody rzeczowe
ufundowane przez organizatorów i sponsorów wręczyli Paweł Maciejewski, dyrektor OSiR-u oraz Robert Sobieraj, trener UKS Budowlani.
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STOLARZ MEBLOWY, Z DOŚWIADCZENIEM, tel. 501 932 366
Salon urody z Piaseczna poszukuje
kosmetyczki, tel. 692 488 278

Uczennicę do Salonu Fryzjerskiego,
Konstancin, tel. 501 333 956
Zatrudnię pilarza na piłę formatową w Górze
Kalwarii tel. 508 275 025
Stolarza meblowego w Górze Kalwarii
tel. 508 275 025
Fryzjerka damsko-męska, tel. 607 23 09 81

Zatrudnimy kierowców CE w transporcie
międzynarodowym i krajowym. Baza Piaseczno tel. 22 736 72 62,
e-mail: e.kowalczyk@tpc.com.pl
Salon urody z Piaseczna poszukuje manicurzystki/pedicurzystki, tel. 692 488 278
Zatrudnię pracownika do montażu klimatyzacji i urządzeń chłodniczych, tel. 502 357 899
Czołowy dystrybutor ploterów poszukuje
osoby na stanowisko: asystenta działu sprzedaży. Wynagrodzenie 12 zł netto/h, praca na
umowę, 3/4 etatu. Szczegółowe informacje
na stronie: www.grawcom.com.pl, zakładka
praca. CV proszę kierować na:
praca@grawcom.com.pl
Duża firma zatrudni od zaraz sumienne
osoby do sprzątania w szpitalu w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Wierzejewskiego 12.
Wymagana jest książeczka sanepidu. Praca
w systemie dyżurów 12-godzinnych co drugi
dzień. Kontakt, tel. 510 013 121
Kelnera na etat oraz na bankiety do Hotelu
w Otrębusach, CV: info@palacykotrebusy.pl,
tel. 503 164 828
Masażystę / Masażystkę do Hotelu SPA w
Otrębusach, info@palacykotrebusy.pl,
tel. 503 164 828
Praca dla nauczyciela i asystenta nauczyciela w nowym Radosnym Przedszkolu w
Piasecznie: Nauczyciel wychowania przedszkolnego - Poszukujemy osoby z wyższym
wykształceniem - pedagogika przedszkolna
lub wczesnoszkolna. Z doświadczeniem w
pracy w przedszkolu. Kreatywnej, zaangażowanej, opiekuńczej oraz posiadającej umiejętność budowania dobrych relacji z dziećmi
i dorosłymi. Asystent Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego - Szukamy osób, które
rozpoczęły studia kierunkowe, mają zamiłowanie do pracy z dziećmi i umiejętność pracy
w zespole. Prosimy przesłać CV ze zdjęciem.
info@przedszkoleradosne.pl
Poszukuję do pracy w biurze, osoby z praktyką i licencją agenta ubezpieczeniowego,
Piaseczno, tel. 602 120 838
Pomocnika do montażu drzwi p.poż. i antywłamaniowych z doświadczeniem do 40 lat
Pruszków i okolice, tel. 504 367 133
Zatrudnię kelnerkę z doświadczeniem, możliwość zamieszkania, Zajazd Staropolski,
Konstancin-Jeziorna,
tel. 22 756 33 66, 605 033 103
Zatrudnimy listonoszy i kurierów z Piaseczna, Tarczyna, Góry Kalwarii i Lesznowoli. Informacje: ul. Warszawska 18,
Piaseczno, tel. 791 647 639
Zatrudnię pomocnika do stolarni,
tel. 503 606 578
Ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Głoskowie, tel. 605 252 232
Fryzjerkę damsko - męską, uczniów,
Piaseczno - centrum.
CV: fryzjerpiaseczno@o2.pl, tel. 600 590 003

Zatrudnię uczennicę do salonu fryzjerskiego,
Piaseczno tel. 504 615 808
Mobilną osobę do sprzątania domu (1 x w tygodniu), praca w okolicach Góry Kalwarii,
tel. 606 985 502
Biuro rachunkowe zatrudni księgową KPiR i KH,
kontakt: korn@korn.pl
Ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Żabiej, Woli tel. 605 252 232
Zatrudnię kierowcę kat. C+E , praca w kraju,
tel. 502 310 162, 693 178 415

Kierowcę-magazyniera z Piaseczna (do 25 lat),
tel. 22 756 77 08
PILNE. Przyjmę do pracy na stanowisku kasjer sprzedawca. Delikatesy w Nowej Iwicznej,
tel. 502 159 936
Elektryków, akord, tel. 600 499 826
Pracownik do montażu okien PCV i aluminium,
z doświadczeniem, tel. 602 322 750
Zatrudnię fryzjerkę i uczennicę w Piasecznie,
tel. 601 520 044
Zatrudnimy kobietę lub mężczyznę na stanowisko pizzera, do pizzeri Biesiadowo w Piasecznie, stawka godzinowa, praca zmianowa, osoby dyspozycyjne, pracowite, uczciwe,
tel. 666 855 536, 662 123 640
Zatrudnimy do pracy w Piasecznie: operatora
wózka widłowego, pomocnika operatora produkcji. CV prosimy wysyłać na adres :
praca@hrprogress.com.pl z podaniem wybranego stanowiska, tel. 46 855 43 43

Zatrudnię do obsługi maszyn, praca
3-zmianowa w Piasecznie, tel. 784 524 880
Firma sprzątająca zatrudni pracowników do
serwisu sprzątającego Praca w Centrum Handlowym Janki ul. Mszczonowska,
tel. 22 751 98 63 lub 798 926 772
Firma sprzątająca zatrudni pracowników do
serwisu sprzątającego. Praca w Piasecznie
sklep Auchan, tel. 22 751 98 63 lub 508 133 359
Zespół Szkół nr 1 w Konstancinie-Jeziornie
zatrudni pomoc kuchenną i sprzątaczkę, w pełnym wymiarze czasu pracy, CV prosimy przesyłać na adres: kancelaria_zsnr1@wp.pl

AUTO SKUP –UCZCIWIE Z LAT 1997-2012,
GOTÓWKA, tel. 694 547 204
AUTOKASACJA. AUTO SKUP. CAŁE,
JEŻDŻĄCE I USZKODZONE. GOTÓWKA
TEL. 510 357 529

2-pokojowe w Piasecznie, tel. 508 739 993
Dom 4 pokoje, centrum Piaseczna,
wolny od zaraz, tel. 609 001 320
Ładne 2-pokojowe mieszkanie w Piasecznie,
tel. 605 471 306

Tynki, tel. 518 488 335

Usługi ślusarskie ze spawaniem, konstrukcje
stalowe, bramy, ogrodzenia, tel. 785 562 486

Remontowo-budowlane, tel. 601 956 725

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie
tel. 502 062 131

Ogrody nawodnienia, tel. 501 371 831
Wykaszanie zarośli, tel. 519 874 891

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie,
szybko, tanio, tel. 605 079 907
MALOWANIE DACHÓW, TEL. 601 524 670
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIANIA
OGRODÓW, tel. 698 698 839

Auto skup, tel. 535 661 903

Biura, magazyny do wynajęcia,
tel. 516 22 85 58

OGRODY. TRAWNIKI. ZAKŁADANIE.
PIELĘGNACJA. tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, elewacje i podbitki,
tel. 507 740 469

Docieplanie poddaszy - solidnie,
tel. 501 624 562

Cyklinowanie, tel. 696 500 201

Każdy rozbity lub cały, uczciwie,
gotówka, tel. 604 874 874
Skup aut, skutery, busy. Całe, rozbite,
skorodowane, tel. 609 001 824
Skup aut, wszystkie marki, tel. 510 651 896
Starsze japońskie i niemieckie, tel. 668 171 639
Opla, Seata, Toyotę, tel. 604 157 703
Lanosa, Punto, Seicento, tel. 502 968 566
Kupię każde auto całe rozbite skorodowane do
naprawy zadzwoń a się na pewno dogadamy,
tel. 690 513 365

Mieszkanie w centrum Tarczyna, 60 m kw.,
tel. 503 109 648, 501 067 282
Hala usługowo-produkcyjna, wszystkie media,
siła, glazura, terakota, pomieszczenie socjalne,
pow. 74 m kw., wys. 3,8 m., Młochów,
tel. 22 729 92 43, 508 469 983
Wynajmę halę 150 m kw., Janczewice
k. Lesznowoli, tel. 513 044 137
2-pokoje + aneks, małe, ul. Strusia, Piaseczno
tel. 514 037 006
Plac – komis 1200 m kw., + biuro 50 m kw.,
tel. 788 473 420

Hydraulik, tel. 884 016 690
Budowa domów, dachy, rozbudowy,
tel. 508 529 008
Wykończenie mieszkań pod klucz. Profesjonalne projekty i wykonanie. tel. 600 019 158
Brukarstwo, tel. 501 683 631,
www.gost-bruk.pl
Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588
Remonty, tel. 667 356 939

Rowery elektryczne. Nowe modele,
tel. 22 750 28 36, 502 708 824
Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość,
tanio, tel. 502 544 959
Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86
Akordeon, 120 basów, Dylicja, tel. 696 635 284
Drewno kominkowe, suche, tel. 504 477 302
Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent,
tel. 504 477 302
Stemple budowane, tel. 605 094 400

Strug do drewna, tel. 880 099 012
Pustaki, tanio, tel. 501 757 450

Zamów
ogłoszenie
drobne

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Elewacje, remonty, dachy, tel. 602 238 620

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe.
Najtaniej w okolicy, tel. 507 48 68 81

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

Budowa domów, rozbudowy, elewacje, dachy, remonty, tel. 501 386 629

Ustanów, atrakcyjna działka budowlana, 950 m
kw., cena: 175 zł/m kw., pilnie sprzedam,
tel. 514 004 444

Kwatery pracownicze, Raszyn, tel. 664 46 37 64
Pomieszczenia produkcyjne, Raszyn, tel. 664
46 37 64
4 pokoje, Góra Kalwaria, 787 033 400
Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407
Wynajmę pomieszczenie 250 m kw. pod działalność gospodarczą przy trasie 79 Góra Kalwaria - Warka, miejscowość Czersk,
tel. 606 259 458

Tynki, wylewki mixokretem, tel. 502 788 561

Organizujemy przyjęcia ogrodowe: chrzciny,
komunie, pikniki, imieniny, urodziny, tel. 533
938 338,www.smakiprowincji.pl

Dom 210/2000 m kw., Prace Duże,
tel. 509 433 764

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Działka budowlana, media, Prace Duże,
80 zł/m kw., tel. 509 433 768
20 m kw., Nowa Iwiczna, 130 tys. zł,
tel. 571 424 557

Poszukuję lokalu handlowego w ścisłym centrum Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego,
Błonie i w Grójcu, tel. 792 248 219

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860
Naprawa AGD pralki zmywarki piekarniki
lodówki, tel. 511 204 952
Układanie glazury, terakoty, gresu,
tel. 601 722 578
KOTŁY GAZOWE, OGRZEWACZE, GRZEJNIKI,
HYDRAULIKA, DORADZTWO,
WYCENA GRATIS, TEL. 721 386 973

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

USŁUGI

Działka , Wola Gołkowska, 2247m kw.
tel. 604 063 476

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

Dachy, docieplenia, okna PCV – sprzedaż,
montaż, tel. 606 920 791, 22 757 84 089

RÓŻNE
Dla firmy do 10 000 zł! Szybka pożyczka, wygodna spłata. Provident Polska S.A.,
tel. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora)
Szybka pożyczka od 300zł do 10 000 zł.!
Provident Polska S.A., tel. 600 400 288
(taryfa wg opłat operatora)
Skończyłeś 60 lat? Tylko teraz szybka i bezpieczna POŻYCZKA DLA SENIORA z atrakcyjnym pakietem. Zadzwoń i sprawdź.
Provident Polska S.A., tel. 600 400 311.
Koszt połączenia wg taryfy operatora

Wycinka drzew, tel. 661 920 022
Remonty od A do Z, tel. 661 920 022
Tynki, wylewki agregatem tel. 509 685 125

Domofony, tel. 603 375 875
Działka budowlano-inwestycyjna, 1ha,
Szymanów tel. 22 726 96 38

Warsztat samochodowy, Wojciechowice,
tel. 513 804 830

Glazura, gres, hydraulika, tel. 601 21 94 82

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Mieszkanie, 3-pokojowe, 60 m kw., Piaseczno,
tel. 694 851 008

Tynki, tel. 515 424 332

Hydrauliczne – tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Działka rolna, 2,84h, Many, tel. 506 639 229

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Malowanie, remonty, tel. 725 333 076

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

Matematyka, tel. 601 07 21 77

Systemy alarmowe, tel. 603 150 545
Mazury, 2 działki nad Jeziorem Śniardwy,
tel. 795 041 054
Tanio dom Milanówek, Michałowice,
tel. 662 050 083

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

Napędy do bram, tel. 603 150 545

Matematyka, tel. 790 657 831

Domofony, videofony, tel. 603 150 545

Matematyka, tel. 602 690 229

Układanie kostki brukowej, tel. 697 204 993

Koreański, tel. 606 623 606

BRUKARSTWO TEL. 509 069 235
Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Piaskowanie bram, ogrodzeń, samochodów,
na miejscu i u Klienta, tel. 697 204 993
Krycie dachów, tel. 601 82 42 07

72 m kw., Góra Kalwaria, tel. 511 5000 63

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

Drzwi stalowe na wymiar, raty,
tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75

Tanio - działkę budowlaną 3000 m kw.,
Martynów k.Warki, tel. 887 510 510

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

Okna PCV, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75

Dom w Piasecznie 120/ 686, tel. 798 175 963
Działki budowlane 1000 m kw.m i 1700 m kw.,
w Tomicach, tel. 603 845 536

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
i terminowo, gwarancja,
www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Tanio. Działki, Prażmów, 1256 m kw., Barcice
Drwalewskie 3000 m kw., tel. 606 920 791

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

Działka 9500 m kw., Szczęna k. Grójca,
tel. 661 553 697

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Ogrodzenia betonowe, montaż, transport,
tel. 692 549 940
Odwodnienia, tel. 509 069 235

ZDROWIE I URODA
Odchudzanie, www.bodykey.pl,
tel. 602 690 229
Masaż klasyczny na terenie Piaseczna,
tel. 731 710 578, 603 304 250
Protezy zębowe 350 zł, Pruszków,
tel. 508 35 73 34

Budowa budynków przemysłowych, usługowych, mieszkalnych i przedszkoli. Projekty,
pozwolenie na budowę, tel. 533 99 88 72
www.domwarowny.pl

Yumeiho - skoliozy, korekcja wad postawy.
Piaseczno, tel. 505 610 257

Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581, 530 205 462

Prace ziemne minikoparką, szerokość od 30cm
do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

Docieplanie budynków,
konkurencyjne ceny, tel. 795 96 96 96

Układanie kostki brukowej i granitowej, jakość,
gwarancja, tel. 514 834 063

Dom Opieki, Piaseczno, tel. 781 287 396

ZWIERZĘTA

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Mieszkanie 2-3-pokojowe, Góra Kalwaria, okolice, najchętniej do remontu, tel. 609 237 007

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400
Drewno kominkowe, sezonowane (grab, buk),
tel. 665 008 357

Podbitka dachowa, elektryka A - Z, tel. 501 277 407

Pokój z aneksem kuchennym + łazienka,
oddzielne wejście, Piaseczno (Zalesie Dolne),
tel. 697 515 913

Józefosław, mieszkanie 64 m kw.,
tel. 602 239 490

Drewno kominkowe, tel. 607 133 222

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
tel. 601 336 063

Meble biurowe, kolor: Kalwados, dobry stan,
tel. 502 182 529

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

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

Skupujemy wszystko ze srebra tel. 509 447 601

Podkłady kolejowe, stan bdb, tel. 663 844 800

Kominki i piece szamotowo - kaflowe,
www.abramczyk.info.pl, tel. 608 728 666

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

Samochody po 2005 r, do 20 tys. zł, gotówka
od ręki, tel. 507 48 68 81

Sprzedam działkę ok. Warki 4200 m kw.
z budynkiem gospodarczym
do remontu.
Cena 88000. Tel. 605 166 602

SPRZEDAM

Rynny, dachy, tel. 512 256 799

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk – instalacje, tel. 602 876 843

KUPIĘ

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 601 091 977

Dziewczynie, pokój, Zalesie, tel. 512 461 692

Dachy, krycie – naprawa, tel. 792 354 779

Kierowca C+ E, tel. 514 482 739

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie
elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,
tel. 501 62 45 62
Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214

Działki nad jeziorami, www.cesardzialki.pl,
tel. 605 099 422

Sprzątanie, referencje tel. 534 073 033

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

ODWODNIENIA. DRENAŻE. tel. 504 008 309

Sklep osiedlowy w Piasecznie zatrudni
ekspedientki, tel. 787 767 737

Opiekunka, odbiorę dzieci ze szkoły/przedszkola, samochód, referencje, okolice
Piaseczna, tel. 509 528 986

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

Mieszkanie 45 m kw., umeblowane
w Piasecznie tel. 501 781 984

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

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej,
prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do
ludzi i sztuki tel. 881 966 833

Hydraulik, tel. 535 872 455

SKUP AUT. Autokasacja,
tel. 796 165 139, 517 799 183

Pilnie kierowcę z samochodem osobowym w
Piasecznie, tel. 732 888 915

SZUKAM PRACY

Komputery Serwis, tel. 530 757 757

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

BRUKARSTWO. PODJAZDY. TARASY.
GWARANCJA. tel. 504 008 309

Działka 550 m kw., z domem do remontu (98
mkw.), Piaseczno, dobra lokalizacja,
wszystkie media, tel. 602 11 37 37

Zatrudnię do prac ogólnobudowlanych
i murarzy, tel. 513 024 029

Dach, pełen zakres, tel. 530 731 484

Kwatery Chyliczki, tel. 509 310 592

Zatrudnimy studentkę do pracy sezonowej w
księgarni w Piasecznie, tel. 609 273 476

Zatrudnię kierowcę kat. C, praca w Warszawie,
tel. 664 417 724

Zatrudnię mechanika samochodów osobowych i dostawczych na terenie Piaseczna,
tel. 502 211 761

AUTO-MOTO KUPIĘ

2 - pokojowe 48 m kw., 1300 zł, Piaseczno,
tel. 505 82 82 14

Hydraulik – instalacje, tel. 602 876 843

Zatrudnię ekspedientkę Carrefour Express,
Wólka Kozodawska, tel. 508 288 773

Kawalerka, umeblowana, Piaseczno, ul. 1 Maja,
tel. 603 294 174

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

Telepizza w Piasecznie przyjmie dostawców z
własnym samochodem oraz osoby do pracy w
lokalu, tel. 500 219 754

Pana do 40 lat do montażu w Konstancinie,
tel. 22 754 46 70

Kwatery Piaseczno, tel. 508 118 599

Tanio, pół bliźniaka w Czersku, tel. 602 810 143

Sprzątanie, tel. 888 861 238

Zatrudnię kierowcę kat. C+E z doświadczeniem. Transport krajowy. Praca okolice Grójca,
tel. kontaktowy: 504 003 491 lub 510 005 650

Mieszkanie 60 m kw. Piaseczno - Zalesie Dolne, tel. 512 215 347

Agencja Pracy PARTNER- dział HR- w Piasecznie przyjmie studentów na bezpłatne praktyki.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt,
tel. 519 133 053

PRZYJMĘ PANIĄ DO BARKU GASTRONOMICZNEGO W BANIOSZE-TOMICACH, MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE, TEL. 501 932 366

Stolarza meblowego z doświadczeniem,
Piaseczno, tel. 604 094 034

Punto, 2004r, Pierwszy właściciel, tanio,
tel. 509 621 498

Pokój umeblowany z dostępem do kuchni i
łazienki dla 1 osoby (mężczyzna), od 2.08.14,
Piaseczno, Puławska 32, tel. 22 701 84 83,
grzeczn. 608 180 758

Lokal 80 m kw., spełniający wymogi sanepidu,
w Piasecznie, na produkcję lub catering. Płytki
klimatyzacja, ruch jednokierunkowy,
tel. 508 421 225

Zatrudnię krawcową. Praca w Piasecznie,
tel. 510 267 684

Opieka nad dzieckiem lub sprzątanie
i prasowanie, tel. 509 115 260

Firma produkcyjna z Głoskowa k. Piaseczna
zatrudni mężczyzn na etat. Praca w systemie
zmianowym, tel. 22 757 84 05

Pilnie! Corsa C, 3-drzwiowa, 2002 r., przebieg 140 tys., cena 5,5 tys., zapraszam konkretne osoby, tel. 508 34 44 51

Do montaży okien z PCV i AL, tel. 601 30 36 40

Do kwiaciarni w Konstancinie z doświadczeniem, tel. 606 105 922

Stolarza, pomocnika stolarza, tel. 501 21 29 37

AUTO-MOTO SPRZEDAM
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Lokal w Piasecznie o powierzchni ok 130
m kw. np: na salę integracji sensorycznej,
gabinety
psychologiczno-pedagogiczne,
szkołę językową, szkołę rodzenia, zajęcia
dodatkowe dla dzieci i młodzieży i dorosłych,
atrakcyjna lokalizacja i cena, tel. 601 723 814

Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest,
ostatnie wolne terminy 2014,
lemonphoto13@gmail.com, tel. 692 569 927
TYNKI, TEL. 513 008 131
Układanie kostki brukowej, chodniki,
podjazdy, tel. 603 304 250

Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Pranie dywanów, obić mebli, tapicerki samochodowej, czyszczenie kostki i elewacji,
tel. 506 449 992

Hotel dla zwierząt, behawiorysta, szkolenia,
tel. 534 059 059

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Psy do adopcji, czekają na ciepły dom, podaruj
im swoje serce, tel. 606 989 442, 501 434 618

Budowy domów, tel. 798 836 860
Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia,
elewacje, tel. 601 304 250

Studnie, tel. 601 231 836

www.kurierpoludniowy.pl
największy nakład,
największa skuteczność,
Piaseczno, ul. Ludowa 2;
tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18
w każdy piątek,
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41;
tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17
cena od 3 zł za słowo

KURIER POŁUDNIOWY
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Park w Gołkowie postrachem mieszkańców

Łukasz Wyleziński doceniony

PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Zdzisław Lis PIASECZNO W Gołkowie, między ulicami Główną, Kordiana a torami kolejki wąskotorowej
wyróżnił naczelnika wydziału promocji Łukasza Wylezińskiego, który znajduje się stary, opuszczony budynek dawnej stacji i przylegający do niego teren
zielony. W miejscu tym od lat zbierają się okoliczni miłośnicy mocnych trunków oraz
zaangażował się w promocję piaseczyńskiego, amatorskiego tenisa
rozbrykana młodzież, budząc niepokój i zakłócając ciszę okolicznym mieszkańcom
W zniszczonym, pomalowanym
sprayami budynku kiedyś mieściła się
stacja kolejki wąskotorowej, później
przez jakiś czas funkcjonował tam
urząd pocztowy. Otaczający budynek
parczek od lat jest miejscem spotkań
rozrywkowej młodzieży oraz starszych mieszkańców Gołkowa i okolic,
lubiących spędzać dzień, sącząc z butelki nisko i wysokoprocentowe trunki.

Łukasz Wyleziński odebrał z rąk burmistrza wyróżnienie przyznane przez
Klub Tenisowy SMECZ za „znakomitą promocję Miasta i Gminy Piaseczno w
Polsce i na świecie poprzez tenisowy Turniej Grand Prix Piaseczna”. Nagrodę w imieniu klubu wręczył Andrzej Hubl - radny oraz członek KT SMECZ,
który podkreślił że Łukasz Wyleziński był zawsze do dyspozycji i poświęcał
na promowanie piaseczyńskiego tenisa swój prywatny czas.

TW
TARCZYN

Rozbudowa monitoringu
W ramach kolejnego etapu rozbudowy monitoringu miejskiego zainstalowano nowe kamery m.in. na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i 1 Maja oraz
przy ul. Warszawskiej. Wymieniono kamery w niektórych punktach dotychczasowego monitoringu. Nowe kamery rejestrują obraz o większej rozdzielczości, także w nocy. Zdemontowane dotychczasowe urządzenia ustawiono w nowych punktach, poszerzając monitorowany obszar miasta. Ponadto centrum monitoringu zostało przeniesione do komisariatu policji. Obecnie dyżurny funkcjonariusz ma podgląd monitorowanych miejsc przez całą
dobę, dzięki czemu może w każdej chwili zareagować. Może zarówno obracać kamery, jak i przybliżać obraz. Warto również dodać, że nagrania są zapisywane na dyskach i w razie potrzeby w każdej chwili można je odtworzyć, by sprawdzić jakąś niepokojącą sytuację. - Dzięki dobrej współpracy z
tarczyńskim urzędem miejskim, zarządzanie przez nas podglądem na żywo
obrazów z obszarów monitorowanych w mieście umożliwia nam szybsze
podjęcie interwencji, ale także dostarczy, w razie potrzeby, materiał dowodowy – mówi Marek Kruszewski, komendant policji w Tarczynie.

Zakrapiane imprezy
pod gołym niebem
- Częstotliwość imprez zwiększyła
się po zamknięciu poczty i wyprowadzeniu się mieszkającej w budynku rodziny – uważa pan Andrzej, mieszkający niedaleko parku. - Wielu stałych bywalców zaczęło spędzać tam także długie wieczory, a nawet noce, wcześniej
zaopatrując się w alkohol na pobliskiej
stacji benzynowej przy ul. Gołkowskiej.
Natomiast przysłowiowym gwoździem
do trumny okazało się postawienie tam
w zeszłym roku ławeczek. Ławeczki te
są praktycznie non stop okupowane
przez meneli. Nikt normalny z nich nie
korzysta, bo towarzystwo parkowe do
kulturalnych nie należy...
Odwiedziliśmy park w Gołkowie w
środku tygodnia, około godz. 13. Na

wie zachowującym się osobom – dodaje pan Andrzej. - Moim zdaniem
ci bywalcy powinni regularnie dostawać mandaty za spożywanie alkoholu
w miejscu publicznym oraz zakłócanie
porządku publicznego. Tylko to może
ich zniechęcić. Staż miejska twierdzi,
że regularnie patroluje tę okolicę, ale ja
w tym roku widziałem ich samochód
może raz, a patrol polegał na tym, że
przejechali obok parku nawet nie wysiadając z auta.

stał skuter. - Od czasu ustawienia ławek, impreza trwa tu latem na okrągło – mówi pan Andrzej. - Do pracy
wyjeżdżam około godz. 6.30 i już wtedy na ławkach siedzi kilku starszych
panów. Jak wracam z pracy o godz.
17.30 to jest ich dwa razy więcej. Starsi są jeszcze w miarę spokojni - tylko
piją i głośnio przeklinają. Bójki i inne
ekscesy zdarzają się rzadko. Impreza
nabiera kolorów wieczorami, zwłaszcza w weekendy. Do parku zjeżdża się
okoliczna młodzież, zaczynają się głośne śpiewy i muzyka, a potem szyb-

Mandaty za spożywanie alkoholu
Mariusz Łodyga, komendant
straży miejskiej twierdzi, że strażnicy każdego dnia przynajmniej raz
patrolują rejon parku. - Kilkukrotnie spotkanym tam osobom wręczaliśmy mandaty w wysokości 100 zł
za spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym – dodaje. - Gdy ktoś odmawiał przyjęcia mandatu, kierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu.
Komendant poinformował nas,
że w tym roku do sądu zostały skierowane cztery wnioski, a trzy zakończyły się orzeczeniami. - Chociaż w tamtym miejscu rzeczywiście często spotyka się młodzież, nie mieliśmy sygnałów, że w rejonie parku aż tak źle
się dzieje – dziwi się Mariusz Łodyga.
W rejon parku rzadko zapuszcza
się policja. - W lipcu w rejonie ulicy
Kordiana mieliśmy jedną interwencję – informuje Halina KędzioraKula z KPP w Piasecznie. - 8 lipca
około godz. 23 zadzwoniła kobieta,
mówiąc że ktoś zakłóca ciszę nocną.
Na miejsce pojechały dwa radiowozy, ale funkcjonariusze nikogo nie
spotkali. Nasze załogi systematycznie patrolują teren całego powiatu.
Jeśli mieszkańcy mają jakieś uwagi, najlepiej niech skontaktują się z
dzielnicowym. Za tamten teren rejon odpowiada asp. sztab. Paweł Piwowarski, który jest dostępny pod
telefonem 600 997 052.

gt

GÓRA KALWARIA

Pamięci powstańców
Górokalwaryjskie obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczną się dzisiaj (piątek, 1 sierpnia) o godz. 16.30 pod miejskim
ratuszem. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerują ulicami miasta
pod pomnik por. Jana Białka, gdzie odbędzie sie oficjalna część obchodów.
O godz. 17.20 w Domu Kultury w Górze Kalwarii zostanie wyświetlony film
Aliny Czerniakowskiej pt. „Minęła rocznica”. Natomiast o godz. 18 odbędzie
się msza w intencji poległych w powstaniu.

gt
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jednej z ławek siedział odurzony alkoholem osobnik, wyglądał jakby czekał
na kolegów. Z ustawionego nieopodal
kosza wysypywały się butelki i puszki po różnego rodzaju trunkach. Jadąc dalej ulicą Kordiana, dotarliśmy
do frontu dawnej stacji. Na schodkach
siedziała czwórka młodych ludzi. Palili papierosy i popijali piwo, obok nich

ka jazda samochodami po wąskich,
nieutwardzonych uliczkach Kordiana
i Wenedów, kręcenie „bączków” pod
dawnym urzędem pocztowym, bijatyki, zaczepianie przechodniów.

Latem park w Gołkowie tętni życiem.
Zbierają się tu miłośnicy wszelkich
trunków i żądna mocnych wrażeń
młodzież
Okoliczni mieszkańcy skarżą się,
że w nocy jest tak głośno, że nie można
otworzyć okna i strach wyjść z domu. Dość często dzwonię w tej sprawie na
policję i do straży miejskiej, ale ich interwencja polega na tym, że czasami
przyjadą i zwrócą uwagę niewłaściR
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