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Czy zapłacimy za parkowanie?
PIASECZNO W centrum Piaseczna w ciągu dnia brakuje wolnych miejsc parkingowych.
Sytuacja jest znacznie gorsza niż jeszcze rok temu. Dlatego gmina, oprócz budowy
nowych parkingów, rozważa
także wprowadzenie strefy
płatnego parkowania
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Włamywacz złamał
palec karmiącej matce
PIASECZNO W poniedziałek po południu do domu przy Alei Kalin
wtargnął włamywacz. Nie wiedział, że w jednym z pomieszczeń
przebywa karmiąca niemowlę 27-latka...

To nie było
zabójstwo
str. 2
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Odpowie za groźby karalne
Na początku stycznia menager jednej z restauracji w centrum handlowym poprosił 54-letniego, pijanego mężczyznę o opuszczenie lokalu. Od
tamtej pory 54-latek zaczął regularnie zjawiać się w restauracji, wyzywając pracowników i menagera. Pod adresem tego ostatniego kierował groźby karalne, a w końcu zaczął czekać na niego po pracy. Wówczas mężczyzna poczuł się zagrożony i postanowił zawiadomić policję. Michał K., mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego, został zatrzymany. Grozi mu
do 2 lat więzienia, o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Pamięci powstańców
PRAŻMÓW Dwaj uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Prażmowie, aby wziąć udział w
XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca w Warszawie, postanowili odświeżyć pamięć o mogile powstańców styczniowych, znajdującej się na prażmowskim cmentarzu

Zatrzymano sprawców rozbojów
Policjanci zatrzymali sprawców dwóch brutalnych rozbojów, do których doszło w Piasecznie 2 i 8 kwietnia. W obydwu przypadkach ofiary, którym skradziono pieniądze, telefony i zegarki zostały ciężko pobite i trafiły
do szpitala. Kilka dni temu w jednym z garaży podziemnych na terenie Piaseczna policjanci zatrzymali 23-letniego Ukraińca Bogdana F., a potem – w
miejscu zamieszkania – jego 20-letniego kolegę Damiana N., który na jednym z portali aukcyjnych próbował spieniężyć skradziony zegarek. Kilka dni
później kryminalni zatrzymali w Warszawie 15-letniego Patryka G. i 16-letniego Damiana R., którzy będąc na przepustce z ośrodka wychowawczego,
również wzięli udział w rozboju. Obydwaj nieletni trafili do policyjnej izby
dziecka. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają, że zatrzymani mogą mieć związek także z innymi podobnymi przestępstwami.
Za rozbój grozi do 12 lat więzienia.

Na podwójnym gazie
W środę, 20 kwietnia w Złotokłosie policjanci zatrzymali do kontroli niepewnie jadące audi. Jak się okazało, siedzący za kierownicą pojazdu 36-letni Piotr D. był kompletnie pijany – mężczyzna miał w organizmie 2,4 promila alkoholu. Oprócz utraty prawa jazdy nieodpowiedzialny kierowca stanie
przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.
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Odpowie za kradzież opryskiwacza
Przed tygodniem w Woli Przypkowskiej policjanci z komisariatu w Lesznowoli próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę ciągnącego niesprawną przyczepę deawoo lanosa. Na widok mundurowych mężczyzna
przyspieszył i zaczął uciekać. Po kilku kilometrach wjechał w pole, porzucił samochód i zbiegł do pobliskiego lasu. Okazało się, że zarówno przyczepa jak i
znajdujący się na niej opryskiwacz pochodzą z kradzieży. Po kilku dniach policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali zbiega. 33-letni Łukasz A. trafił do
aresztu. Odpowie za kradzież, grozi mu do 5 lat więzienia.

Uczniowie z prażmowskiego
gimnazjum nigdy jeszcze w sejmie
nie zasiadali. Tym razem dwóch
trzecioklasistów postanowiło skorzystać z zaproszenia i wykonać
uprawniający do wstępu na Wiejską
projekt, zatytułowany „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i
narodowej tożsamości”.
- Na naszym cmentarzu spoczywa 11 powstańców styczniowych, o
czym wie niewiele osób – mówi Bartosz Jawor z klasy IIIA.
- To część historii naszej miej-

wie gimnazjum, z flagami i patriotycznymi transparentami, przemaszerowali na cmentarz parafialny.
Niektórzy byli przebrani w epokowe
stroje. Po drodze rozdawano prze-

scowości, która zasługuje na przypomnienie – dodaje Marceli Górzyński z klasy IIIB.

- Piękną mowę wygłosił nasz
nauczyciel historii Sławomir Zajączkowski, który podkreślił że powstanie podtrzymało dążenia niepodległościowe Polaków – mówi
Bartosz Jawor.

Dwaj gimnazjaliści postanowili przypomnieć lokalnej
społeczności smutny epizod
z Powstania Styczniowego
chodniom ulotki informacyjne. Na
cmentarzu został odśpiewany hymn
państwowy.

GÓRA KALWARIA

Dzielnicowy wytropił włamywaczy
We wtorek po południu włamano się do jednego z domów w Górze Kalwarii. Przestępcy, pod nieobecność właścicieli, wyważyli drzwi wejściowe
i ukradli grzejniki, telewizor oraz futro. Policjanci natychmiast rozpoczęli
działania operacyjne. Po kilku godzinach jeden z dzielnicowych wytypował
sprawców włamania. 36- i 24-latek trafili do aresztu, a 16-latek został przewieziony do policyjnej izby dziecka. Za kradzież z włamaniem grozi do 10
lat więzienia.
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Dopalacze nie trafią na rynek
W jednym ze sklepów policjanci odkryli skrytki, w których były schowane
niebezpieczne dla zdrowia tabletki, tzw. dopalacze. Zabezpieczono w sumie
150 opakowań z substancjami niewiadomego pochodzenia. W ręce funkcjonariuszy trafili sprzedawca oraz 24-letni kupujący. Policjanci nie wykluczają w
tej sprawie kolejnych zatrzymań. Zarekwirowane środki zostaną poddane badaniom laboratoryjnym.

www.kurierpoludniowy.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania
i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej,
jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione
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Zaczęli od ankiety
Na pomysł zrealizowania projektu, związanego z przypomnieniem
Powstania Styczniowego gimnazjaliści wpadli na początku kwietnia. Zrobili wśród mieszkańców Prażmowa
sondę ze znajomości lokalnej historii.
- Okazało się, że tylko 13 procent
pytanych wiedziało coś na temat potyczki i powstańczej mogiły – mówi
Marceli Górzyński. - Dlatego postanowiliśmy o tym opowiedzieć.
Jedną z okazji była msza święta,
10 kwietnia.
- Podczas ogłoszeń przeczytaliśmy relację z przebiegu bitwy, do
której doszło 5 sierpnia 1863 roku –
dodaje Bartosz Jawor. W bitwie, która rozegrała się na Polach Prażmowskich za dworkiem Ryxów, zginęło 11 powstańców, będących członkami większego oddziału, liczącego
285 żołnierzy. Wszyscy polegli trafili do wspólnego grobu na prażmowskim cmentarzu parafialnym.
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Marsz ku pamięci poległych
W czwartek, 14 kwietnia ucznio-

Zapytaliśmy chłopców, dlaczego
postanowili skupić się akurat na tym
wydarzeniu.
- Mieliśmy do wyboru jeszcze bitwę w Piskórce, podczas której, w
sierpniu 1944 roku, Niemcy rozbili
oddział AK, próbujący dostać się do
walczącej Warszawy – mówi Marceli
Górzyński. - Jednak postanowiliśmy
przypomnieć dawniejszą historię,
która jest dziś bardziej zapomniana.
- O żołnierzach walczących w
Powstaniu Styczniowym dużo mówiło się podczas 20-lecia międzywojennego, podobnie jak dziś dużo
mówi się o Żołnierzach Wyklętych – mówi Sławomira Czępińska, szkolna pedagog, która pomagała uczniom w realizacji projektu.
- Świadomość historyczna jest bardzo ważna. A chciałabym dodać, że
nasz marsz miał na celu upamiętnienie jeszcze jednej rocznicy, a mianowicie 1050-lecia chrztu Polski.
Opis projektu wraz z dokumentacją zdjęciową i krótkim filmem został już przesłany do sejmu. Wyniki mają być ogłoszone dziś po południu. Wówczas okaże się, czy uczniowie z Prażmowa zasiądą 1 czerwca
w sejmowych ławach. Jednak na tym
ich projekt się nie kończy.
- Chcemy postawić jeszcze przed
cmentarzem tablicę informacyjną –
mówią chłopcy, dodając że bardzo
liczą tu na pomoc księdza proboszcza i wójta.

Tomasz Wojciuk

To nie było zabójstwo!
PIASECZNO Dwa tygodnie temu pisaliśmy o zwłokach mężczyzny, znalezionych w jednym z mieszkań przy ulicy Kusocińskiego. Sekcja zwłok
wykluczyła udział w jego śmierci osób trzecich
Przypomnijmy. W niedzielę, 10 kwietnia, w bloku przy ul. Kusocińskiego 14A strażacy odkryli znajdujące się w stanie zaawansowanego rozkładu zwłoki 55-letniego Bogusława M. Ciało przewieziono do zakładu medycyny sądowej, a mieszkanie oplombowano, mimo że sąsiedzi domagali
się wykonania dezynfekcji. - Niestety, klucze do mieszkania ma prokuratura – mówił wówczas Stanisław Zawadzki, prezes zarządzającej lokalem
SM Jedność. - Jak tylko dostaniemy je z powrotem, zdezynfekujemy lokal.
Jak poinformowała nas w poniedziałek prokurator rejonowa Jolanta
Wrońska, znane są już wstępne wyniki sekcji zwłok 55-latka. Wykluczyła
ona zabójstwo. - Jednak więcej na temat przyczyny zgonu będzie można powiedzieć dopiero, jak otrzymamy protokół główny z sekcji – dodaje prokurator Wrońska. Prokuratura prowadzi jeszcze w związku z tą sprawą pewne czynności wyjaśniające, dlatego nie zwróciła kluczy spółdzielni. Wygląda na to, że na dezynfekcję lokalu będzie trzeba jeszcze trochę
poczekać...
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Włamywacz złamał
palec karmiącej matce

Mężczyzna, sądząc że jest sam, zaczął plądrować pomieszczenia w poszukiwaniu pieniędzy i cennych przedmiotów. Przebywająca w sypialni kobieta
usłyszała go i po cichu zadzwoniła na policję, prosząc o interwencję. Oficer dyżurny natychmiast skierował na miejsce zdarzenia patrol. Tymczasem włamywacz uchylił drzwi do sypialni i na widok matki z dzieckiem rzucił się do ucieczki. Ta próbowała go jeszcze zatrzymać. Doszło do szarpaniny w wyniku której
przestępca złamał 27-latce palec. Po chwili trafił w ręce funkcjonariuszy. 33-letni Filip F. Miał w kieszeni złoty łańcuszek, trzy pary kolczyków i pierścionki o
łącznej wartości około 1500 zł. - Zatrzymany jest doskonale znany policji, był
już wcześniej notowany za kradzieże i włamania do mieszkań – mówi komisarz
Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Dzięki
interwencji poszkodowanej udało się go ująć, jednak radzimy aby osoby które znajdą się w podobnej sytuacji w przyszłości spokojnie czekały na przyjazd
policji i nie próbowały zatrzymać przestępców na własną rękę.
Filip F., decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowie za kradzież rozbójniczą, co zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.
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Macie już plany na długi weekend? Po zimowej przerwie nadszedł czas na kolejne spotkanie z Mordolem i jego
przyjaciółmi. Świat Magicznych Ogrodów zachwyci, jak co roku! Czym? Sami zobaczcie! Wielkie otwarcie sezonu potrwa od 30 kwietnia do 3 maja!

PIASECZNO W poniedziałek po południu do domu przy Alei Kalin wtargnął włamywacz. Nie wiedział, że w jednym z pomieszczeń przebywa
karmiąca niemowlę 27-latka...
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Obudź w sobie magię!

nr 16 (621)/2016/W1

Wiecie, jak wygląda Wielka Wiosenna Pobudka? Jest głośna i mieni
się tysiącami barw! To ona rozpoczyna nowy cykl życia ogrodu. Co zrobić, aby wziąć w niej udział? Stańcie na czele korowodu Bulwiaków
- obudźcie przyrodę i samych siebie!
Zobaczcie, jakich tajemnych ogrodniczych mikstur używają Bulwiaki i
po co im konewki i wiklinowe kosze.
Klaszczcie, tupcie nogami! Poczujcie uwolnioną moc wiosny! Podczas
parady Wróżki Smużki dołożą tęczowych barw ogrodowi. Magiczne Ptaki pokażą swój ptasi taniec, a dzielne Krasnoludy dzierżąc w rękach tarcze i miecze ochronią Was przed niebezpieczeństwem. Zaś włochate łobuziaki – Mordole sprawią, że na Waszych ustach na pewno pojawi się
uśmiech! Przyjedźcie z całą rodziną
do Magicznych Ogrodów i bawcie
się do woli we wszystkich krainach z
baśniowymi postaciami! W tym roku
przewidujemy wiele nowych niespodzianek! Co czeka na Was od 30
kwietnia do 3 maja w Magicznych
Ogrodach? Niezwykłe przedstawienia taneczne, wielkie parady bębnia-

rzy, zabawa z Magicznymi Ptakami
na plaży!
Magiczne Ogrody to pierwszy
w Polsce rodzinny park tematyczny, stworzony na podstawie oryginalnej, baśniowej historii. Poznajcie
ją, wędrując przez niezwykłe krainy,
które zamieszkały fantastyczne istoty. W tej ekscytującej podróży po baśniowym świecie przemierzcie urokliwe tereny, porośnięte zieloną trawą i bujną, kolorową roślinnością.
W trakcie drogi napotkacie liczne
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przygotowane przez organizatorów
atrakcje. Dzieci i ich rodzice mogą
wspólnie spędzić niezapomniane
chwile jadąc kolejką, bawiąc się na
gigantycznych dmuchańcach, rozbudowanych placach zabaw i bezpiecznej plaży pełnej wodnych przyjemności. W parku znajdują się kawiarnia, cukiernia, restauracja, sklepy z oryginalnymi pamiątkami.
www.magiczneogrody.com
www.facebook.com/
magiczneogrodyjanowiec
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
Prawnik
radzi
Czytelnikom
DOM OPIEKI DZIENNEJ

Kuriera Południowego

Radca Prawny Anna Jędrysiak-Morycz odpowiada na Państwa pytania. Piszcie do nas
na adres ul. Ludowa 2, 05-500 Piaseczno lub e-mailem na redakcja@kurierpoludniowy.
pl Pytania można dostarczać również osobiście do naszej redakcji, od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-18

Kameralny, niemal rodzinny, przytulny Dom Dziennej Opieki w Zalesiu Dolnym obchodzi drugą rocznicę działalności. Podopieczni to osoby, z różnych
powodów potrzebujące wsparcia w ciągu dnia od godz. 7 do 17. W tym czasie
uczestniczą w różnych zajęciach rozwijających umysł i ciało, odpoczywają w
pomieszczeniach, w ogrodzie i na spacerach w urokliwej zaleskiej okolicy. Jest
pomieszczenie na drzemkę. Zapewnione są posiłki i w razie potrzeby dojazd.
Rodziny pensjonariuszy Ośrodka mogą pracować nie martwiąc się o bezpieczeństwo swoich najbliższych i bardzo chwalą sobie takie rozwiązanie.
Ci, których zdrowie nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie, np. w wyniku udaru mózgu czy demencji, a także źle znoszący samotność, mogą tu znaleźć miły i ciekawy sposób spędzania czasu, i co najważniejsze nie muszą na
stałe rozstawać się z bliskimi (na noc wracają do swoich domów).
Doświadczeniem tych dwóch lat jest obserwowana poprawa stanu fizycznego i umysłowego uczestników dzięki zajęciom oraz wdrożeniu na nowo do
obowiązków i rytmu dnia.
Chętni mogą odkrywać talenty plastyczne, wokalne, kulinarne. Jest dużo muzyki, śpiewu a nawet tańca; jest codzienna gimnastyka i ćwiczenia logopedyczne.
Zwyczajem stało się wspólne obchodzenie imienin, urodzin i świąt. Nawiązywane są przyjaźnie. Profesjonalni opiekunowie dbają o ciepłe relacje,
służą radą i dobrym słowem.
DDO dysponuje wolnymi miejscami i zaprasza zainteresowanych.

Tel. 605 760 161
strona internetowa: www.dom-zalesie.pl

Ponad dwa miesiące temu w wypadku samochodowym zginął mój mąż.
Wiem, że muszę zająć się sprawami
prawnymi, ale zupełnie nie wiem,
od czego zacząć. Na czym skupić się
w pierwszej kolejności? - pyta czytelniczka Teresa z Piaseczna.
Po śmierci każdej osoby należy niezwłocznie uregulować wszelkie
kwestie prawne, albowiem zaniechanie tego może w przyszłości spowodować problemy, których rozwiązanie może okazać trudne, czasochłonne i kosztowne. W szczególności powinna Pani wnieść do sądu o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.
Pozwoli to wyjaśnić kwestię własności
majątku pozostawionego przez zmarłego. W tym kontekście warto ustalić, co dokładnie posiadał Pani mąż i
jaka była tego wartość. Jeśli zginął w
wypadku samochodowym, na pewno
prowadzone jest postępowanie mające
na celu ustalenie okoliczności i sprawcy tego zdarzenia. W związku z tym
należy dowiedzieć się na policji, jakie
czynności zostały podjęte i jaki przyniosły rezultat. Jako pokrzywdzona uzyska Pani wgląd do akt. Wynik
tego postępowania jest istotny nie tylko z uwagi na odpowiedzialność karną, ale też cywilną. Od ubezpieczycie-

la sprawcy można bowiem dochodzić
szeregu roszczeń, takich jak zadośćuczynienie za utratę ukochanej osoby,
odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, odszkodowanie za zniszczony samochód oraz zwrot kosztów
pogrzebu, stypy czy pomnika.
Udzielałam korepetycji z języka angielskiego. Rodzice ucznia nie zapłacili mi
za ostatni miesiąc. Prosiłam ich telefonicznie o uregulowanie wynagrodzenia, ale bezskutecznie. Co robić? - pyta
czytelniczka Agnieszka z Gołkowa.
W tej sytuacji należy wezwać rodziców ucznia do zapłaty wynagrodzenia, czyniąc to za pośrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem nadania i obioru na posiadany przez Panią adres. Należy tam

wskazać wysokość należności, podać numer rachunku bankowego i
zakreślić termin do zapłaty, na przykład 7-dniowy, jednocześnie wskazując, że w przeciwnym razie wystąpi Pani do sądu o zapłatę wraz z
odsetkami. Gdyby to nie poskutkowało, należy sporządzić pozew, opisać całą sytuację i dołączyć nie tylko powyższe wezwanie wraz z potwierdzeniami nadania i odbioru,
ale również wszelkie dokumenty potwierdzające, że udzielała Pani korepetycji takiej osobie i jakie należało
się Pani wynagrodzenie. Będą to na
przykład umowa, sprawdziany czy
przelewy z poprzednich miesięcy.
Odpowiadała Radca Prawny Anna
Jędrysiak-Morycz

TARCZYN

Święto Flagi
W poniedziałek, 2 maja przy ul. Dolnej w Tarczynie odbędzie się Święto
Flagi, połączone z Zawodami Regionalnymi i Towarzyskimi w skokach przez
przeszkody. Początek zawodów, na które zaprasza m.in. burmistrz Tarczyna, o godz. 10.
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Trwają prace nad strategią
dla gminy Góra Kalwaria
25 kwietnia 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne
w sprawie aktualizacji strategii dla gminy Góra Kalwaria. W spotkaniu wzięło udział około 40 przedstawicieli pracowników urzędu, mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i otoczenia biznesu, a także przedstawiciele służb, w tym policji i straży
pożarnej oraz sołtysi. W trakcie spotkania omawiane były
wyniki badania ankietowego
prowadzonego od 11 marca
do 10 kwietnia 2016 r. Ponad
500 mieszkańców wypełniło
kwestionariusz ankiety, który dostępny był online oraz
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
Wstępna diagnoza z tego badania stanowiła podstawę do

dyskusji na temat mocnych
i słabych stron gminy oraz jej
szans rozwoju w przyszłości.
Uczestnicy spotkania pracowali w trzech grupach roboczych ds. społecznych, gospodarczych i promocji oraz
zasobów i potencjału. Dyskusja była ożywiona, a jej efekty zaprezentowane zostaną
niebawem w formie raportu.
Kolejne spotkanie konsul-

tacyjne dotyczące rozwoju
gminy Góra Kalwaria zaplanowane jest 23 maja 2016 r.
w Ośrodku Kultury w Górze
Kalwarii o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich, dla których dobro gminy jest priorytetem. Kontakt
w sprawie szczegółów kolejnego spotkania: konsultacje@gorakalwaria.pl

Badaj się regularnie!
Przyjdź na bezpłatne badanie profilaktyczne chorób układu krążenia!
Przychodnia Rejonowa w Górze Kalwarii ul. por. J. Białka 4 zaprasza wszystkich Pacjentów,
którzy otrzymali imienne zaproszenie do zgłaszania się do SPZOZ w celu realizacji „Programu zapobiegania chorobom układu krążenia”.
Główną przyczyną zachorowań w Polsce są choroby układu krążenia, a celem profilaktyki
jest wczesne ich rozpoznanie i promocja zdrowego stylu życia.
Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA
Informujemy, że od dnia 1.04. 2016r. apteka J&M znajdująca się przy ul. Wyszyńskiego 7M czynna jest:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 22.00, w soboty od 9.00 do 16.00, a w niedziele od 9.00 do 15.00.
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Czy zapłacimy
za parkowanie?
PIASECZNO W centrum Piaseczna w ciągu dnia brakuje wolnych miejsc parkingowych. Sytuacja jest znacznie gorsza niż jeszcze rok temu. Dlatego gmina, oprócz budowy nowych parkingów, rozważa także wprowadzenie strefy płatnego parkowania
Problem z miejscami parkingowymi odczuwają chyba wszyscy
zmotoryzowani. Najgorsza sytuacja jest w godz. 10-16 i nie poprawiło jej utworzenie nowych parkingów przy ul. Puławskiej (róg Jana
Pawła II) czy Kniaziewicza. Okazuje się, że samochodów w mieście
cały czas przybywa, za czym nie podążają zmiany w infrastrukturze.
Na brak wolnych miejsc narzekają
zarówno klienci sklepów czy urzędów, jak i właściciele punktów handlowych czy usługowych.
Będą nowe parkingi
Od kilku lat gmina stara się
zwiększać liczbę parkingów oraz
miejsc, w których można bezpiecznie zostawić samochód. - Jednym
ze sposobów na ożywienie centrum
miasta może być zwiększenie rotacji aut na dostępnych miejscach
– uważa Daniel Putkiewicz, wiceburmistrz Piaseczna. - Może to zapewnić strefa płatnego parkowania,
gdzie np. pierwsza godzina postoju
może być za darmo.
Okazuje się, że kwestia płatnego parkowania w centrum miasta
jest obecnie w urzędzie przedmiotem analiz. Na wniosek radnych,

Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego zbiera oferty firm
na opracowanie koncepcji funkcjonowania takich stref w Piasecznie.
Gdzie miałyby one powstać, jaki byłby koszt montażu i funkcjonowania
parkometrów oraz jakie opłaty z tego
tytułu ponosiliby mieszkańcy? Odpowiedź na te pytania ma dać dokument, którego opracowanie gmina
zleci wyspecjalizowanej firmie.
- Celem samorządu nie jest pozyskiwanie dodatkowych dochodów, a uporządkowanie kwestii parkowania w mieście – wyjaśnia wiceburmistrz Putkiewicz.
Będą dodatkowe parkingi
Drugim sposobem na rozwiązanie problemów z parkowaniem
mają być dodatkowe, ogólnodostępne parkingi. Miasto ma już
opracowane koncepcje wielopoziomowych parkingów przy dworcu PK P, przy ul. Sierakowskiego i
przy ul. Nadarzyńskiej. Są to wielomilionowe inwestycje, ale absolutnie konieczne do zrealizowania. Na razie gmina realizuje
mniejsze przedsięwzięcia.
- W ostatnim czasie uruchomiliśmy parkingi przy ulicach Ja-

rząbka, Jana Pawła II, Puławskiej
5, Kniaziewicza, Dworcowej, Poniatowskiego, Młynarskiej – chwali się wiceburmistrz Putkiewicz.
- W opracowaniu są kolejne miejsca, jak np. róg ul. Warszawskiej i
Młynarskiej, gdzie ogólnodostępne miejsca postojowe powstaną w
miejscu dzisiejszych garaży.
Daniel Putkiewicz podkreśla,
że równie ważne jest konsekwentne wprowadzanie w planach miejscowych obowiązku zapewnienia
odpowiedniej liczby miejsc przez
inwestorów. Problem parkowania dotyczy całego obszaru miasta. Starsze osiedla, wg dawnych
planów zagospodarowania przestrzennego, mają niski wskaźnik
miejsc postojowych w stosunku do
liczby mieszkańców. Problem dotyczy chociażby najstarszych osiedli
przy ul. Szkolnej czy „Jedności”.
- W takich przypadkach nie
wykluczamy uruchamiania parkingów, które byłyby płatne za postój całodobowy – dodaje wiceburmistrz. - Gminna spółka PCU
uruchomiła już taki pierwszy parking przy ul. Kusocińskiego.

Tomasz Wojciuk
R

E

K

L

A

M

A

Jeden z nowych parkingów, który powstał niedawno
przy ul. Puławskiej

PIASECZNO

Wieczorny przejazd rolkarzy
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno oraz fundacja Violet Kiwi planują przeprowadzić serię pięciu wrotkarskich przejazdów ulicami miasta, połączonych z konkursami, pokazami, warsztatami i koncertami. Nad bezpieczeństwem uczestników, oprócz doświadczonych rolkarzy, czuwać będą policja
oraz ratownicy medyczni. Pierwszy wieczorny przejazd odbędzie się w sobotę, 30 kwietnia na trasie o długości około 10 km. Zbiórka na piaseczyńskim rynku od godz. 19.30, start o godz. 20. Kolejne przejazdy w ramach Nightskating
Piaseczno odbędą się 29 maja, 26 czerwca, 6 sierpnia i 10 września.

TW

Zawody kajakowe na Jeziorce
W niedzielę, 1 maja odbędzie się III edycja zawodów kajakowych na rzece
Jeziorce. Uczestnicy będą musieli pokonać dystans z Piaseczna do Konstancina-Jeziorny. Kajakarze wystartują o godz. 10 z portu na Górkach Szymona w
Zalesiu Dolnym. Będą musieli przepłynąć około 12 km do jazu w Konstancinie-Jeziornie. Opłata startowa wynosi 80 zł za kajak. Zgłoszenia przyjmuje Jacek Andrzejak (tel. 501 114 104).
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Kolejna wystawa w Szkole Marzeń
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Flis Festiwal w Gassach

Od zawsze tradycją „Szkoły Marzeń” jest prezentacja dorobku artystycznego znakomitych polskich artyKONSTANCIN-JEZIORNA W dniach 7 i 8 maja w Gassach nad Wisłą odbę- stów. Tym razem szkoła zaprosiła znanego i cenionego grafika Ryszarda Balonia.
Twórca uprawia malarstwo, rydzie się Flis Festiwal, czyli spotkanie kultur nadrzecznych na Łurzycu

Otwarcie w bindudze (ostroga na Wiśle) nastąpi w sobotę, 7 maja o godz.
14, a udział w nim wezmą m.in. flisacy. O godz. 15 łodzie zostaną poświęcone,
następnie odbędzie się parada tradycyjnych żaglowców wiślanych. Na godz.
20.30 zaplanowano paradę łodzi oświetlonych. Ponadto wśród atrakcji znajdą
się m.in. rekonstrukcja siedliska flisackiego z dymiącymi kociołkami, prelekcje,
stoiska twórców ludowych, warsztaty dla dzieci, a także przejażdżki łodziami
po Wiśle. Będzie można także spróbować potraw regionalnych z Urzecza.
Na scenie „Za wałem“ o godz. 15.30 wystąpią zespoły Powsinianie, Tęcza,
Kuźnia Artystyczna, Łurzycanki, Urzeczeni, Kalwarki, Sołtysi czy Majtki Pana
Kapitana. O 19.30 koncert zespołu Hambawenah.
W niedzielę, już o godz. 8.30 odbędzie się flisacka msza polowa, następnie ogłoszenie wyników konkursu Żelazna Klamra. Na godz. 12 zaplanowano
uroczyste wypłynięcie łodzi do Warszawy i Góry Kalwarii.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kurier Południowy.

aż
R

E

K

L

A

M

A

sunek, grafikę warsztatową, użytkową i komputerową. Prowadzi także
działalność w zakresie edukacji artystycznej. Jest członkiem szczecińskiego oddziału Związku Polskich
Artystów Plastyków i założycielem
Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama”, z którą jest związany do dziś. Od
wielu lat współpracuje, a od 4 jest
członkiem międzynarodowej grupy
artystycznej „KUNST VEREIN – TEMPLIN” w Niemczech.
Prace Ryszarda Balonia prezentowane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju
i zagranicą. Artysta zdobył wiele nagród i wyróżnień, wśród nich główną nagrodę w konkursie graficznym
„Flora i Fauna” na Światowej Wystawie Sztuki Gravant – Galeria Contratalla, a także w konkursach na ex libris (w tym w Hiszpanii, Chinach, Turcji, Serbii, we Włoszech). W 2015 zdobył pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Biennale Graficznym w Boguszowie – Gorce, a także Nominacje do nagrody „Najlepsza Grafika
Włoska” w Vigonza. To jedne z wielu
osiągnięć i nagród tego artysty, któ-

rego prace na pewno warto obejrzeć
w hallu naszej szkoły.
Jednocześnie będą mogli Państwo obejrzeć prace naszych
uczniów wykonane podczas warsztatów z artystą
Przypominamy także, że do końca roku udostępniona jest wystaR

Cz ytaj on-line

!

niowy.pl
www.kurierpolud
Jesteśmy
również na:
www.facebook.com
/kurierpoludniowy
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wa „Polski Plakat Filmowy”, na której
znajdują się najlepsze przykłady tzw.
polskiej szkoły plakatu.
Wystawy są otwarte dla zwiedzających w dniach 29.04 – 03.05.
w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku szkoły przy ulicy Zielonej 14
w Piasecznie.

Gmina
Piaseczno

Rozszerzony zakres działalności PSZOKu w Piasecznie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK
powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. PSZOK stanowi integralny element nowego systemu gospodarki odpadami. W Punkcie zlokalizowanym w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 przyjmowane są wyłącznie odpady, dostarczane przez mieszkańców
Miasta i Gminy Piaseczno, posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie
Do punktu można oddać odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte
opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również
popiół z palenisk domowych. Dodatkowo do PSZOK-u mieszkańcy mogą
przez cały rok oddawać odpady zielone.
Od 1 maja 2016 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piasecznie rozszerzy zakres
swojej działalności. Mieszkańcy Gminy Piaseczno będą teraz mogli nieodpłatnie przekazać do punktu odpady
takie jak papa i gonty bitumiczne, czy
też styropian budowlany i wełna mineralna. Do tej pory odpady te były
przyjmowane odpłatnie wg cennika
2,00 zł za kg. Jednocześnie PSZOK
będzie przyjmował okna wraz z rama-

mi – szyby zostaną oddzielone od ram
na miejscu, przez obsługę PSZOK.
Dzięki temu mieszkańcy będą mogli
bezpiecznie pozbyć się okien, a obsługa punktu we właściwy sposób posegreguje odpady. Kolejnym udogodnieniem wprowadzonym dla mieszkańców jest przyjmowanie gałęzi w wielkości powyżej 1 m.
Wpisując się w politykę ekologiczną kraju w zakresie sposobów
zapobiegania powstawaniu odpadów, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Technicznej został utworzony punkt,
w którym mieszkańcy mogą pozostawić przedmioty przeznaczone do ponownego użycia. Można w nim pozostawić stare lecz wciąż działające
sprzęty, meble, zabawki, książki itp.,
które mogą zostać użyte przez innych. Do punktu przyjmowane są rzeczy sprawne, czyste i nie posiadające
uszkodzeń stwarzających zagrożenie
czy też niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych. Niektórzy z nas
mają w domach rzeczy wciąż w do-

Nabór wniosków o dofinansowanie zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczny
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej
z budżetu gminy Piaseczno na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny polegający na zmianie węglowego ogrzewania stanowiącego jedyne czynne źródło
ogrzewania budynku (mieszkania) na paliwo gazowe, olejowe lub elektryczne
`Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy
w Piasecznie informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji
celowej z budżetu gminy Piaseczno na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny polegający na zmianie węglowego ogrzewania stanowiącego jedyne
czynne źródło ogrzewania budynku (mieszkania) na paliwo gazowe, olejowe lub
elektryczne.
Z treścią uchwały Nr 461/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie i załącznikiem
Nr 1 do Uchwały informującym o zasadach udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Piaseczno można zapoznać się na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu lub
w pokoju nr 2 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przy ul. Wojska Polskiego 54 tel. (22) 736-02-71.
Gmina Piaseczno udziela dotacji podmiotom będącym właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych lub najemcami posiadającymi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na terenie Gminy Piaseczno, którzy zmienią system ogrzewania mieszkań polegający na likwidacji tradycyjnych
pieców węglowych stanowiących jedyne czynne źródło ogrzewania na kotły do
ogrzewania proekologicznego. Dotacja dotyczy wyłącznie budynków istniejących, w których na dzień złożenia wniosku był zainstalowany piec węglowy.
Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów zakupu i instalacji
nowego źródła ogrzewania wynosi:
• do kotłów c.o. (gazowych, olejowych, gazowo – olejowych) 50% poniesionych
kosztów, nie więcej niż 4000,00 zł
• do urządzeń elektrycznych 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 4000,00 zł.
Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny przed rozpoczęciem planowanej inwestycji złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w druku wniosku. Instalacja nowego urządzenia może nastąpić po zawarciu umowy pomiędzy wnioskodawcą a Gminy Piaseczno. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji. Wraz z tym wnioskiem wnioskodawca przedkłada do
urzędu:
- fakturę VAT lub rachunek na zakup i instalację nowego źródła ciepła,
- dokument potwierdzający przekazanie do eksploatacji poprawnie działającego
kotła przez uprawnioną osobę,
- dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ogrzewania do likwidacji,
wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę.
Wniosek o udzielenie dotacji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu lub w kancelarii Urzędu przy ul. Kościuszki
5 oraz w pokoju nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 54.

brym stanie, które z jakiś powodów są
już nam niepotrzebne, ale żal jest ich
wyrzucać. Teraz będzie można oddać
je do punktu, tak aby ktoś inny mógł
je wykorzystać na swoje potrzeby.
Jednocześnie przypominamy, że
w przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości prac remontowo
– budowlanych, powstałe odpady tj.:

gruz budowlany, styropian, papa powinny zostać zabrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą usługę. Do PSZOK przy ul. Technicznej 6
w Piasecznie przyjmowane są wyłącznie odpady remontowo – budowlane powstałe w wyniku prowadzenia
przez mieszkańca drobnych prac remontowo – budowlanych.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00 oraz
w soboty w godz. 9.00 - 17.00.
Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Mobilne punkty zbiórki odpadów
Na potrzeby mieszkańców Gminy Piaseczno wzorem lat
ubiegłych zostaną uruchomione mobilne punkty zbiórki odpadów segregowanych, wielkogabarytowych niebezpiecznych i problemowych w miejscowościach:
• Zalesie Górne u zbiegu ulic Wiekowej Sosny, Koralowych Dębów i Młodych Wilcząt,
• Piaseczno – Zalesie Dolne u zbiegu ulic Bukowej/al.
Brzóz - plac przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Al. Kasztanów 12, 05-500 Piaseczno
• Głosków przy Szkole Podstawowej ul. Millenium 76
w Głoskowie.
Mobilny punkt będzie działał w okresie od kwietnia do 30
listopada 2016r. w godzinach 9.00 – 17.00, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w tabeli poniżej;

W mobilnym punkcie mieszkańcy Gminy Piaseczno
mogą bezpłatnie oddać następujące odpady pochodzące
z gospodarstw domowych:
- odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, duże elementy
metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych)
- gałęzie (drobne i wymagające rozdrobnienia), trawa, liście
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, m.in. świetlówki i żarówki energooszczędne, sprzęt AGD, audio-video, komputerowy, elektronarzędzia, zabawki elektryczne
i elektroniczne
- zużyte baterie i akumulatory
- przeterminowane leki
- termometry i inne odpady zawierające rtęć
- zużyte oleje w opakowaniach
- środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach
- resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
- opony max. 4 szt. od jednego mieszkańca
- frakcje surowcowe opakowaniowe
- odpadowe środki chemiczne
- frakcje surowcowe
Mobilny punkt nie będzie zbierać wszystkich odpadów
– na przykład gruzu z przeprowadzanych samodzielnie
drobnych remontów. Nie przyjmie również popiołu z palenisk domowych.
Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jednocześnie, od marca tego roku działa punkt w Złotokłosie zlokalizowany na terenie placu targowego przy ul. 3-go
Maja. Punkt będzie działał w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 9.00 – 17.00.
Harmonogram działania mobilnego punktu w 2016 roku
przedstawia się następująco:

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 2 maja 2016 r. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno będzie nieczynny.
W tym dniu Urząd Stanu Cywilnego
w Piasecznie będzie pełnić dyżur w godzinach 8-12 w sprawach dotyczących rejestracji zgonów.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Piękny jubileusz
PIASECZNO/PRAŻMÓW Tydzień temu, 22 kwietnia, państwo Cecylia i Jan Kluczyńscy obchodzili 70. rocznicę ślubu. Małżonkowie, którzy poznali się pod koniec wojny w Prażmowie, obecnie mieszkają w Jazgarzewie

Cecylia i Jan Kluczyńscy doczekali się trójki dzieci, sześciu wnucząt i siedmiu prawnucząt
Cecylia Kluczyńska 15 kwietnia
skończyła 90 lat. Urodziła się w Dobrzenicy (gmina Prażmów), gdzie
mieszkała do końca wojny i gdzie poznała swojego męża. Pan Jan swoje
94. urodziny obchodził dzień po żonie. On z kolei przyszedł na świat w
Ludwikowie koło Wągrodna, również w gminie Prażmów. Pierwszy
raz państwo Kluczyńscy spotkali się w prażmowskim kościele, do
którego co niedziela przychodzili na
msze. - Poznali nas ze sobą moi bracia – zdradza pani Cecylia. - To było
pod koniec wojny. Potem zaczęliśmy
się spotykać, pamiętam, że chodziliśmy razem na wiejskie potańcówki...
Koszmarne wspomnienia okupacji
Podczas okupacji mieszkańcy
Prażmowa przeżywali ciężkie chwile. Zarówno pani Cecylia, jak i pan
Jan dobrze pamiętają ten koszmarny
czas. - Wokół naszego domu ciągle
kręcili się Niemcy – mówi pani Cecylia. - Szukali Żydów i partyzantów.
Tak się złożyło, że dwaj bracia pani
Cecylii, Stanisław i Czesław, walczyli
w partyzantce. Niestety, 10 lutego 1944
roku Niemcy dopadli ich w rodzinnym
domu i zastrzelili. Później rozkazali
pogrzebać zwłoki pod oknem. - Dziś
obydwaj bracia spoczywają na cmentarzu w Prażmowie – dodaje pani Cecylia. - Nad ich grobem stoi żelazny
krzyż, którzy sami sobie wykuli, bo
byli kowalami i krzyże produkowali w
celach zarobkowych.
Z kolei pan Jan całą wojnę ukrywał się przed wywózką na roboty
przymusowe. Niemcy szukali go długo, ale bez powodzenia. - Najpierw,
jak było jeszcze ciepło, spałem w życie – wspomina. - Później próbowałem spędzać noce na starej jabłonce, ale raz omal z niej nie spadłem,
więc przeniosłem się do dziadka, który miał niezłą kryjówkę przy domu.
Wzięli ślub w Wielkanoc
Po zakończeniu wojny państwo
Kluczyńscy postanowili się pobrać.
Ślub wzięli w Wielkanoc, 22 kwietnia 1946 roku w kościele w Prażmowie. Kilka miesięcy później młodzi
małżonkowie przeprowadzili się do
Gołkowa, gdzie zamieszkali przy
ul. Kordiana. Pani Cecylia zaczęła
szyć. - Robiłam odzież, zasłony, koszule. Wszystko na co było zapotrzebowanie – mówi, pokazując z dumą
stojącą w rogu pokoju, starą maszynę Singera. Jej mąż podjął natomiast pracę w kolei wąskotorowej, łączącej Warszawę z Nowym Miastem

nad Pilicą, której tory przebiegały dosłownie w odległości kilkudziesięciu
metrów od domu państwa Kluczyńskich. Najpierw był konduktorem, potem kierownikiem pociągu. - Dziadek
uprawiał przy domu warzywa, owoce, zioła – mówi Karolina, wnuczka
jubilatów. - Zawsze jedliśmy u dziadków marchewki prosto z pola. Nazywaliśmy je „parówki gołkowskie”. A w
wolnych chwilach naprawiał wszystkim w okolicy buty. Babcia z kolei niesamowicie nas rozpieszczała.
Spełniała wszystkie nasze zachcianki. - Zawsze była w stanie zorganizować nam czas, a przy okazji wiele
nas nauczyć, np. jak nawlekać koraliki – śmieje się druga wnuczka Kasia.
- Poza tym babcia świetnie gotowała,
co odziedziczyła podobno po swojej
mamie. Kiedyś usmażyła nam „brudne naleśniki” z dodatkiem kakao. To
był hit. Ostatnio „sprzedaliśmy” ten
przepis naszym znajomym i również
zrobił wśród ich dzieci furorę.

licznościowy dyplom. Jednak kilkanaście dni temu odbyła się uroczystość rodzinna, podczas której celebrowano zarówno urodziny jubilatów,
jak i rocznicę ich ślubu. Zapytaliśmy
jaka jest recepta na tak długie, szczęśliwe małżeństwo. - Musi być ktoś,
kto czasami potrafi odpuścić – mówi
pani Cecylia. - Ja zawsze ustępowałam mężowi, a on jest bardzo uparty...
Jak wracałam do domu, od razu zajmowałam się swoją robotą. Gotowałam, szyłam, pracowałam do samego
wieczora i dobrze się czułam. Najważniejsze to mieć w życiu jakieś zajęcie.
Jan Kluczyński do naszego pytania o przepis na udane małżeństwo
podchodzi z humorem. - Życia sobie człowiek przecież nie odbierze –
mówi, a po chwili – już na poważnie - dodaje. - Na pewno trzeba drugą osobę kochać i szanować.
Od 8 lat państwo Kluczyńscy
mieszkają w Jazgarzewie pod opieką
dzieci i wnuków. Cieszą się dobrym
zdrowiem i pogodą ducha. Obydwoje lubią aktywnie spędzać czas, najlepiej na świeżym powietrzu, ale mają
też własne sekrety na długowieczność.
Pani Cecylia unika margaryny i nie
jada później niż o godz. 17, zaś pan
Jan, dla pobudzenia krążenia, lubi
wypić wieczorem kieliszek koniaku.

Uroczystość z pompą
20 lat temu państwo Kluczyńscy
otrzymali Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przysługujący małżonkom, którzy spędzili ze sobą nie
mniej niż 50 lat. W czerwcu mają zostać zaproszeni do urzędu gminy,
gdzie odbiorą z rąk burmistrza okoR
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Wybory sołtysów

„Drabina” odzyskała
finansowanie

PIASECZNO W gminie Piaseczno trwają wybory sołtysów, które zakończą się dziś wieczorem. Nie obyło się
KONSTANCIN-JEZIORNA Po trzech miesiącach niedoli klub bez kilku niespodzianek. Funkcji liderów lokalnej społeczności nie będą pełnić dłużej m.in. dotychczasowy
„Drabina“ odzyskał finansowanie na część zajęć
sołtys Chyliczek Krzysztof Dynowski oraz sołtys Złotokłosu, Wiesław Słowik
Gdy oddawaliśmy do druku ten numer Kuriera Południowego, wybory nie odbyły się jeszcze w czterech sołectwach: Henrykowie-Uroczu, Jesówce, Józefosławiu i Kamionce. Jak dotychczas, sołtysi zmienili się w Antoninowie-Kuleszówce (teraz funkcję tę
pełni Krzysztof Kuzka), Bobrowcu
(Agnieszka Mrowiec), Chojnowie
(Dariusz Szczęsny), Chyliczkach
(Małgorzata Barczyńska-Kraśnicka), Łbiskach (Honorata Bosko),
Woli Gołkowskiej (Antoni Rosłon)
oraz Złotokłosie (Ewa Urbańska).

Na zajęciach z szycia nierzadko niemal brakuje stołów do pracy
z uwagi na duże zainteresowanie
Klub „Drabina“ to inicjatywa dla mieszkańców Skolimowa, którzy w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pułaskiego 72 mogli korzystać z przeróżnych zajęć. Organizowano warsztaty dla dzieci, zajęcia z szycia i wizażu, pilates i naukę języka angielskiego, cieszącą się głównie zainteresowaniem seniorów. - Ponadto mieliśmy porady dietetyczne oraz naukę języka francuskiego – dodaje Ewa Kacprowicz, uczestniczka zajęć. - Planowaliśmy też zajęcia florystyczno-ogrodnicze i taneczne, a nawet kolejne letnie warsztaty dla dzieci.
Jednak w ostatnich trzech miesiącach działalność klubu zawisła na włosku. Udało się ją utrzymać, choć w skromniejszym zakresie, dzięki determinacji
uczestników zajęć, którzy sami je finansowali. Konstanciński Dom Kultury nie
przedłużył bowiem umowy dzierżawy obiektu OSP pod działalność „Drabiny“
i w związku z tym nie mógł jej finansować. Dyrekcja KDK jako powód niepodpisania umowy wskazywała braki w przedstawionej jej dokumentacji.
W ostatnich dniach KDK i OSP doszły do porozumienia i podpisano nową
umowę, choć krótkoterminową – obowiązującą do wakacji. - Bardzo się cieszymy, że KDK sfinansuje cieszące się ogromnym zainteresowaniem wśród
pań w średnim wieku zajęcia z szycia – mówi Kacprowicz. - Chętnych jest tak
wielu, że czasem niemal brakuje stołów, a uczestniczki przynoszą swoje maszyny. Mieszkańcy będą mogli również korzystać z zajęć pilatesu. Mamy nadzieję, że po wakacjach KDK podpisze z nami kolejną umowę.
Klub zapowiada, że będzie walczył o powiększenie oferty w ramach budżetu obywatelskiego na przyszły rok i złoży wniosek o środki na realizację
swoich kolejnych pomysłów.

Anna Żuber

Sołtysem się bywa,
a człowiekiem się jest
Chyba największymi przegranymi wyborów byli, przynajmniej
jak do tej pory, sołtys Chyliczek
Krzysztof Dynowski oraz sołtys
Złotokłosu, Wiesław Słowik. Ten
pierwszy pełnił funkcję sołtysa
dwie kadencje i był rozpoznawany
nie tylko w lokalnej społeczności.
Chętnie udzielał się w mediach,
był też częstym gościem na sesjach
rady miejskiej, nie kryjąc swoich
aspiracji politycznych. Krzysztof
Dynowski przegrał wybory zaledwie jednym głosem. Mimo to na
demokrację się nie obraża.
- Po ośmiu latach bycia sołtysem, już jako obywatel Krzysztof
Dynowski mogę przyjąć postawę
roszczeniową i nie przejmować się
kwestiami tak marginalnymi jak
przepisy prawa czy źródła finansowania – ironizuje Dynowski,
niejako usprawiedliwiając postulaty, których nie udało mu się zrealizować. - Takie podejście pełne nieco naiwnej nadziei, zdaje się
dzisiaj zdecydowanie lepiej „sprzedawać”.
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Krzysztof Dynowski był sołtysem Chyliczek przez 8 lat,
teraz tę funkcję będzie pełniła Małgorzata Barczyńska-Kraśnicka
W podobnym tonie wypowiada się były już sołtys Złotokłosu,
Wiesław Słowik.
- Przez wiele lat pracowałem
na rzecz lokalnej społeczności,
szkoda, że niewiele osób to doceniło – mówi. - Nie mam pretensji,
że nie zostałem wybrany. Żałuję
tylko, że zgłosiłem swoją kandydaturę. Jako sołtys, nie mam sobie nic do zarzucenia. Zawsze powtarzałem, że sołtysem się bywa,
a człowiekiem się jest.

Wisienka na torcie
Wybory na sołtysów zakończą
się w piątek, 29 kwietnia w Józefosławiu, gdzie sołtysem jest były już starosta, obecnie wicewójt Prażmowa,
Jan Adam Dąbek. Chodzą słuchy, że
będzie on miał mocnego kontrkandydata. Czy Jan Dąbek (jeśli oczywiście wystartuje) zdoła utrzymać się na
stanowisku sołtysa, czy może popadnie – przynajmniej na terenie Piaseczna – w samorządowy niebyt? Wszystko rozstrzygnie się już dziś o godz. 19.

Tomasz Wojciuk
GÓRA KALWARIA

Warsztaty kulinarne
W środę, 20 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak
w Górze Kalwarii odbyły się warsztaty z cyklu „Gotuj z Mistrzem”. Gośćmi specjalnymi byli Zbigniew Miętek, szef kuchni hotelu Mercure Grand oraz Mariusz
Godzisz - Chef de Partie, również z hotelu Mercure Grand. Mistrzowie imponowali swoją wiedzą, którą z przyjemnością dzielili się z uczniami. Sześć zespołów przygotowywało pod ich czujnym okiem m.in.: rilletes z łososia, ślimaki
oraz smooties owocowe. Wszystkie potrawy udały się znakomicie.

TW/inf.
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Co robimy, co planujemy…

Gminne inwestycje w Lesznowoli
Łagodna zima sprzyjała terminowemu prowadzeniu inwestycji, dzięki czemu część przedsięwzięć została zakończona, a część znajduje się w końcowej fazie realizacji
Budowa kanalizacji i rozbudowa
oczyszczalni ścieków
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji zakończył inwestycję polegającą na budowie
kanalizacji sanitarnej w Podolszynie i Janczewicach, etap I. Koszt robót budowlanych tego
zadania wyniósł 4 551 000 zł. W ramach inwestycji wykonano 4400 mb sieci oraz 100 przyłączy. Obecnie trwają prace odbiorowe.

Jeden z dwóch nowych reaktorów
oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej

Na lekcje wychowania fizycznego
uczniowie dotrą przeszklonym
łącznikiem.

Ulica Zdrowotna w Marysinie

Nowa hala sportowa
i nadbudowa szkoły

Przepompownia ścieków
w Janczewicach

Podolszyn ul. Polna. Przepompownia
ścieków i fragment odtworzonej ulicy
Zakończyły się również prace przy budowie kanalizacji w Łoziskach, Jazgarzewszczyźnie i Starej Iwicznej (ul. Kolejowa), etap I. Po
wykonaniu ostatnich przyłączy przeprowadzono próbny rozruch przepompowni sieciowych.
Po wykonaniu tych czynności można było
przejść do ostatniego etapu, czyli odtworzenia nawierzchni asfaltowych ulic objętych budową kanalizacji, w tym ul. Fabrycznej w Łoziskach. Wartość kontraktu to 6 556 362,84 zł,
a w ramach inwestycji wykonano: 12 700 mb
sieci oraz 180 przyłączy. Procedury odbiorowe
dla tej inwestycji rozpoczną się w maju.

Nowy budynek technologiczny
oczyszczalni w Wólce Kosowskiej
W Wólce Kosowskiej ku końcowi zmierza inwestycja polegająca na rozbudowie oczyszczalni ścieków. Gotowy jest już budynek technologiczny oczyszczalni wraz z dwoma reaktorami i kończą się prace związane z montażem wyposażenia technologicznego. Koszt
rozbudowy tego obiektu to 11 800 620 zł. Istniejąca oczyszczalnia zostanie rozbudowana
o dwa nowe ciągi technologiczne i po rozbudowie będzie miała wydajność średniodobową 2040 m3.

Inwestycja przy Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie jest największą inwestycją
gminną ostatniego roku. Polega na nadbudowie budynku szkoły o dodatkową kondygnację oraz budowę nowej hali sportowej o wymiarach płyty boiska 25/44 metry, połączonej z budynkiem szkoły przeszklonym łącznikiem. Efekty można zobaczyć m.in. jadąc Al.
Krakowską w kierunku Krakowa. Wartość samych robót budowlanych hali sportowej wyniosła prawie 8 200 000 zł. Obecnie zakończony został montaż wyposażenia stałego tego
obiektu i trwają prace odbiorowe. Na głównej
płycie hali mieszczą się trzy boiska: do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i piłki halowej.
Zamontowano również trybuny dla widowni
z 206 miejscami siedzącymi. W budynku hali
znajduje się także sala siłowni i sala fitness.
Nowoczesna i komfortowa hala sportowa zostanie udostępniona uczniom mrokowskiej
placówki na początku nowego roku szkolnego.

Hala w Mrokowie – widok od strony
południowej

Marysin, ul. Ludowa
Dzięki nadbudowie szkoła powiększy
się o 505 m2
Inwestycje drogowe
Ostatnio w siedmiu miejscowościach naszej
gminy przybyło kilka nowych, szerokich dróg:
• Łazy - ul. Kwiatowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego
oraz przebudową sieci telekomunikacji i wodociągowej;
• Marysin - ul. Zdrowotna na odcinku od
Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowa wraz z kanalizacją deszczową;
• Wilcza Góra - ul. Jasna wraz z odwodnieniem;
• Nowa Iwiczna - ul. Willowa wraz z kanalizacją deszczową;
• Zamienie - ul. Błędna III (ostatni) etap;
• Zgorzała, Nowa Iwiczna - Al. Zgody wraz
z kanalizacją deszczową.
Znaczna większość z nich została wybudowana przy zastosowaniu przepisów tzw.
specustawy drogowej, która umożliwia regulowanie pasów drogowych. Dzięki temu nowopowstałe odcinki zyskują szeroką jezdnię,
ścieżki pieszo-rowerowe a ponadto porządkuje się rozmieszczenie urządzeń niezwiązanych
z infrastrukturą drogową. Za przejęte pasy
gruntu, jak również za wszystkie naniesienia
na nich (w tym również ogrodzenie, drzewa,
krzewy), właściciele nieruchomości otrzymują
odszkodowanie ustalone przez rzeczoznawcę
powołanego przez Starostę Piaseczyńskiego.

Nowa hala sportowa w Mrokowie ma
wymiary 25/44 m i mieści w poprzek
trzy boiska
Po wakacjach uczniowie będę mieli również
do dyspozycji nowe sale dydaktyczne w nadbudowanej kondygnacji budynku. Powierzchnia dydaktyczna szkoły zwiększy się o 505 m2. Zakończono
już większość prac dachowych i elewacyjnych, trwają prace tynkarskie wewnątrz obiektu. Zakończenie prac zaplanowano na lipiec 2016. Koszt robót
budowlanych związanych z nadbudową wyniósł
3 634 000 zł.

Ulica Jasna w Wilczej Górze
Wiosna to także okres działań naprawczych i usuwania niepożądanych pozostałości po zimie. W związku z tym Referat Dróg

i Mostów m.in. nadzoruje likwidację ubytków w nawierzchni dróg bitumicznych i z kostki brukowej, a także oczyszczanie pasów jezdnych, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych
z zalegającego po zimie piachu. Na bieżąco wykonywane są naprawy dróg nieutwardzonych
oraz wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców. W trosce
o bezpieczeństwo odnawiane jest także oznakowanie poziome dróg – malowane są przejścia,
progi zwalniające oraz miejsca wyznaczające
przystanki autobusowe.

Nasze plany
Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy
obiektu szkolnego z funkcją świetlicy środowiskowej zlokalizowanego u zbiegu Al. Krakowskiej i ul. Łączności w Łazach. W budynku
przewidziano między innymi 9 sal lekcyjnych.
W maju zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na dokończenie budowy ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Łazy.
Realizowane będą kolejne inwestycje z zakresu wodociągów i kanalizacji. Rozpoczeła
się budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zgorzale w ul. Jaskółki oraz w Nowej
Woli w ulicy bocznej od ul. Kieleckiej. Zadania te realizowane są na wniosek mieszkańców zrzeszonych w Społecznych Komitetach.
W roku 2016 opracowany zostanie także projekt rozbudowy sieci wodociągowej
w ul. Fabrycznej w Łoziskach oraz magistrali wodociągowej w ul. Górskiego łączącej Garbatkę i Mroków. Zadanie to współfinansowane jest z Funduszu Sołeckiego. Również
mieszkańcy Kosowa zadecydowali o przeznaczeniu środków Sołeckich na projekt kanalizacji w ul. Podleśnej.
W II połowie roku 2016 planujemy rozpoczęcie prac związanych z realizacją II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie. Kontynuowana także będzie budowa sieci kanalizacyjnej
w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli
zachód etap II. To zdanie zostanie zrealizowane przez Lesznowolskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o..
UG Lesznowola
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„Zdrojownik“ umrze śmiercią naturalną?
KONSTANCIN-JEZIORNA Grupa mieszkańców od dwóch lat walczy o utworzenie miejsca, w
którym mogliby prezentować miejscowe wyroby i promować ekologiczny tryb życia.
- Niestety ze strony władz brakuje zrozumienia dla lokalnych rolników i tego typu inicjatyw – mówi Tomasz Listopadzki, jeden z pomysłodawców „Zdrojownika“
Pomysł utworzenia miejsca, w Tłumy na starcie „Zdrojownika“
którym mogliby prezentować się rolJak mówi Tomasz Listopadzki,
nicy, ale także lokalni twórcy, po- od dwóch lat czynione są starania,
wstał kilka lat temu w głowach Karo- by „Zdrojownik“ powstał. W ubieliny Myszkowskiej, Tomasza Listo- głym roku udało się go uruchomić,
padzkiego oraz Ksawerego Guta,
mieszkańców gminy KonstancinJeziorna i szybko zyskał aprobatę Cała rada jest za tym, by „Zdrojownik“
miejscowych przedsiębiorców.
był kontynuowany, bo jest bardzo po- Celem nadrzędnym ma być
trzebny naszym producentom.
budowanie lokalnej społeczności
na różnych płaszczyznach, takich
Andrzej Cieślawski
jak sztuka, ekologia czy żywienie
Przewodniczący rady miejskiej
– podkreśla Listopadzki. - Ponadto ważne jest, by wesprzeć lokalnych ale tylko na 8 weekendowych sesji,
rolników, którzy w starciu z wielko- w ramach których w Parku Zdroobszarowymi gospodarstwami stoją jowym udostępniono rolnikom i
na straconej pozycji. W naszej gmi- twórcom stragany.
- Cieszyły się ogromnym zainnie tkwi ogromny potencjał dla ekologicznej produkcji, który wciąż po- teresowaniem, nie tylko naszych
mieszkańców, ale także warszazostaje niewykorzystany.

Początki „Zdrojownika“ w konstancińskim parku cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem

wian, turystów, w tym zagranicznych – mówi Listopadzki. - Można
było nie tylko nabyć zdrową żywność, ekologiczne warzywa i owoce,
na przykład ogórki kiszone w miejskiej solance, ale też zdobyć wiedzę
podczas wykładów. Niestety od
tamtej pory nie ma możliwości prezentowania wyrobów w Konstancinie. Pojawiły się głosy niezadowolenia, bo ziemniaki, jakie mieli wystawcy, były brudne, bo nie przystoi
w eleganckim parku robić targu...
Stragany tam nie pasują
Wprawdzie w budżecie na ten
rok zapisano 120 tys. zł na zagospodarowanie „Zdrojownika“ w
pobliżu „Hugonówki“ w Parku
Zdrojowym, ale na ostatniej sesji
rady miejskiej burmistrz zaproponował zdjęcie tych środków. Pomysłowi sprzeciwili się mieszkańcy, a
także część radnych.
- Cała rada jest za tym, by „Zdrojownik“ był kontynuowany, bo jest
on bardzo potrzebny naszym producentom – przekonywał przewodniczący rady Andrzej Cieślawski. Zdjęcie tych pieniędzy nie oznacza,
że jest wycofywany z realizacji.
- Pojawiło się wiele nowych
okoliczności, m.in. fakt, że w rejonie „Hugonówki“, gdzie miał być
„Zdrojownik“, powstanie fontanna,
którą sfinansuje pan Starak – tłumaczył burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Ponadto w planach Uzdrowiska Konstancin jest budowa całorocznej tężni. W tym rejonie gmina stworzy też siłownię, więc stragany tam nie pasują. Strona społeczna ma wskazać inną lokaliza-

Zdaniem władz gminy „Zdrojownik“ nie może powstać
w Parku Zdrojowym
cję, ale nie w strefie A. Jak ją przedstawi i zostanie zaakceptowana,
zwrócę się do rady o jej zatwierdzenie i przyznanie środków – dodał.
Nic się nie dzieje
- Pamiętam, że gdy „Zdrojownik“ był na polanie w parku, panowała tam świetna atmosfera,
ale jak widać, nie wszystkim to odpowiadało, skoro nie można tego
ponownie uruchomić – stwierdził radny Tomasz Nowicki. - Nie
uważam, żeby park był złą lokalizacją. Nagle przyszedł pan Starak i teraz jakby kładziemy mu się
pod nogi, bo jest znanym i bogatym mieszkańcem, a wcale u nas
podatków nie płaci. Trzeba zachować jakąś hierarchię i nie odtrącać
tych mieszkańców, którzy walczą o
„Zdrojownik“.
- Nikt się tu nikomu do nóg nie
kładzie i byłbym za tym, żeby inni
przedsiębiorcy postępowali tak, jak
pan Starak – odparł Andrzej Cieślawski.
Marnotrawstwo energii
Burmistrz przekonywał, że handel marchewką czy pietruszką w
R

Sezon rowerowy
czas zacząć
POWIAT Niedawno ukazało się drugie wydanie przewodnika rowerowego po Krainie Jeziorki. Aby je otrzymać, wystarczy przesłać do starostwa powiatowego w Piasecznie zdjęcie z wycieczki rowerowej

W drugim wydaniu przewodnika uaktualniono informator i kalendarz imprez. Poprawiono także opisy niektórych szklaków i wymieniono zdjęcia. Publikacja o nazwie „400 szlaków rowerowych na południe od Warszawy” została wydrukowana w nakładzie 6 tys. egzemplarzy i trafiła do gmin i powiatów będących w Stowarzyszeniu Zlewni Rzeki Jeziorki. Aby otrzymać przewodnik, w którym znalazły się opisy 18 szlaków rowerowych oraz występujących na obszarze 10 gmin atrakcji turystycznych, wystarczy przesłać zdjęcie
wycieczki rowerowej na adres promocja@piaseczno.pl.
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parku nie jest możliwy, chociażby z
uwagi na zapisy ustawy uzdrowiskowej. Mimo to jego wniosek nie zyskał poparcia radnych – tylko cztery osoby były za zmniejszeniem budżetu, a 10 za pozostawienie 120 tys.
zł na „Zdrojownik“. Pomysłodawcy
podkreślają, że nie chodzi im o żadną wojnę z władzami gminy.
- Naszym zdaniem z ich strony
brakuje zrozumienia dla lokalnych
rolników i tego typu inicjatyw, które
przyniosłyby korzyść obu stronom –
podkreśla Listopadzki. - To marnotrawstwo energii lokalnych przedsiębiorców.
Póki co do urzędu miasta nie
wpłynęła propozycja nowej lokalizacji dla straganów.
– Negocjujemy z burmistrzem,
wskazując inną lokalizację. Sprawa powinna rozwiązać się w ciągu najbliższych dwóch tygodni – mówi Zbigniew Durajczyk,
pszczelarz z Cieciszewa, zaangażowany w utworzenie „Zdrojownika“. - Chcemy, by była dogodna dla
wystawców, w miarę blisko Parku
Zdrojowego i pokazywała dobro,
które mamy w naszej gminie.

Anna Żuber
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Festiwal Piosenki Angielskiej
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W majówkę urzędy zamknięte

POWIAT PIASECZYŃSKI/URSYNÓW Dziś rozpoczyna się długi majowy weekPIASECZNO/POWIAT W poniedziałek, w Centrum Kultury w Piasecznie odbyła się XI już edy- end, w związku z czym 2 maja większość urzędów będzie zamknięta
cja Festiwalu Piosenki Angielskiej. Tym razem do rywalizacji w trzech kategoriach wiekowych przystąpiło aż 45 uczestników

Festiwal Piosenki Angielskiej z roku na rok stoi na coraz wyższym poziomie
Organizatorem festiwalu, który z
roku na rok ma coraz bardziej profesjonalną oprawę, jest Szkołą Języków Obcych SPOT. Imprezę rokrocznie prowadzi natomiast nauczyciel języka angielskiego Filip Łopuski, który wiele lat temu był jej pomysłodawcą.
Fajne piosenki w dobrej oprawie
- Najwyższy poziom prezentowali w tym roku gimnazjaliści – mówiła po zakończeniu konkursowej
rywalizacji Małgorzata Miernecka, właścicielka szkoły SPOT. Trudno się z tym nie zgodzić, choć równie dużo emocji wyzwalały występy
uczniów szkół podstawowych w kategoriach klas I-III i IV-VI.
- Jeszcze nie mieliśmy tu chyba
takich słodziaków – powiedział w
pewnej chwili Filip Łopuski i miał
rację, bowiem dzieci nie tylko świetnie się prezentowały, ale także dobrze śpiewały i były przy tym niezwykle kontaktowe. Na uwagę zasługiwały dopracowane stroje i przemyślane rekwizyty małych artystów.
Całości dopełniała zaś scenografia,
z efektowną grą świateł.
Śpiewali na medal
Tego dnia pięcioosobowe jury,
w którym zasiedli zarówno muzycy, jak i nauczyciele języka angielskiego miało naprawdę twardy

orzech do zgryzienia. Trzeba było
jednak wyłonić zwycięzców, co w
końcu się udało. Pierwsze miejsce
w kategorii uczniów klas I-III zajęła Zuzanna Chmielarczyk z ZSP
w Zalesiu Górnym. Druga była
Małgosia Matysiak ze Szkoły Marzeń, a trzecia - Ania Adamczewska ze SP Eureka. Spośród uczniów
klas IV-VI najlepiej zaprezentowała
się Natalia Szygielska z ZS nr 2 w
Konstancinie-Jeziornie. Pozostałe dwa miejsca zajęły duety: Ania
Jakubowska i Martyna Stankowska z ZS w Chylicach oraz Nicole Kozicka i Ewa Odrowąż-Coates
z ZS w Baniosze. Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła Gabriela Kurzac z Gimnazjum w Łazach, drugie duet Zosia Justyńska i

Krzysztof Tomaszewski (ZSP Nowa
Iwiczna), a trzecie – Jagoda Jaskot
z ZSP w Zalesiu Górnym. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody,
wśród których znalazły się m.in. wydawnictwa książkowe, sprzęt elektroniczny, bony zakupowe do Empiku, a także semestr nauki języka angielskiego, zaproszenie na warsztaty wokalne oraz możliwość nagrania płyty w profesjonalnym studiu.
- Nasz festiwal z roku na rok ma
wyższy poziom, co cieszy – mówi
Małgorzata Miernecka. - Dziękuję
sponsorom oraz wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację tego
wydarzenia i zapraszam za rok.

Tomasz Wojciuk

Przed nami pierwszy majowy długi weekend i zapewne wielu mieszkańców
wykorzysta go na wycieczki czy kilkudniowe wyjazdy. Dla tych, którzy chcieliby
w tym czasie załatwić sprawy urzędowe, mamy złą wiadomość - 2 maja urzędy
będą zamknięte w Piasecznie, Górze Kalwarii, Prażmowie i Lesznowoli.
W poniedziałek, 2 maja i w piątek (27 maja) nieczynny będzie też urząd
w Konstancinie-Jeziornie. W zamian mieszkańcy będą mogli załatwić swoje
sprawy w dwie soboty - 7 i 21 maja.
2 maja petentów przyjmować będzie jedynie urząd dzielnicy Ursynów.

aż

Miesiąc książki afrykańskiej
KONSTANCIN-JEZIORNA Konstancińska biblioteka dołączyła do akcji
Kulczyk Foundation „Mądre Bajki z całego świata” i ogłosiła maj Miesiącem Książki Afrykańskiej
W ramach Miesiąca Książki Afrykańskiej biblioteka wraz z Kulczyk Fundation
organizuje konkurs dla dzieci szkół podstawowych. Każde dziecko, które wypożyczy i przeczyta co najmniej dwie książki poświęcone Afryce, otrzyma w nagrodę „Mądre bajki” od Kulczyk Foundation oraz zakładki od konstancińskiej placówki. Dodatkowo troje najlepszych czytelników dostanie piękne książki zakupione przez fundację.
Akcja ma wzmocnić wrażliwość międzyludzką i otworzyć oczy na zróżnicowane piękno świata. Jej celem jest też pokazanie młodym ludziom, że podstawowe wartości ludzkie są takie same na całym świecie - każde dziecko chce mieć
szczęśliwą rodzinę, przyjaciół, być kochane i rozumiane.

aż

POWIAT

Rocznica uchwalenia konstytucji

PRAŻMÓW

We wtorek, 3 maja odbędą się uroczystości, upamiętniające 225. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczną się one o godz. 10 mszą świętą za ojczyznę z udziałem chóru „Lira” w kościele św. Anny przy Placu Piłsudskiego w Piasecznie. Po mszy, około godz. 11, przy Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego zostanie odśpiewany hymn państwowy, odbędą się przemowy okolicznościowe i zostaną złożone kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej będzie można posłuchać
koncertu w wykonaniu Zespołu Wokalnego Domisolki, prowadzonego przez Piotra Łapińskiego przy akompaniamencie Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej oraz koncertu chóru „Lira” (scena plenerowa na Pl. Piłsudskiego).

Potrzebna krew dla Stasia
Mały mieszkaniec gminy Prażmów, 5-letni Staś, nagle zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Obecnie walczy o życie w Dziecięcym Szpitalu klinicznym
w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A. Aby utrzymać Stasia przy życiu i pozwolić mu walczyć z nowotworem potrzebna jest krew, której brakuje. Wszyscy ludzie
dobrego serca, którzy chcą pomóc chłopcu, mogą stawić się 6 maja pod budynkiem Szkoły Podstawowej w Prażmowie przy ul. Ryxa 72. Na miejsce przyjedzie
ambulans, w którym w godzinach od 9 do 13 będzie można oddać krew.
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Początek sezonu w Ośrodku Wisła

Antoni Kociński,
04.04.2016, 4120 g, 59 cm

Oliwia Filipek,
04.04.2016, 2430 g, 50 cm

Hanna Paśnik,
03.04.2016, 3190 g, 56 cm

Małgosia Regulska
04.04.2016, 3310 g, 52 cm

Jaś Kornacki,
31.03.2014, 3590 g, 55 cm

Piotr Grzechnik,
05.04.2016, 2850 g, 54 cm

Helena Klaja,
04.04.2016, 2998, 52 cm

Już jutro, w sobotę 30 kwietnia, rozpocznie się nowy sezon w Ośrodku Wisła. Impreza inauguracyjna wystartuje o
godz. 13 i będzie obfitowała w liczne atrakcje. Na najmłodszych będzie czekał plac zabaw Zalesiolandii z parkiem linowym, wieloma grami i zabawami. Miłośnicy zwierzaków będą
mieli okazję spotkać się z kucykami ze Stajni Jeździeckiej Impuls, zaś nieco starsi – popływać rowerami wodnymi i kajakami. Całość dopełnią koncerty muzyczne. Zabawa potrwa do
godz. 17.30.
fot. Paulina Bera
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Wymienił doświadczenia
z rówieśnikami

Maciek wciąż potrzebuje wsparcia

POWIAT W marcu pisaliśmy o trudnej sytuacji życiowej Macieja Dyby – 31-letniego mieszKONSTANCIN-JEZIORNA Radny Tomasz Nowicki był jednym z najmłod- kańca gminy Lesznowola, który od kilku miesięcy walczy z nieresekcyjnym, wieloogniszych uczestników II Kongresu Młodego Samorządu, który odbył się na skowym rakiem wątroby
Choroba Maćka, męża wspierapoczątku kwietnia w Dusznikach-Zdroju

Na zdjęciu 24-letni radny Tomasz Nowicki (z lewej) i 31-letni
Piotr Lewandowski, burmistrz miasta Dusznik-Zdrój
Na II Kongres Młodego Samorządu przybyli najaktywniejsi przedstawiciele młodego pokolenia, którzy objęli w ostatnich wyborach samorządowych ponad 190 stanowisk wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wśród licznych uczestników znalazł się też konstanciński radny Tomasz Nowicki, który był tam jednym
z najmłodszych samorządowców i jedynym przedstawicielem powiatu piaseczyńskiego.
- Możliwość spotkania w takim gronie była dla mnie inspirująca – mówi
24-letni Tomasz Nowicki. - W większości na spotkanie przybyły osoby niewiele
starsze ode mnie, jak na przykład prezydent Starachowic, który ma 27 lat, ale
spotkałem też innego radnego, młodszego ode mnie o dwa lata. Dzięki kongresowi mogłem dowiedzieć się, jak inni kreują lokalną rzeczywistość, czy jakie narzędzia do tego wykorzystują. Wszyscy na co dzień stykamy się z różnymi problemami i dzięki konferencji mogliśmy wymienić się doświadczeniami.
Jak mówi konstanciński radny, kontynuacja pracy na rzecz samorządu to
jego kierunek na przyszłość. Obecnie ubiega się on o przyjęcie do Szkoły Liderów. - W rodzinie nikt nie pracował w samorządzie czy urzędzie – mówi.
- Myślę, że ta chęć działania i empatia wynika z tego, jak zostałem wychowany. Zresztą rodzina bardzo mi kibicuje, a jak mam jakąś trudność do pokonania, robię sondę właśnie wśród najbliższych, by znaleźć rozwiązanie.
Tomasz Nowicki jest laureatem konkursu Wolontariusz Roku 2013 Gminy
Konstancin-Jeziorna.

Anna Żuber

jącej go żony Beaty i jednocześnie
ojca półtorarocznej Milenki, poruszyła serca wielu naszych czytelników. Obecnie około 100 ludzi działa, w mniejszym lub większym zakresie, na rzecz zbierania środków
na jego leczenie. Na terenie całego
kraju, jak również i za granicą, odbywają się koncerty i aukcje przedmiotów w celu ratowania życia Maćka. I choć zebrano już łącznie ponad
75 tysięcy złotych, to koszty leczenia
wynoszą minimum 10 tysięcy złotych miesięcznie, tak więc kolejne
środki będą z pewnością potrzebne.
Z Maćkiem było już w pewnym
momencie bardzo źle – do tego stopnia, że miał być skierowany do hospicjum. Okazuje się jednak, że istnieje lek ratujący mu życie, który – przyjmowany regularnie – jest
w stanie pozwolić mu w miarę normalnie funkcjonować w obliczu nieuleczalnej (na dzień dzisiejszy), ale
przewlekłej choroby. Nie znajduje się
on jednak, niestety, na liście leków
refundowanych przez NFZ. Obecnie Maciek, który ma sobie ogromną wolę walki z nowotworem i może
przy tym liczyć na wsparcie wielu ludzi dobrej woli, ma coraz lepsze wyniki zdrowotne, przestał tracić na wadze i – mimo iż wciąż osłabiony – czuje się już znacznie lepiej
niż wcześniej. Na razie nie przyjmuje jeszcze wyżej wymienionego leku,
gdyż jest w trakcie chemioterapii i
dopiero po jej zakończeniu będzie
rozpoczęta właściwa, długotrwała kuracja. Jest to najlepszy dowód
na to, że zbiórka na jego leczenie ma
sens i powinna być kontynuowana.
W niedzielę, 10 kwietnia w filii GOK-u Lesznowola w Mysiadle
dla Maćka zagrali Witek Muzyk Ulicy (wraz ze skrzypaczką Dominiką
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Maciej może w swojej chorobie liczyć na wsparcie wielu
osób dobrej woli
Bienias) i Bad Rose. Podczas koncertów odbyły się również wiosenne warsztaty plastyczne dla dzieci, a
na miejscu zakupić można było też
przepyszne, domowe wypieki i wrzucić pieniądze do puszki. W czwartek,
14 kwietnia w piaseczyńskim 8 Ball
Club, czyli popularnej Ósemce była
kolejna możliwość wsparcia leczenia chorego mieszkańca Lesznowoli. Piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Czerwonych
Gitar wykonali „na bis” (po wcześniejszych koncertach w Domu Kultury) piaseczyńscy artyści. W przerwach między kolejnymi wykonawcami odbyły się także aukcje przedmiotów ofiarowanych na szczytny cel.
W trakcie dwóch ostatnich im-

prez zebrano ponad trzy tysiące złotych – kolejną „cegiełkę” na drodze
do lepszego życia dla Maćka.
- Naprawdę nie wiem jak mamy
dziękować za okazane nam wsparcie
– mówi Beata Dyba, żona chorego.
- Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego odzewu. Gdy mąż dowiedział się
o chorobie i jeszcze czuł się przy tym
fatalnie, był załamany. Teraz twierdzi, że po prostu musi wyzdrowieć i
nie bierze innej opcji pod uwagę.
Więcej informacji o możliwości
pomocy dla Maćka znaleźć można
na stronie internetowej www.alivia.
org.pl/skarbonka/maciej-dyba/.
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Razem dla kultury

Kolizja w Solcu

PIASECZNO W środę po południu na drodze 79 doszło do groźnie wyglądającej kolizji, w wyniku której ucierpiała 30-letnia kobieta. - Kie- PIASECZNO We wtorek, 5 kwietnia w Domu Kultury w Piasecznie odbyło się spotkanie informarująca miała mnóstwo szczęścia, że uderzyła w drzewo od strony pa- cyjne i dyskusja na temat potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Organizatorom z Censażera – mówi komisarz Jarosław Sawicki, rzecznik KPP w Piasecznie trum Kultury w Piasecznie zależało na nawiązaniu dialogu ze wszystkimi osobami mającymi ciekawe pomysły na działania związane z szeroko rozumianą kulturą i edukacją kulturalną. Najciekawsze z zaproponowanych inicjatyw zostaną bowiem sfinansowane ze środków przyznanych na ten cel w ramach programu Dom Kultury plus Inicjatywy Lokalne 2016

Do zdarzenia doszło przed godz. 14 w miejscowości Solec. 30-letnia Olga
W. jechała seatem od strony Góry Kalwarii w kierunku Piaseczna. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn kobieta straciła panowanie nad kierownicą i
złapała pobocze. Samochód gwałtownie obróciło i wyrzuciło na przeciwną
stronę drogi, z której zsunął się do rowu, uderzając jeszcze w drzewo. Będąca
w szoku kobieta z niegroźnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala.
Prawy bok seata został dość poważnie uszkodzony. Na całe szczęście 30-latka
jechała sama. Za nieuwagę zostanie ukarana mandatem.

TW

Nabór do Festiwalu
Maklaka
KONSTANCIN-JEZIORNA Konstanciński Dom Kultury rozpoczął nabór filmów do Festiwalu Filmowego Artystyczny Świat Maklaka
Konkurs skierowany jest do amatorów, twórców niezależnych, studentów
i absolwentów szkół artystycznych. Jego celem jest wyróżnienie artystów,
którzy potrafią wnikliwie i krytycznie obserwować świat, przedstawiając go
przy tym w sposób pogodny i życzliwy, sięgając po charakterystyczne dla Patrona festiwalu środki – dystans, humor, ironię czy sarkazm. Organizatorzy nie
stawiają żadnych barier wiekowych ani gatunkowych.
Nagrodzone dzieła zostaną zaprezentowane w trakcie finału konkursu, w
ostatni weekend czerwca. Przewodniczącym jury będzie Marek Piwowski, reżyser („Rejs“, „Przepraszam, czy tu biją?“, „Uprowadzenie Agaty“), scenarzysta, twórca 27 filmów, które zdobyły 79 nagród.
Więcej informacji na stronie www.festiwalmaklaka.pl.

aż

Spotkanie otworzyła Małgorzata
Hohendorf-Pondarzewska z Centrum
Kultury w Piasecznie, która nakreśliła
ideę programu Dom Kultury plus Inicjatywy Lokalne 2016, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
- Chodzi o zaangażowanie
mieszkańców gminy Piaseczno we
współtworzenie kultury lokalnej, a
także większe zaangażowanie naszego Centrum Kultury we wsparcie inicjatyw przez nich proponowanych – powiedziała Małgorzata Hohendorf-Pondarzewska.
Proponowany program będzie
miał formę konkursu, który ma zostać ogłoszony w maju bieżącego
roku (a rozstrzygnięty pod koniec
czerwca) i w którym wybranych zostanie od trzech do siedmiu inicjatyw dotyczących szeroko rozumianej
kultury i edukacji. Ich budżet będzie
wynosił każdorazowo od dwóch do
ośmiu tysięcy złotych.
- Inicjatywy te będą realizowane od
sierpnia do połowy listopada – zaznaczyła pracowniczka Centrum
Kultury. - Chcielibyśmy jednak rozpocząć od warsztatu panelowego i
poznać państwa opinie na temat kultury lokalnej, na podstawie których
opracujemy regulamin i zasady konkursu, które ogłosimy.
Nie zawsze na temat
Następnie dyskusję poprowadzili Karol Wittels i Michał Bargielski z
Fundacji Obserwatorium. Niestety,
trwała ona zdecydowanie zbyt długo i
była mało merytoryczna. Początkowy
apel prowadzących o trzymanie się tematu okazał się być słuszny, ale niekoniecznie był później przez wszystkich
zabierających głos respektowany.
Poruszone zostały, między innymi,
kwestie zagospodarowania i rewitalizacji parku piaseczyńskiego, potrzeb
kulturalnych obcokrajowców – mieszkańców Piaseczna, prasy lokalnej czy
dostępu do kultury mieszkańców maR

E

K

L

A

M

A

łych miejscowości w gminie (wynikających np. z problemów komunikacyjnych). Padły również konkretne propozycje inicjatyw lokalnych: organizowania turniejów sportowych, wycieczek szlakami piaseczyńskich zabytków czy spektakli teatralnych dla dzieci, granych przez rodziców.
Dyrektor zachęciła do inicjatyw
Kolejna część spotkania poświęcona była już kwestiom technicznym. Prowadzący z Fundacji Obserwatorium nakreślili pokrótce szczegóły techniczne konkursu. Dowiedzieć się można było,
że aplikować z wnioskami projektów mogą zarówno grupy formalne (organizacje pozarządowe), jak
i nieformalne (np. grupy mieszkańców) – w tym osoby niepełnoletnie (za zgodą rodziców). Oprócz
tego, że inicjatywy muszą być realizowane na terenie gminy, przyznane dotacje nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych (ale potrzebny sprzęt można
np. wynająć).
Wnioski oceniać
będzie specjalnie powołana w tym
celu komisja składająca się, oprócz
przedstawiciela Centrum Kultury, z mieszkańców gminy Piaseczno. Oceniane będą: stopień współpracy z Centrum Kultury i inny-

mi podmiotami, wykorzystanie lokalnych zasobów, stopień znaczenia dla społeczności lokalnej (integracja i aktywizacja lokalna). Generalnie – im więcej mieszkańców
będzie zaangażowanych w danych
projekt, tym większe będzie mieć
on szanse na realizację. Istotny ma
być również potencjał kontynuacji
i trwałości oraz wykorzystanie w
projekcie elementów diagnozy kultury lokalnej.
W trakcie spotkania dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie Magdalena Gawrych nakreśliła
również, co wchodzi w skład Centrum Kultury i jakim potencjałem
ono obecnie dysponuje.
- Zachęcam do konsultacji, aby
wiedzieli państwo jakim sprzętem dysponujemy i jakie mamy możliwości
żeby dobrze przygotować projekty –
powiedziała dyrektor Centrum Kultury. - Żeby były one dobrze oszacowane i skalkulowane. Zachęcamy szczególnie do takich propozycji i inicjatyw,
które się jeszcze u nas nie zadziały.
Wszelkich informacji w sprawie
szczegółów programu udziela Małgorzata Hohendorf-Pondarzewska.
Kontakt do koordynatora projektu w
Centrum Kultury: inicjatywy@kulturalni.pl, tel. (22) 756 76 00 wew. 10.
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Mieszko przyjął chrzest

Koszykarki na medal

GÓRA KALWARIA W sobotę, 23 kwietnia w centrum Góry
Kalwarii odbyło się widowisko upamiętniające okrągłą, PIASECZNO W ubiegły weekend w Bydgoszczy odbył się ćwierćfinał Mistrzostw Polski
Młodziczek w koszykówce. Zespół MUKS-u Piaseczno, prowadzony przez trenera An1050. rocznicę Chrztu Polski
drzeja Fuska, awansował do turnieju półfinałowego, w którym cztery drużyny powalczą o wielki finał

Widowisko przygotowane przez Bractwo „Jak książę Mieszko chrzest
przyjmował ” miało formułę teatru w teatrze. Pierwsza i ostatnia scena rozgrywały się na dworze księcia Mieszka, któremu nauki chrzcielnej udzielał biskup Jordan. A ponieważ książę miał wątpliwości, biskup zaproponował „widowisko, które mu wyjaśni wszystko”. To widowisko to XVI - wieczna „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” autorstwa Mikołaja z Wilkowiecka. Znalazło się w niej złożenie Jezusa do grobu, ustawienie straży, ukazanie aniołów przy pustym już grobie i dynamiczne zastąpienie zmartwychwstałego Chrystusa do Otchłani, spętanie Lucypera i uwolnienie praojców.
Nie zabrakło spotkania z niewiastami i uczniami. Nic dziwnego, że zobaczywszy to wszystko Mieszko uwierzył i zdecydował się przyjąć chrzest, co wraz z
nim uczynił jego dwór. Już ochrzczony książę wraz z małżonką ponieśli symboliczne światło widzom. Po chwili na placu zapłonęło 500 woskowych świeczek. Ostatnim akcentem widowiska było wspólne odśpiewanie Bogurodzicy.
Barwna, rozświetlona, momentami pełna humoru inscenizacja opatrzona średniowieczną muzyką mogła się podobać, a wspólny śpiew
i przekazywanie sobie ognia z pewnością na długo zapadną w pamięć
mieszkańców Góry Kalwarii.

TW

Pobiegnij na milę!
PIASECZNO Już w najbliższą niedzielę, 1 maja odbędzie się 16. edycja Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej, upamiętniającej 225. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Turniej w Bydgoszczy od początku dobrze się układał. Młode koszykarki z Piaseczna najpierw uporały się wysoko z MLKS-MOS-em
Rzeszów (32:94), a potem – drugiego dnia turnieju – równie wysoko
wygrały z UKS-em SP 27 Katowice
(81:25). Już wtedy awans do najlepszej czwórki miały właściwie w kieszeni. Nie zmieniła tego nawet nieznaczna porażka (57:63) na zakończenie turnieju z MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz. W turnieju błysnęły dwie zawodniczki MUKS-u,
Julia Walencka i Zuzanna Rudenko,
które zdobyły odpowiednio 44 i 43
punkty. W tym tygodniu będzie znany organizator turnieju półfinałowego, w którym oprócz zespołu z Piaseczna zagrają młodzieżowe drużyny z Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego i Sopotu.

TW

Złoto juniorów na Mistrzostwach Mazowsza
TENIS STOŁOWY W sobotę, 16 kwietnia w Wyszogrodzie juniorzy UKS Return Piaseczno
zdobyli Drużynowe Mistrzostwo Mazowsza
Pingpongiści z Piaseczna, dzięki punktom zdobytym podczas
wcześniejszych zawodów, już przed
turniejem mieli zapewniony udział
w Mistrzostwach Polski. W półfinale pewnie pokonali jednak drużynę MOSiR-u Sochaczew 3:0, a
w finale zmierzyli się z drużyną
SCiK Hals Warszawa, z którą przegrali tylko jeden pojedynek, wygrywając ostatecznie 3:1. Złoty medal
zdobyła drużyna w składzie: Dominik Borowski, Adrian Majchrzak
i Maks Czerniak. Teraz piaseczyńskich juniorów czeka start w Mistrzostwach Polski.
Warto również wspomnieć, że w indywidualnych Mistrzostwach Mazowsza nasi juniorzy zdobyli cztery medale. Mistrzem Mazowsza został Adrian
Majchrzak, zaś brąz trafił do Dominika Borowskiego. W deblu z kolei Domi-

nik, w parze z Mikołajem Szalińskim
(Hals Warszawa), pokonał Majchrzaka oraz Bożka (Nadarzyn).
- Wszystko to dobrze wróży
przed Mistrzostwami Polski, któR

Zgłoszenia do biegu na dystansie 1 mili (1609 m) będą przyjmowane już od godziny 9.30. Otwarcie imprezy nastąpi o godz. 11, zaś
15 minut później odbędzie się bieg
przedszkolaków na dystansie około
100 m. Później na starcie staną dzieci ze szkół podstawowych, zaś na
godz. 12 zaplanowano start biegu
głównego. Linia startu, jak co roku
będzie znajdowała się przy Placu
Piłsudskiego. Zawodnicy pobiegną
ulicą Kościuszki, następnie Nadarzyńską, Sierakowskiego i wrócą z
powrotem na rynek. Do pokonania będą dwie pętle po około 800
m. Każdy zawodnik, który ukończy
bieg, otrzyma na mecie okolicznościowy medal.

TW
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re odbędą się w Ostródzie w dniach
28 kwietnia – 1 maja – mówi Maciej Chojnicki, trener UKS-u Return
Piaseczno.
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miejsce
Lesznowola lepsza od Perły Szóste
siatkarzy z Konstancina

FC LESZNOWOLA – PERŁA ZŁOTOKŁOS 2:1 Nie od dziś wiadomo, że w spotkaniach derbowych
zdarzyć się może wszystko. Nie inaczej było ostatnio w Nowej Woli. Choć z początSIATKÓWKA, IV LIGA Siatkówka w wykonaniu męskim jest bardzo poku goście sprawiali zdecydowanie lepsze wrażenie, to jednak ostatecznie gospodarze
pularna na Mazowszu, dlatego poziom sportowy tej dyscypliny jest remogli się cieszyć z kompletu punktów
latywnie wysoki - nawet w IV lidze, gdzie w minionym sezonie rywaliOd pierwszych minut spotkazowało ze sobą 16 zespołów
nia taktyka przyjezdnych była
dość czytelna, ale – jak się okazało – słusznie dobrana. Perła grała spokojnie z tyłu i długimi piłkami starała się uruchamiać szybkich
skrzydłowych. W bramce co i raz
denerwował się Krystian Bartnicki, bo sennie grający piłkarze Lesznowoli przepuszczali piłki, których
przepuszczać nie powinni i kilka
razy goście byli bliscy dojścia do
sytuacji bramkowych. Wreszcie,
w 15. minucie Marcin Dymek zagrał świetną prostopadłą piłkę do
wychodzącego na czystą pozycję
Konrada Zawadzkiego, a ten bardzo przytomnie przelobował Bartnickiego i było 0:1. Później obraz
gry nie zmienił się zbytnio. Lesznowola była nieporadna w ofensywie,
a Perła dalej grała swoje. W końcu Artur Wolski zagrał do wychodzącego sam na sam z bramkarzem
Cezarego Kura, który był faulowany przez Michała Kulpińskiego. W
tej sytuacji arbiter nie miał wyjścia
i Kulpiński – z czerwoną kartką –
musiał opuścić boisko.
Przełomowym momentem spotkania okazała się jednak 37. minuta. Paweł Reszka interweniował
wówczas w bramce tak niefortunnie, że znokautował swojego kolegę
z drużyny – Dymka. Poszkodowany na moment stracił przytomność,
mecz został przerwany, a Dymek zo-

stał odwieziony karetką do szpitala.
Na szczęście nie stało mu się nic poważnego. Po wznowieniu gry wydawało się, że do przerwy wynik będzie bez zmian, ale w 45. minucie
arbiter podyktował rzut karny dla
Lesznowoli za faul jednego z obrońców. Mariusz Skalski nie miał problemów z doprowadzeniem do wyrównania.
Po zmianie stron Perła nie potrafiła zrobić odpowiedniego użytku z przewagi liczebnej. Akcje piłka-

rzy ze Złotokłosu były nieporadne,
natomiast Lesznowola... wykorzystała swoją okazję. W 52. minucie
Rafał Gajowniczek strzelił bramkę
z rzutu wolnego. Nie bez winy był
w tej sytuacji, nie najlepiej ustawiony, „Rechot”. Do końca meczu obraz gry niewiele się zmienił, wobec
czego wicelider musiał przełknąć
gorzką pigułkę drugiej ligowej porażki z rzędu.

Grzegorz Tylec

Marcin Urbański,
trener FC Lesznowola

Krysian Kopecki,
trener Perły Złotokłos

Dzisiaj, szczególnie w pierwszej połowie, to nie był nasz dobry mecz. Do momentu straty zawodnika prezentowaliśmy się bardzo słabo, ale w drugiej połowie graliśmy w 10 lepiej niż w 11.
Pokazaliśmy charakter i podnieśliśmy się, ustawiliśmy się później defensywnie i szukaliśmy kontr. Koncentrujemy się na każdym kolejnym meczu, a dziś cieszymy się, że udało się zrewanżować Perle za wysoką porażkę z nimi na jesieni.

To był kolejny słaby mecz w naszym wykonaniu, do tego doszły kolejne kontuzje.
Szkoda, że za szybko uwierzyliśmy w wygraną
i to minimalnym nakładem sił. Jak nie będziemy walczyć od początku do końca, to niestety będziemy przegrywać takie mecze
jak ten. Dodatkowo przegrywamy kolejny mecz tracąc bramki
po stałych fragmentach gry. Musimy się zmobilizować i grać dalej, bo ciągle jesteśmy wiceliderem i nic jeszcze nie jest stracone.

Wyniki naszych zespołów ligowych

IV liga
Kolejka 23 - 16-17 kwietnia
Dolcan II Ząbki 0-3 Victoria Sulejówek (wo)
Sparta Jazgarzew 4-0
Szydłowianka Szydłowiec
Olimpia Warszawa 0-1 KS Konstancin
(Konstancin-Jeziorna)
Mazur Karczew 1-2 Hutnik Warszawa
Mszczonowianka Mszczonów 3-0 KS Raszyn
Błonianka Błonie 0-2 Wilga Garwolin
Drukarz Warszawa 2-4 Orzeł Wierzbica
Znicz II Pruszków 2-0 KS Warka
UKS Łady 0-1 Żyrardowianka Żyrardów
Kolejka 24 - 23-24 kwietnia
Szydłowianka Szydłowiec 0-3 Victoria Sulejówek
Dolcan II Ząbki 0-3 UKS Łady (wo)
Żyrardowianka Żyrardów 3-2 Znicz II Pruszków
KS Warka 0-1 Drukarz Warszawa
Orzeł Wierzbica 1-1 Błonianka Błonie
Wilga Garwolin 0-0 Mszczonowianka Mszczonów
KS Raszyn 1-0 Mazur Karczew
Hutnik Warszawa 1-0 Olimpia Warszawa
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 0-2 Sparta Jazgarzew
Tabela grupy południowej IV ligi
1.
Mszczonowianka Mszczonów
24 55 17 4
2.
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
24 54 17 3
3.
Victoria Sulejówek
24 53 15 8
4.
Orzeł Wierzbica
24 42 11 9
5.
Sparta Jazgarzew
24 41 12 5
6.
Hutnik Warszawa
24 40 12 4
7.
Mazur Karczew
24 36 10 6
8.
Szydłowianka Szydłowiec
24 32 8 8
9.
Wilga Garwolin
24 32 9 5
10. Znicz II Pruszków
24 31 9 4
11. Żyrardowianka Żyrardów
24 29 7 8
12. KS Raszyn
24 29 7 8
13. Błonianka Błonie
24 29 6 11
14. UKS Łady
24 26 6 8
15. Olimpia Warszawa
24 24 5 9
16. Drukarz Warszawa
24 13 3 4
17. KS Warka
24 12 2 6
18. Dolcan II Ząbki
24 14 4 2

3 61-21
4
1
4
7
8
8

53-20
60-16
42-21
33-36
40-37
44-33

8 36-30
10 37-35
11 46-45
9 21-35
9 31-43
7 21-23
10 36-38
10 23-35
17 25-62
16 19-55
18 30-73

Liga okręgowa
Kolejka 20 - 16-17 kwietnia
Naprzód Brwinów 0-1 SEMP Ursynów (Warszawa)
Okęcie Warszawa 2-0 Korona Góra Kalwaria

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-2 Unia Warszawa
FC Lesznowola 2-1 Perła Złotokłos
LKS Chlebnia 3-2 Naprzód Stare Babice
UMKS Piaseczno 7-0 Zaborowianka Zaborów
Laura Chylice 2-0 Przyszłość Włochy (Warszawa)
Milan Milanówek 3-2 KS Teresin
Kolejka 21 - 23-24 kwietnia
Naprzód Brwinów 0-0 Milan Milanówek
KS Teresin 4-1 Laura Chylice
Przyszłość Włochy (Warszawa) 3-1 UMKS Piaseczno
Zaborowianka Zaborów 1-4 LKS Chlebnia
Naprzód Stare Babice 2-2 FC Lesznowola
Perła Złotokłos 1-4 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
Unia Warszawa 4-0 Okęcie Warszawa
Korona Góra Kalwaria 1-3 SEMP Ursynów (Warszawa)
Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.
UMKS Piaseczno
21 48 15 3 3 51-24
2.
Przyszłość Włochy (Warszawa)
21 41 12 5 4 42-24
3.
Unia Warszawa
21 40 11 7 3 54-25
4.
Perła Złotokłos
21 39 12 3 6 43-26
5.
SEMP Ursynów (Warszawa)
21 39 12 3 6 46-28
6.
FC Lesznowola
22 38 12 2 8 50-42
7.
LKS Chlebnia
21 37 12 1 8 43-39
8.
KS Teresin
21 33 10 3 8 44-29
9.
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
21 30 8 6 7 44-37
10. Milan Milanówek
21 28 8 4 9 34-36
11. Naprzód Brwinów
21 23 7 2 12 27-32
12. Laura Chylice
21 22 6 4 11 33-55
13. Okęcie Warszawa
21 20 5 5 11 21-41
14. Naprzód Stare Babice 21 18 5 3 13 31-47
15. Korona Góra Kalwaria 21 16 5 1 15 32-59
16. Zaborowianka Zaborów 22 8 2 2 18 15-66

A klasa

UMKS II Piaseczno 1-2 Wrzos Międzyborów
GLKS Nadarzyn 3-1 KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
UKS Siekierki (Warszawa) - Sparta II Jazgarzew (odwołany)
Tur Jaktorów 2-0 Perła II Złotokłos

Pierwszy, historyczny start drużyny SPS Konstancin-Jeziorna zaowocował,
na zakończenie rozgrywek, zajęciem szóstego miejsca w Grupie B IV ligi.
- Jesteśmy jedyną drużyna, która reprezentuje siatkówkę w wykonaniu
męskim w rozgrywkach MWZPS z powiatu piaseczyńskiego – podkreśla Mirosław Kapitan, trener SPS-u Konstancin-Jeziorna. - Sezon oceniam pozytywnie. Zdołaliśmy zebrać drużynę, która prezentowała dobry poziom sportowy.
Wygraliśmy parę meczy, nawet z zespołami teoretycznie mocniejszymi. Jeżeli mieliśmy pełny skład i dobry dzień, mogliśmy wygrać z każdą drużyną w tej
lidze. Ominęły nas przy tym poważniejsze kontuzje, a atmosfera w drużynie
była dobra.
Władze klubu dziękują za wsparcie gminie Konstancin-Jeziorna oraz sponsorom i kibicom, którzy w coraz większej liczbie przychodzą na mecze.
- Teraz mamy roztrenowanie, a niedługo zaczniemy grać również w siatkówkę plażową – mówi Mirosław Kapitan. - Do następnego sezonu potrzebujemy
paru wzmocnień i wsparcia sponsorów, żeby iść do przodu. Przy okazji zapraszam chłopaków mających kontakt z siatkówką do spróbowania swoich sił w
naszej drużynie.

Grzegorz Tylec

Warka wygrywa w Piasecznie
PIŁKA NOŻNA Ponad dziewięć godzin trwały zmagania 12 zespołów na
boisku przy ulicy Chyliczkowskiej. W końcu najlepszą ekipą amatorskiego turnieju Piaseczno Cosinus Cup okazała się drużyna Galeria Jubilerska Warka

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.
Świt Warszawa
17 40 13 1 3 41-13
2.
Piast Piastów
17 36 11 3 3 55-11
3.
GLKS Nadarzyn
17 34 10 4 3 41-19
4.
Jedność Żabieniec
16 33 11 0 5 46-20
5.
Sparta II Jazgarzew 15 28 9 1 5 39-33
6.
Tur Jaktorów
17 23 7 2 8 26-37
7.
UKS Siekierki (Warszawa)16 23 7 2 7 41-40
8.
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
16 22 6 4 6 37-34
9.
AMT Nowa Wieś
17 19 6 1 10 26-55
10. Wrzos Międzyborów 16 15 4 3 9 22-45
11. KS II Raszyn
17 14 4 2 11 22-51
12. Perła II Złotokłos
16 11 3 2 11 16-39
13. UMKS II Piaseczno
17 9 2 3 12 28-43

Ekstraliga kobiet
Kolejka 19 - 16-17 kwietnia
Mitech Żywiec 4-1 GOSiR Piaseczno
Zagłębie Lubin 1-0 AZS PSW Biała Podlaska
Olimpia Szczecin 0-1 Sztorm Gdańsk
KKP Bydgoszcz 0-3 AZS PWSZ Wałbrzych
Górnik Łęczna 1-2 Medyk Konin
Czarni Sosnowiec 2-1 AZS Wrocław
Kolejka 20 - 23-24 kwietnia
GOSiR Piaseczno 1-3 Czarni Sosnowiec
AZS Wrocław 2-1 Górnik Łęczna
Medyk Konin 5-0 KKP Bydgoszcz AZS PWSZ Wałbrzych
2-0 Olimpia Szczecin
Sztorm Gdańsk 3-1 Zagłębie Lubin
AZS PSW Biała Podlaska 0-1 Mitech Żywiec

Kolejka 17 - 16-17 kwietnia
Pauza: Perła II Złotokłos.
Jedność Żabieniec 0-1 Świt Warszawa
Sparta II Jazgarzew 3-0 Tur Jaktorów
KS II Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-1
UKS Siekierki (Warszawa)
Wrzos Międzyborów 2-2 GLKS Nadarzyn
AMT Nowa Wieś 1-0 UMKS II Piaseczno
Piast Piastów 6-0 KS II Raszyn
Kolejka 18 - 23-24 kwietnia
Pauza: Jedność Żabieniec.

Tabela Ekstraligi kobiet
1.
Medyk Konin
20
2.
Górnik Łęczna
20
3.
Mitech Żywiec
20
4.
AZS PWSZ Wałbrzych 20
5.
AZS Wrocław
20
6.
Zagłębie Lubin
20
7.
Sztorm Gdańsk
20
8.
Czarni Sosnowiec
20
9.
AZS PSW Biała Podlaska 20
10. GOSiR Piaseczno
20
11. KKP Bydgoszcz
20
12. Olimpia Szczecin
20

Świt Warszawa 0-3 Piast Piastów
KS II Raszyn 1-5 AMT Nowa Wieś

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam
przez kluby, zmienione lub odwołane.

53
39
37
32
31
30
26
25
21
20
11
11

17
12
11
9
9
9
6
6
6
6
2
3

2
3
4
5
4
3
8
7
3
2
5
2

1 65-9
5 57-20
5 29-28
6 34-26
7 36-26
8 22-21
6 21-23
7 28-27
11 10-26
12 19-41
13 11-40
15 16-61

W finale zwycięzcy pokonali Młode Wilki Góra Kalwaria 1:0, a trzecie miejsce przypadło w udziale Bankowi Spółdzielczemu Tarczyn. Królem strzelców
imprezy został Damian Folwarski (Młode Wilki Góra Kalwaria, siedem goli),
najlepszym bramkarzem - Mateusz Grzyb (Bank Spółdzielczy Tarczyn), a najlepszym zawodnikiem – Przemysław Grzywacz (Galeria Jubilerska Warka). Kolejny turniej odbędzie się już 25 czerwca w Górze Kalwarii. Zapisy: Zapisy@copafootball.pl.

Tyl.
LEKKOATLETYKA

I Maraton Sztafet Powiatu Piaseczyńskiego
W sobotę, 18 czerwca w Żabieńcu koło Piaseczna na trasie Frog Race oraz
BBL Lasy odbędzie się wyjątkowa impreza dla biegaczy. Do zawodów organizatorzy ze Stowarzyszenia Kondycja zapraszają sześcioosobowe drużyny, które pobiegną na dystansach 7,195m, 10 km, 10 km, 5 km, 5km, 5km. Zapisy na
stronie www.kondycja.com.pl.

Tyl.
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Miejsce na Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
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Kierownika Biura Pozyskiwania
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KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 16 (621)/2016/W1
DAM PRACĘ
Babik transport - zatrudnimy osobę ze znajomością języka angielskiego na stanowisku spedytora międzynarodowego. Mile
widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. tel. 600 065 813
Firma Coldor sp z o.o. Zatrudni osobę
ze znajomością pragramu Symfonia do
działu obsługi klienta, cv prosimy wysyłać
na adres. coldor@coldor.pl
Gazeta Kurier Południowy poszukuje osób
do rozdawania gazet, praca w piątki w godzinach: 700-17:00, tel. 22 756 79 39 lub zgłoszenia osobiste: ul. Ludowa 2, Piaseczno
Zatrudnię osoby do sprzątania hali produkcji
spożywczej w Parzniewie k. Pruszkowa. Praca w systemie zmianowym. Wynagrodzenie:
10 zł netto/h. Kontakt: 510 012 549 lub 510
014 898 (pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00).
Kucharza z doświadczeniem od zaraz,
tel. 601 633 330
Do pracy w delikatesach, na stałe lub
dorywczo, Józefosław, tel. 504 701 854
Do zakładu kamieniarskiego polerowników
oraz do montaży nagrobków, z doświadczeniem, dobre zarobki, Warszawa,
tel. 607 149 243
Szwaczki do zakładu na stałe, Ursynów,
tel. 603 675 411
Budowlańców wszechstronnych,
glazurników, blacharzy budowlanych,
tel. 602 230 452
Kosmetyczkę z umiejętnością manicure,
pedicure, od zaraz, Piaseczno centrum,
tel. 602 68 99 33
Zatrudnię osobę do pracy w sklepie
w Sobikowie, tel. 508 329 485
Zatrudnię diagnostę laboratoryjnego
w Piasecznie, tel. 608 67 33 01
Grafika komputerowego od zaraz,
Wólka Kosowska, tel. 796 696 399
Zatrudnię rejestratorkę medyczną
w Piasecznie, tel. 608 67 33 01
„Kurier Południowy” poszukuje dziennikarzy i korespondentów. Aplikacje prosimy
kierować na adres:
redaktor.naczelny@kurierpoludniowy.pl
Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna,
tel. 602 637 732
Zatrudnię ślusarza, spawacza do 35lat,
Prażmów, tel. 693 653 165
Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,
Dawidy, dojazd autobusem 715 lub stacja
PKP Dawidy, tel. 501 097 603
Zatrudnię manikiurzystkę, tel. 602 637 732
Poszukujemy osób do pracy w charakterze
kucharza/kucharki, pomoc kuchenna oraz
osób, które zajmują się pakowaniem posiłków, tel. 532 252 706
Zatrudnię młodą dziewczynę do sklepu
z meblami na wymiar, na pół etatu. Praca
w Piasecznie, tel. 607 781 821
Zatrudnię osobę do sprzątania
i kucharkę w Jazgarzewie tel. 501 182 362
Zatrudnię opiekunkę i kucharkę
do domu opieki w Baniosze, tel. 501 182 362
Sklep ABC w Julianowie zatrudni
ekspedientki, tel. 504 035 416
Agencja ochrony zatrudni pracowników
na obiekty Ursynów, Mokotów, Ursus
i inne Tel. 883 304 080

Zatrudnię panią do sprzątania mieszkania
+ prasowanie, raz w tygodniu, Józefosław,
tel. 603 626 569

Zatrudnię kierowcę C+E, transport krajowy,
dobre warunki, weekendy wolne, tel. 507 796 120
Do kawiarenki na dworcu w Piasecznie,
tel. 603 991 916

Pana do pracy w piekarni, tel. 601 28 20 71
Piekarza, Konstancin, tel. 601 28 20 71
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Gołkowie – praca 2 – zmianowa, niedziele
i święta wolne, tel. 519 831 770

Firma sprzątająca zatrudni do sprzątania
w godzinach nocnych. Praca w
Piasecznie, tel. 512 117 967
Kucharzy, kelnerów zatrudni restauracja,
Piaseczno, tel. 501 361 348
Szewca z doświadczeniem, od zaraz, do zakładu usługowego w Konstancinie – naprawa
obuwia, tel. 503 018 848
Firma sprzątająca zatrudni do sprzątania Centrum Handlowego Janki. Praca - ul. Mszczonowska, tel. 509 375 085
Zatrudnię fryzjerkę, Orzeszyn, tel. 667 505 990
Firma sprzątająca zatrudni Panią do sprzątania,
Góra Kalwaria, dobre warunki, tel. 508 253 105
Zatrudnię przedszkolankę, Prażmów,
tel. 601 297 201
Pracuj jako Opiekunka seniorów w Niemczech.
Nie znasz języka? Zapisz się na kurs od podstaw w Warszawie i pracuj z Promedica24!
Tel. 501 356 229
Praca w ochronie - Kawęczyn k. Konstancina-Jeziornej, system dzienny. Tel.: 609 097 913
Kwalifikowanych i nie kwalifikowanych pracowników ochrony sklepy Ursynów, Włochy,
Targówek lub Piaseczno od 8-10 zł netto.
Tel. 512 861 927
Poszukuję pracowników ochrony obiekty
handlowe stawka od 8,50 zł Piaseczno.
Tel. 605 955 459
Zatrudnię budowlańca. Tel. 698 831 814
Mechanika z doświadczeniem w Piasecznie,
tel. 660 388 940

Soki z jabłek z własnego sadu bez konserwantów - 5 l cena 15 zł, tel. (22) 736 25 44
Tuje żywopłotowe: szmaragd, brabant, świerki.
Producent, Gołków, Tel. 501 679 121

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Silnik S21 do Warszawy i silnik S7 Diesel
Andoria, tel. 602 890 645

AUTO - MOTO KUPIĘ

Tynki maszynowe, tel. 502 507 495

Działka budowlana w Tomicach, 1670 m kw.,
cena 100 zł/m kw., tel. 511 398 617
Sprzedam działkę o pow.4,74 ha w gminie
Chynów, tel. 886 148 471
Działki usługowe, budowlane 15 km
od Piaseczna (Uwieliny)Tel.603 862 559

Działki Grabina k. Chynowa, tanio,
tel. 603 53 53 44

Brukarstwo. Odwodnienia. tel. 504 008 309

Kawalerka w centrum Piaseczna,
tel. 53 05 07 571

Wynajmę lokal usługowy, 150 m kw., w Nowej
Iwicznej, tel. 502 159 936
Mieszkanie 38 m kw., z miejscem parkingowym,
Piaseczno, tel. 88 00 37 609, 603 170 182
Wynajmę warsztat, Żabieniec, tel. 601 211 198

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie w Piasecznie o powierzchni 47,5 m kw. z garażem podziemnym. Mieszkanie umeblowane. Cena lokalu
255 tys. Kontakt : 608 334 399
Działki budowlane, 1000 m kw., Krupia
Wólka, tel. 509 292 026
Budowlana 726 m kw. Drwalew,
tel. 514 253 173

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa
i kierowców, tel. 22 726 83 42

Działka budowlano -inwestycyjna,
7385 m kw., Łazy, tel. 798 527 827

Zatrudnię stolarza, tel. 501 21 29 37

Działka budowlana 1200m kw., Piaseczno,
600zł/m kw., tel. 664 419 850

Zatrudnię kierowcę kat. C + E na kraj,
tel. 601 097 505
Ekspedientka, Żabia Wola i Nadarzyn,
tel. 508 363 788

SZUKAM PRACY
Ukrainiec z polskim pochodzeniem wykona
prace porządkowe lub drobne prace remontowe w domu/na działce. Jurek, tel. 508 932 427

Sprzątanie, tel. 888 035 873

KUPIĘ

Bezpośrednio, 66,3 m kw., Góra Kalwaria,
tel. 603 039 570
Gabryelin, budowlane, 1000 m kw.,
tel. 604 210 219

Elektryk, tel. 666 890 886
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie
elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie,
tel. 501 62 45 62
Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Ogrody. Porządki. Wertykulacja.
tel. 504 008 309

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Wiosenna aeracja trawników,
tel. 698 698 839

Ocieplenia, elewacje, pokrycia dachowe,
tel. 730 358 998

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

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214

Remonty, malowanie, tapety,
tel. 665 708 757

Docieplanie budynków tanio, solidnie,
tel. 507 768 230
Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje, Piaseczno, tel. 506 167 562
www.naprawy-agd.pl

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 575 377 182

Wylewki betonowe agregatem,
tel. 600 87 27 37

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

Projektowanie mebli, drzwi,
tel. 604 668 623

Usługi mini koparko - ładowarką,
tel. 517 477 531

Ogrody od A do Z, tel. 781 544 058

Układanie kostki brukowej, tel. 517 477 531

Dachy, kominy, rynny, tel. 798 836 860

Docieplanie budynków, elewacje,
tel. 511 723 600

Magazyny w Antoninowie, ochrona
całodobowa, tel. 604 470 270, 604 470 370

Organizujemy przyjęcia ogrodowe u klienta:
chrzciny , komunie, pikniki, imieniny ,urodziny, Tel.533 938 338, smakiprowincji.pl

Rynny, dachy, tel. 512 256 799

Murarz – tynkarz podejmie pracę,
własny sprzęt, tel. 505 877 194

Hydraulika domy, tel. 505 762 018

Lokal 30 m kw. na biuro, gabinet, Piaseczno,
tel. 609 216 710
Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście
tel. 692 397 311
Dom 130 m kw. 4 pokoje Piaseczno,
tel. 501 178 985

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dzialkę, Zalesie, Ustanówek, e-mail:
pietia@bunkier.tv
Mały domek – mazowieckie, tel. 725 808 770

Budowa domów, rozbudowy, elewacje,
dachy, remonty, tel. 501 386 629
Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
tel. 730 338 721
Posadzki betonowe mixokretem,
tel. 508 017 870
Glazura, gres, hydraulika tel. 601 219 482
Hydrauliczne kompleksowo, uprawnienia,
doświadczenie, tel. 605 079 907

Malujemy, tel. 794 706 556

dachy-ebos.pl
Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl
tel. 696 437 501

RÓŻNE
NIEODPŁATNIE ODBIORĘ ZŁOM, stare pralki,
komputery, piece, kaloryfery itp.. Piaseczno,
Konstancin i bliskie okolice, tel. 698 698 839
KASY FISKALNE – SPRZEDAŻ, SERWIS, DORADZTWO, DOJAZD DO KLIENTA, tel. 668 278 965

Manicure hybrydowy, tel. 694 943 099
Oddam biurko, tel. 602 57 83 66

USŁUGI
OCIEPLENIA PODDASZY, TEL. 572 910 770
GLAZURNICTWO, TEL. 572 910 770
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, DEKORACYJNE
SUFITY, TEL. 572 910 770
STANY SUROWE, TEL. 572 910 770
ELEWACJE, TEL. 572 910 770

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI
PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowania maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE.
tel. 508 743 620

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

32 m kw. - 181 tys. zł z miejscem garażowym,
Piaseczno, os. Prestige, tel. 512 691 867

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Działkę 1100 m kw., budowlaną, zadbaną,
ogrodzoną, w Piskórce, tel. 607 988 337

Wycinka drzew, oczyszczanie działek,
ogrodnicze, tel. 519 874 891

Lokal handlowo-usługowo-biurowy
w Piasecznie. 176 m kw. Tanio. Tel. 602 223 707

Staromiejską działkę budowlaną na północnych obrzeżach Tarczyna k./Piaseczna,
tel. 514 401 063

Działka budowlana, 3800 m kw., w Wilczej
Wólce, tel. 500 827 191

Remonty wykończenia wnętrz - malowanie,
glazura terakota, gładzie gipsowe...
tel. 501 462 388

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW
ROZWODOWYCH, tel. 508 743 620

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo,
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Lokal fryzjerski, wyposażony, 40 m kw.,
Piaseczno, tel. 501 249 530

Skup aut, uszkodzone, skorodowane,
tel. 530 540 555

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

Mieszkanie 73 m kw. z garażem Piaseczno,
tel. 609 264 795

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Ogrody. Koszenie Trawników-Wykaszanie
Zarośli. Tel. 603 315 531
Po 16-tej. Lekkie prace porządkowe, opieka
nad starszymi, nietypowe, mycie okien,
kier-B, fry VAT, Tel. 601 944 200

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

Murowany garaż do sprzedania, Piaseczno
ul. Kusocińskiego, tel. 602 489 649

Usługi, wykopy koparko-ładowarką.
Piaseczno, tel. 500 212 105

Tynki tradycyjne i maszynowe,
tel. 604 415 352

Działka budowlana 1000 m kw. Prażmów,
tel. 602 77 03 61

Auto-Skup, każdy stan, najlepsze ceny,
tel. 737 525 270

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd
i wycena, tel. 533 525 533

Wycinka oraz skracanie drzew, tel. 510 694 550

Dom jednorodzinny 159/1300 m kw.,
Krzaki Czaplinkowskie, tel. 602 397 714

Auto skup, tel. 535 661 903

Kupię każde auto, gotówka, od ręki,
tel. 510 210 692

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Układanie kostki brukowej, elektryka.
Hydraulika, wykończenia wnętrz,
tel. 603 304 250
Tani transport 1,5T tel. 516 856 115
www.transport-i-przeprowadzki.pl

Mieszkanie w okolicy Tarczyn-Piaseczno,
tel. 502 870 325

Skup aut, tel. 793 30 40 91

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 606 212 603

Mieszkanie 30 m kw., Tarczyn, 120 tys. zł,
tel. 881 966 833

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE,
RĘCZNE, TEL. 792 456 182
Instalacje hydrauliczno – gazowe,
kompleksowo, tel. 784 363 960
Anteny TV/SAT. Montaż – Serwis,
tel. 508 329 491

Profesjonalne wykończenia wnętrz,
tel. 796 875 518
Ogrodzenia-montaż-doświadczenie-referencie, tel. 793 047 004
Geodeta, tel. 516 070 915
Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza,
tel. 506 498 222
Malowanie, szpachlowanie, ocieplanie
poddaszy i budynków tel. 513 137 581

Kancelaria Prawa Administracyjnego. ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI
PUBLICZNE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA PROCESOWE.
tel. 508 743 620
PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, alimentacyjnych – sprawy rodzinne,
karne, cywilne, spadkowe tel. 508 743 620
Fryzjerka podnajmie konsole w salonie
kosmetycznym lub fryzjerskim, tel. 600 87 12 28

Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny
zakres, tel. 601 304 250
Domofony, tel. 603 375 875
Posesja, konserwacja, naprawy, sprzątanie,
tel. 607 566 503
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Hydraulik, tel. 535 872 455
Projekty-wizualizacje, tel. 606 277 787

NAUKA
j. angielski, nauka przez konwersację,
tel. 531 589 948
Francuski, tel. 607 924 999
Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497
Doktor Fizyka Matematyka Angielski
Rosyjski, tel. 695 39 75 97

Glazurnicze, tel. 660 130 799

ZDROWIE I URODA

Każde elektronarzędzia i narzędzia,
tel. 690 61 30 31 www.hold.waw.pl

Działki budowlane w Błoniu gm. Prażmów,
1000 i 1500 m kw., 55 zł/m kw., tel. 604 823 665

Kupie zboże, pszenicę, tel. 509 284 043

Działka w Jazgarzewie, ul. Szkolna 18 A,
tel. 500 740 428

Fotograf - ślub, chrzest, inne okazje,
wolne terminy 2016, lemonphoto.pl,
tel. 692 569 927

Remonty, tel. 505 970 480

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

Dachy, podbitka, naprawa itp., tel. 692 194 998

Warzywa, owoce, Tarczyn, Rynek 31

Ziemię rolną 1,71 ha z możliwością zabudowy,
gm. Prażmów, tel. 603 667 564

Anteny, domofony, montaż, naprawy,
tel. 603 375 875

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Grochowa, działka budowlana, tel. 607 126 864

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia,
tel. 501 299 360

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, książki, pocztówki,
tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Zatrudnię ekspedientkę do pracy w sklepie
spożywczym w Nowej Iwicznej. Dobre warunki pracy, tel. 502 159 936

400 filmów DVD, tel. 881 966 833

Praca z zamieszkaniem , kobieta do 50 lat,
rencistka, tel. 889 829 837

Regały sklepowe, lada chłodnicza,
chłodziarka, tel. 601 99 11 03

Elektrykowi, tel. 501 236 987

Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent,
tel. 504 477 302

Zatrudnimy Pracowników Ochrony na obiekty
handlowe i logistyczne - Błonie i Kopytów. System 16h lub 24/48, stawka 5,80-8,50zł/h netto.
Tel.: 607 780 523

Firma z okolic Tarczyna (Rembertów) zatrudni osobę na stanowisko mechanik samochodów ciężarowych. Dodatkowa premia
za umiejętności kierowania pracą warsztatu,
tel.: 725 046 506

Firma zatrudni do sprzątania w Jankach,
tel. 501 366 037

Sprzedam dom jednorodzinny 160/500 m kw.,
w Piasecznie, tel. 518 846 013

Toyoty, tel. 668 171 639

Sprzątanie, mycie okien, tel. 731 790 831

Pracowników budowlanych, stała praca,
cotygodniowe rozliczenie, tel. 507 191 295

Drewno kominkowe suche, brykiet,
tel. 504 477 302

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791
Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem
na kraj, tel. 601 91 23 53

Masażysta (mężczyzna) poszukuje pracy,
tel. 509 148 893

Piekarnia w Prażmowie zatrudni piekarzy
I cukierników, tel. 22 727 05 80

Tuje żywopłotowe: szmaragd, braband,
świerki. Producent, Gołków, tel. 501 679 121

Kierowcę, kat. B, tel. 601 28 20 71

Szlifierz – polerownik, Nowa Iwiczna,
tel. 604 902 058

Firma z Piaseczna poszukuje pracownika do
działu handlowego, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: unipack@unipack.com.pl

Działkę budowlaną, 9800 m kw., częściowo
zalesioną, Jeziórko, tel. 509 308 026

Warzywa, owoce, Tarczyn, Rynek 31
Panią do pracy przy kwiatach doniczkowych,
Konstancin, 739 001 230

Sprzątanie domu ok. Złotokłosu, tel. 604 106 905

Piekarnia w Prażmowie zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy na spedycji i pomocy przy produkcji, tel. 22 727 05 80

Drewno opałowe i stemple budowlane,
tel. 605 094 400

Do montażu okien, Jazgarzew, tel. 600 446 225

Pracownicy na ocieplenia. 40 zł/m.
Warszawa. Tel. 517 669 415

ZATRUDNIĘ SPAWACZA DO REMONTU
KONTENERÓW. PRACA NA TERENIE
GMINY PRAŻMÓW, TEL. 601 230 982

Tuje duże, tel. 880 479 679
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Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość,
tanio, tel. 502 544 959

Działki budowlane 1180 m kw., Gąski gm.
Tarczyn, tel. 515 766 852
Działka budowlana 1380 m kw., Bogatki,
tel. 605 112 216
Mieszkanie 38 m kw., z miejscem parkingowym, Piaseczno, tel. 88 00 37 609, 603 170 182
Działka budowlana, Krupia Wólka, tel. 885 664 429

Betoniarkę 150L, przyczepkę samochodową,
nożyce stojące do cięcia blachy, kowadło profesjonalne, duże, tel. 602 108 306

Mazury, dwie działki nad jeziorem Śniardwy
tel. 795 041 054

Sprzedaż obornika z pieczarek, sprzedaż
trocin, tel. 603 685 588

2-pokojopwe, 40 m kw., I p. Centrum Piaseczna
cena 267 tys. zł, tel. 510 366 772

Hydrauliczne tel. 660 130 799

Budowy domów, docieplenia, tel. 798 836 860
Brukarstwo, tel. 509 069 235

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

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

GLAZURA, GRES, REMONTY,
TEL. 507 310 871

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
tel. 602 238 620
Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581
Wylewki betonowe agregatem,
tel. 668 327 588

Docieplenia budynków, Brwinów, Pruszków,
tel. 603 722 837
Remontowo-budowlane, kompleksowo,
bezpyłowe cyklinowanie tel. 502 093 588,
22 756 57 63
Naprawa, pralki, lodówki, tel. 603 047 616
Usługi BHP PPoż kompleks, tel. 518 775 113

ZWIERZĘTA
Adopcja czworonożnego przyjaciela - na
dom czekają fundacyjne zwierzaki: pieski
małe, większe i całkiem duże, a także koty.
Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502,
502 906 532, 604 531 952, 608 504 380
Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA
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Cztery dni teatralne

Tydzień tradycji i historii
URSYNÓW W niedzielę, 1 maja na Ursynowie rozpocznie się Tydzień Tradycji i Historii. W programie m.in. koncerty, wystawa i pokazy rycerskie

PIASECZNO W drugim tygodniu kwietnia w Domu Kultury w Piasecznie odbyła się, już
po raz 17, EFFka, czyli Festiwal Małych Form Teatralnych. Cztery dni imprezy upłynęły
przede wszystkim pod znakiem ciężkiej pracy organizatorów, bo naprawdę niełatwo
było ogarnąć cały ten artystyczny harmider
Głównym celem festiwalu jest
konfrontacja dorobku zespołów teatralnych z województwa mazowieckiego oraz inspirowanie młodych ludzi do pracy nad małą formą sceniczną. W trakcie tegorocznej edycji
imprezy na piaseczyńskiej scenie zaprezentowało się łącznie, w różnych
kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i młodzież), aż 28
grup teatralnych, których wyczyny
oceniało pięciu jurorów. Przyznano,
jak zwykle, wiele nagród i wyróżnień
(wszystkie opatrzone zostały indywidualnymi charakterystykami występów). Każdy zespół otrzymał też
dodatkowo dyplom z pamiątkowym
zdjęciem. Instruktorzy mieli również
okazję, po swoich prezentacjach, porozmawiać z bardzo przychylnym i
nastawionym, w głównej mierze, na
chęć niesienia pomocy jury. W międzyczasie odbyły się również trzy
warsztaty: „Teatr improv” prowadzony przez Roberta Kibalskiego i
dwuczęściowy „Niezbędnik młodego
aktora” prowadzony przez Ziemowita Kłujszo.
Warto podkreślić, że nad festiwalem czuwała, z ogromnym oddaniem, Katarzyna Resiak z Centrum Kultury w Piasecznie, a także
blisko czterdziestoosobowa grupa
wolontariuszy z teatrów prowadzonych przez pomysłodawczynię EFFki Ewę Kłujszo.
- Poziom imprezy z roku na rok
poprawia się – uważa Ewa Kłujszo.
- Cenimy sobie fakt, że z jednej strony w festiwalu biorą udział zarówno debiutanci - jak choćby grupa
Art-Cool z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, jak również i grupy przyjeżdżające tu po raz trzeci i
czwarty, jak przykładowo teatr Krzesiwo - laureat jednej z nagród za najciekawszą prezentację festiwalu.
Na ostatniej EFFce wystąpiły,
między innymi, grupy z Piaseczna,
Konstancina, Mysiadła, ze Złotokłosu, Warszawy, ale także i... z SoR
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Tydzień Tradycji i Historii rozpocznie się 1 maja, o godz. 19 w kościele przy ul. Stryjeńskich 21 koncertem w wykonaniu Dariusza Jakubowskiego, Katarzyny Thomas i Piotra Szafrańca. We wtorek, 3 maja o godz. 16.30
z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji w kościele przy Alei Ken
101 odbędzie się koncert „Witaj Majowa Jutrzenko…” w wykonaniu solistów i Orkiestry Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki. O godz. 19 w kościele pw.
św. Katarzyny (ul. Fosa 17) wystąpią: Ewelina Siedlecka Kosińska – sopran,
Aneta Łukaszewicz – mezzosopran, Mirosław Feldgebel – fortepian historyczny.
W środę, 4 maja, o godz. 17.30 w urzędzie dzielnicy odbędzie się wernisaż wystawy „Kobiety pistolety“. Prezentuje ona losy uczestniczek Powstania Warszawskiego, które trafiły do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. W programie także projekcje filmów (4,5,6 maja) w Multikinie. W kolejny weekend odbędzie się IV Piknik i Turniej Rycerski o nagrodę rycerza Andrzeja Ciołka (7 maja), a także IV Piknik Rycerski Rzeczpospolita Szlachecka (8 maja). Obie te imprezy odbędą się w Parku Przy Bażantarni (al. KEN/ul. Przy Bażantarni). Więcej informacji na ursynow.pl.

aż

Święto tanga w „Hugonówce“
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę, 30 kwietnia, o godz. 20 w siedzibie
Konstancińskiego Domu Kultury odbędzie się koncert zespołu Bario
Loco i pokaz tanga

„Recepta Gargancjana” urzekła widzów oryginalnymi
rozwiązaniami scenicznymi
kołowa Podlaskiego. Wszystkie grupy przedszkolne, które zresztą oczarowały jurorów, publiczność i wolontariuszy, otrzymały pamiątkową
pieczęć i dyplom ze zdjęciem.
Niezwykle udanym zwieńczeniem festiwalu był natomiast niedzielny spektakl teatru cieni (w reżyserii Moniki Wyrzykowskiej) w połączeniu z żywym planem (w reżyse-

Specjalnością Bario Loco są tanga prosto z La Boca w Buenos Aires,
grane i śpiewane z argentyńską pasją. Zespół wykonuje zarówno tango nuevo - muzykę stworzoną przez Astora Piazzollę, jak i tango vero
- piosenki Carlosa Gardela i innych bogów przedwojennych scen Argentyny. Ostatnio artyści postanowili włączyć do repertuaru również
przedwojenne tanga polskich artystów – Adama Astona, Alberta Harrisa czy Hanki Ordonówny.
Ponadto na scenie zatańczą znani z popularnego show Janja Lesar
i Krzysztof Hulboj. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasie KDK oraz na
kupbilecik.pl.

rii Ewy Kłujszo). „Recepta Gargancjana” na podstawie „Cyberiady”
Stanisława Lema w wykonaniu Teatru CHACHAHIHIHEHE oczarowała licznie przybyłą publiczność
nie tylko znakomitą grą aktorską,
ale i bardzo oryginalnymi efektami
wizualnymi.

Grzegorz Tylec
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