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W NUMERZE

Dąb od
prezydenta Gruzji
PIASECZNO Od wczoraj na posesji w Zalesiu Dolnym
należącej do gruzińskiej ambasady rośnie „drzewo
przyjaźni polsko-gruzińskiej”. Przywiózł je z Gruzji, a
następnie posadził i podlał prezydent tego kraju
str. 5

724 wraca na
dawną trasę
str. 4

Nasi studenci zadziwili świat

str. 8

Udusił ją paskiem
od torby
KONSTANCIN-JEZIORNA Dożywocie grozi Jakubowi K., który rok
temu w mieszkaniu przy ul. Bielawskiej zabił 36-latkę, a następnie jej ciało ukrył w walizce w garażu w Belsku Dużym
40 metrów
niezgody
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"Villa Park"

www.patiodeweloper.pl

Apartamenty i segmenty o pow. 110-127m2 w zamkniętym Osiedlu.
Osiedle z bezpośrednim dostępem do lasu, własnym placem zabaw oraz fitparkiem.
Energooszczędna technologia budowy oraz wysoki standard wykończenia i wyposażenia.
2
Ogródki o pow. od 125 do 200 m .

Lesznowola, ul. Okrężna

Cena od, 3.990 zł /m
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Realizacja II kw. 2018 r.
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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Podsumowanie akcji znicz
W tym roku akcja „Znicz” trwała aż siedem dni. Na terenie powiatu piaseczyńskiego odnotowano w tym okresie 46 kolizji i trzy wypadki, w których
trzy osoby zostały ranne. Zatrzymano także pięciu nietrzeźwych kierowców.
Dane te nieźle wyglądają na tle całego garnizonu stołecznego, w którym doszło do 55 wypadków, w których 57 osób zostało rannych, a trzy osoby zginęły. Aż 103 kierujących wsiadło do samochodu po alkoholu. W ubiegłym
roku na terenie garnizonu odnotowano 35 wypadków, w których 40 osób
zostało rannych, a cztery osoby zginęły.

GÓRA KALWARIA

Bracia znęcali się nad rodzicami
W poniedziałek w miejscowości pod Górą Kalwarią policjanci zatrzymali
19- i 25-latka za znęcanie się nad swoimi rodzicami. Bracia usłyszeli po cztery zarzuty. Odpowiedzą za pobicie, kierowanie pod adresem rodziców gróźb
karalnych, naruszenie miru domowego oraz zniszczenie mienia. Grozi im za
to do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni byli już wcześniej notowani.

Poszukiwany sprawca brutalnego pobicia
W sobotę między godz. 20.15 a 20.40 na ulicy Pijarskiej młody mężczyzna
brutalnie pobił 49-latka i jego o 3 lata młodszą żonę. Zaczęło się od tego, że
idący przed małżonkami bandyta zaczepiał obywateli narodowości Czeczeńskiej. Kiedy 49-latek zwrócił mu uwagę, ten nie namyślając się długo uderzył go w twarz, przewrócił i skopał, łamiąc m.in. rękę. W twarz oberwała także pięścią żona mężczyzny. Poszkodowali trafili do szpitala, gdzie przeszli obdukcję. Policjanci szukają świadków zdarzenia, którzy mogliby pomóc zidentyfikować sprawcę pobicia.

LESZNOWOLA

Policjanci rozbili wietnamski salon gier
Kilka dni temu policjanci z wydziału kryminalnego weszli do nielegalnego salonu gier w Jabłonowie. Na miejscu zabezpieczono pieniądze, automaty do gier oraz metaamfetaminę. Zatrzymano też 48-letniego Witnamczyka. W salonie, ze względu na wczesną porę, nie było jeszcze klientów.
Sprawę prowadzi urząd celny w Warszawie, który zajmuje się likwidacją nielegalnego hazardem.

TARCZYN

Robili „markowe” ubrania
Policjanci ustalili, że w Tarczynie może znajdować się zakład produkcyjny, zajmujący się wytwarzaniem podrabianej odzieży, opatrzonej fałszywymi
znakami towarowymi znanych światowych marek. W jednym z domów funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją zabezpieczyli linię produkcyjną i tysiące udających markowe wszywek i metek.
Podejrzany o zorganizowanie całego procederu 53-letni obywatel Armenii
został zatrzymany i trafił do celi. Za wprowadzanie do obrotu podrobionych
towarów grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

POWIAT Co druga ofiara wypadków drogowych w naszym kraju to pieszy. W powiecie
piaseczyńskim, na 63 najgroźniejsze w tym roku zdarzenia na szosach, piesi uczestniczyli w co czwartym. Troje spośród nich zginęło na miejscu
Okres jesienno-zimowy jest
szczególnie groźny dla osób, które pieszo wędrują wzdłuż dróg, albo
je przechodzą. Z ubiegłorocznych
danych Komendy Głównej Policji
(KGP) wynika, że najwięcej tzw. niechronionych uczestników ruchu zginęło na szosach w listopadzie, następnie grudniu i październiku. Kierowcy doskonale wiedzą, co ma na to
wpływ: złe warunki pogodowe i szybko zapadający zmierzch powodują,
że piesi stają się mniej widoczni.
Co drugi wszedł przed samochód
W ubiegłym roku piesi byli uczestnikami 8255 wypadków w naszym
kraju. Co trzecia ofiara śmiertelna zdarzeń drogowych była pieszym
(łącznie zginęło ich 859). Jeśli chodzi o rannych w wypadkach, to piesi
stanowili 19,2 proc. (było ich 7838).
Dane te jasno pokazują, że idący są
narażeni na znacznie większe niebezpieczeństwo, niż jadący, ponieważ
nie chronią ich poduszki powietrzne
czy karoseria samochodu.
W powiecie piaseczyńskim w minionym roku (w okresie styczeń –
wrzesień) piesi brali udział w 19 wypadkach, 18 spośród nich odniosło
rany, a jeden poniósł śmierć na miejscu. W tym roku (również do końca września) bilans jest tragiczniejszy, ponieważ w łącznie 10 wypadkach zginęły 3 osoby, a 7 odniosło
rany. Przy tym ustalono wszystkich
sprawców wypadków, nie odnotowano ucieczek z miejsca zdarzeń.
Z informacji KGP wynika, że do
potrąceń dochodzi zarówno z powodu nieostrożnych zachowań pieszych jak i kierowców. Ze strony jadących samochodami główna przyczyna wypadków to nieustąpienie pierwszeństwa na przejściach

Uciekał z marihuaną
Przy wejściu do metra policjanci zauważyli podejrzanie wyglądającego
mężczyznę i postanowili go wylegitymować. Gdy jednak do niego podeszli,
41-latek odwrócił się i rzucił do ucieczki. W pewnej chwili Robert P. wyjął coś
z kieszeni i cisnął na chodnik. Po kilkunastu minutach mężczyzna został zatrzymany. Funkcjonariusze znaleźli też zawiniątko, w którym była marihuana.
41-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających za co grozi do 3 lat
pozbawienia wolności.

Odpowie za kradzież markowych klocków
Pracownik ochrony jednego z supermarketów zauważył mężczyznę przekraczającego linię kas. Klient próbował wynieść zabawki, za które nie zapłacił.
Po chwili 28-latek został zatrzymany i przekazany policji. Po przejrzeniu systemu monitoringu okazało się, że Łukasz K. opuścił sklep bez płacenia także
dwa dni wcześniej. Łącznie ukradł zabawki, w tym markowe klocki, o wartości około 680 zł. 28-latek będzie tłumaczył się przed sądem. Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.
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Pojemnik na
elektrośmieci
Od kilku dni na parkingu za
urzędem gminy przy ulicy Gminnej
60 stoi nowy pojemnik na odpady
elektroniczne. Do pojemnika można wrzucać stare telefony komórkowe, tablety, laptopy, pendrivy,
karty pamięci, dyski twarde, płyty
CD i DVD, czytniki e-booków, zegarki elektroniczne, odtwarzacze
MP3, kalkulatory. Zebrane urządzenia zostaną rozmontowane i
posłużą jako źródło surowców do
produkcji nowych wyrobów.
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W Baniosze, na drodze krajowej nr 79 rok temu zginął 43-latek.
Do tej pory nie ustalono, kto go potrącił
dla pieszych oraz niedostosowanie
prędkości do panujących warunków.
Jeśli chodzi o pieszych, aż połowa
wypadków, których są sprawcami
wynika z tego, że weszli na jezdnię
bezpośrednio przed jadący samochód. Kolejne przyczyny to: wejście
na szosę zza pojazdu lub przeszkody
albo w miejscu niedozwolonym lub
na czerwonym świetle.
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zabudowanym po zmierzchu chodzą bez elementów odblaskowych,
po niewłaściwej stronie drogi lub
przechodzą w miejscach niedozwolonych. Komisarz Jacek Anczarski,
naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Piasecznie, wskazuje, że policjanci szczególnie zwracają także uwagę na kierowców wyprzedzających
na przejściach dla pieszych lub przekraczających prędkość w ich rejonie.
– Z naszych analiz wynika, że wypadki z udziałem pieszych w powiecie zdarzają się zarówno na drogach
krajowych jak też niższego szczebla.
W zasadzie miejsca wypadków z pieszymi nie powtarzają się. Zatem nie
ma możliwości wyznaczenia miejsc
szczególnie zagrożonych – dodaje
szef drogówki.

Rozdają odblaski i karzą
Znawcy tematu wskazują, że w
nocy, przy złej pogodzie ubrani na
jasno piesi są widoczni dla kierowców z 50 metrów. Dzięki elementom
odblaskowym – z co najmniej 150
metrów. Dlatego w okresie jesienno-zimowym piaseczyńska drogówka skupia się na rozdawaniu odblasków oraz napominaniu lub karaniu pieszych, którzy poza obszarem
K
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Przepychanki wokół placu zabaw
PRAŻMÓW – Ucieka nam podwórko talentów Nivea! – usłyszeliśmy kilka dni temu od rozżalonej matki z Uwielin. Inwestor zapewnił nas jednak, że problemy udało się już przełamać
Szkoła w Uwielinach to jeden z
20 laureatów ogólnopolskiego konkursu koncernu kosmetycznego, w
którym stawką były bogato wyposażone place zabaw. W pierwszym etapie dzieci zaprezentowały jury film
ze swoimi talentami. Z 600 zgłoszeń
komisja wybrała 200, które następnie konkurowały w głosowaniu internetowym. Społeczność Uwielin
tak mocno się zaangażowała, że zajęła 13. miejsce w konkursie z wynikiem 38 448 głosów.
Lista zwycięzców była znana na
początku sierpnia. Mamy listopad i
inwestycja w Uwielinach nawet nie
ma pozwolenia na realizację, choć
17 identycznych podwórek talentów
w innych rejonach Polski już oddano
lub są w trakcie budowy. – Wszystkim, którzy zaangażowali się w ten
projekt, chce się płakać. Obawiamy
się, że Nivea wybuduje plac gdzie indziej – usłyszeliśmy kilka dni temu
od Teresy Wójcickiej, sołtysa Uwielin i przewodniczącej rady rodziców
w miejscowej szkole.
– Rzeczywiście, jeszcze nigdzie w
Polsce nie mieliśmy tak dużych problemów z zamknięciem formalności, a to już trzecia edycja konkursu – przyznaje Łucja Dzierżak z biura prasowego Nivea.
W piaseczyńskim starostwie
ustaliliśmy, że nie może ono dać zielonego światła dla budowy placu zabaw, ponieważ nie wpłynęło do niego oświadczenie inwestora o dysponowaniu gruntem do celów inwe-
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Rozpoczęcie sezonu łyżwiarskiego
W najbliższą niedzielę na stadionie miejskim przy ul. 1-go Maja 16 zostanie
otwarte lodowisko. Oficjalna inauguracja ślizgawki zaplanowano na godz. 12.
Uroczystości będą towarzyszyły pokazy łyżwiarstwa figurowego przygotowane przez szkółkę Lutz, a także konkursy łyżwiarskie i hokejowe dla dzieci i dorosłych z nagrodami. Mieszkańcy będą mogli także spróbować pysznego, gorącego gulaszu oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.
Lodowisko będzie czynne codziennie w godzinach 9 – 21 w systemie półtoragodzinnych ślizgawek rozdzielonych półgodzinną przerwą techniczną
przeznaczoną na czyszczenie lodu. Obok lodowiska będzie działała wypożyczalnia łyżew z pełną gamą rozmiarów. Wypożyczenie jednej pary na 1,5 godziny - na jedną ślizgawkę – będzie kosztować 6 zł. Cena biletów na 1,5 godz.:
6 zł normalny i 3 zł ulgowy. Lodowisko ma być czynne do końca marca.
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Nowy plan zagospodarowania dla Wilczej Góry

Okazuje się, że wygranie głosowania internetowego nie było
najtrudniejszym elementem walki o podwórko talentów
stycyjnych. – Musimy działać zgodnie z prawem – podkreślił wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski. Z kolei od władz Prażmowa (teren należy do gminy) usłyszeliśmy, że Nivea
takiego dokumentu nie chce złożyć.
– My nie możemy tego zrobić, zgodnie z regulaminem konkursu to obowiązek gminy – oznajmiono nam w
biurze prasowym koncernu.
– Pilnie wymieniamy pisma i robimy wszystko, aby jak najszybciej
dojść do porozumienia – poinformował nas wicewójt Jan Dąbek. Podobne zapewnienia otrzymaliśmy
od przedstawicieli fundatora placu.
Kilka dni temu Nivea przekazała nam, że doszło do kompromisu. – Ustaliliśmy, że to gmina złoży
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niezbędne oświadczenie jako inwestor, a my sfinansujemy budowę podwórka. Po otrzymaniu dokumentów, starostwo będzie miało 21 dni
na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu – mówi Łucja Dzierżak. – Postaramy się wybudować podwórko jak
najszybciej, zawsze zależy nam, aby
zdążyć przed zimą. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby któreś z podwórek nie
powstało – dodaje.
– Złożymy niezbędne dokumenty w starostwie jak tylko otrzymamy
poprawiony projekt placu od Nivea.
To kwestia najbliższych dni – zapewnił nas w środę Mariusz Balcerzak z wydziału infrastruktury
Urzędu Gminy Prażmów.

Piotr Chmielewski

We wtorek 14 listopada o godz. 17 w urzędzie gminy odbędzie się dyskusja dotycząca propozycji planu zagospodarowania dla części wsi Wilcza Góra w rejonie ulicy Przyleśnej. Przy drodze znajduje się obszar o powierzchni 17 ha, który może zostać wkrótce zabudowany. Mieszkańcy okolicznych miejscowości boją się, że w tym miejscu powstanie blokowisko.
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724 wraca na dawną trasę.
Będzie więcej kursów?

KONSTANCIN-JEZIORNA

Świętujmy razem niepodległość
W sobotę w mieście uzdrowiskowym świętowana będzie 99. rocznica
odzyskania niepodległości. Gminne uroczystości otworzy o godz. 10 msza
św. za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia NMP (ul. Piłsudskiego 54). Następnie delegacje złożą kwiaty przed czterema konstancińskimi pomnikami. O godz. 12. na ul. Warszawskiej, róg ul. Polnej wyruszy Bieg Niepodległości (zapisy w miejscu startu od godz. 10). Jego uczestnicy dotrą do Parku Zdrojowego, a następnie wystartują biegi dla dzieci w wieku 2-15 lat (dla
zwycięzców cenne nagrody). Od godz. 12.30 w parku na mieszkańców będzie czekało wiele atrakcji, a wśród nich: Obóz Legionów Polskich oraz poligon wojskowy legionistów Piłsudskiego, stare kino w namiocie wojskowym,
gdzie wyświetlane będą kroniki PAT z lat międzywojennych, pojedynki na
szable, koncert Big Band Rondo Konstancin i wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. Nie zabraknie też wojskowej grochówki.
W niedzielę o godz. 18 w Hugonówce, w koncercie „Ojczyzno ma ...” wystąpią: Ryszard Morka (bas) - solista Teatru Wielkiego Opery Narodowej w
Warszawie, a także Grażyna Mądroch (sopran koloraturowy) przy akompaniamencie fortepianu i Orkiestry Kameralnej Intermezzo. Po koncercie nie
zabraknie niepodległościowego tortu oraz toastu za ojczyznę. Wstęp wolny,
bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji KDK. Wydarzeniu patronuje Kurier Południowy.

PIASECZNO Autobusy linii 724 od poniedziałku znów mają zatrzymywać się na przystanku obok sądu
Po otwarciu odcinka ul. Kościuszki przy skwerze „Kisiela” warszawski Zarząd Transportu Miejskiego zapomniał przywrócić na
dawną trasę linię 724. – Co się dzieje z tym autobusem, wszystkie inne

Już za kilka dni
autobus 724 wróci
na dawną trasę
jeżdżą, a ja nie mogę dojechać do
cmentarza, bo kursuje po starej trasie – złościł się kilka tygodni temu
jeden z naszych czytelników. Podobnych sygnałów odebraliśmy więcej.
W związku z wyłączeniem z ruchu odcinka ul. Kościuszki, autobus
724 jeździł ostatnio od strony Warszawy ulicami Julianowską, Chyliczkowską, Armii Krajowej, 17 stycznia, aż do ronda Solidarności i Gerbera. W kierunku stolicy wracał natomiast ul. Wojska Polskiego, Jana
Pawła II i Chyliczkowską. Tymczasem jego dawna trasa wiodła przez
centrum Piaseczna, ul. Kusocińskiego, Puławską i Kościuszki. Stąd
pretensje mieszkańców, którzy liczyli, że po otwarciu Kościuszki autobus wróci do centrum. – Koledzy
z ZTM-u chyba ten autobus przeoczyli – wyjaśniał wówczas Bogdan

PC

Strefa zdrowego odżywiania
W poniedziałek w Konstancińskim Domu Kultury o godz 18 odbędzie się
spotkanie Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych, które będzie poświęcone zdrowemu odżywianiu („Jedzenie jako zachowanie. Jak możemy wpływać na nasze zdrowie?”). Nie zabraknie również tematu diet-cud i zagrożeń,
jakie są związane z ich stosowaniem. Gościem będzie Dorota Wojciechowska – psycholog, psychodietetyk. Wstęp wolny.

PC

Zbrodnie małżeńskie w Hugonówce
Teatr Konstancińskiego Domu Kultury (ul. Mostowa 15) zaprasza na gościnny spektakl Teatru Mazowieckiego „Małe zbrodnie małżeńskie”. Inteligentne i zabawne przedstawienie zostanie wystawione 19 listopada o godz.
16 oraz o godz. 18 (dwa spektakle). Sztuka Erica Emmanuela Schmitta z elementami komedii, kryminału, powieści miłosnej, pełna zaskakujących zwrotów akcji oraz błyskotliwych dialogów. W rolach głównych Emilia Komarnicka oraz Redbad Klijnstra. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w kasie oraz na stronie internetowej KDK.
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Mieszkańcy skarżą się, że 724 kursuje za rzadko.
Wkrótce jednak może się to zmienić
Krawczyk z gminnego wydziału infrastruktury i transportu publicznego, a szef referatu Włodzimierz Rasiński zapewnił nas, że urząd ponagli pisemnie ZTM w sprawie przywrócenia autobusu na starą trasę. Okazuje się, że działania gminy
w tym zakresie były skuteczne, bo
724 znów ma pojechać Puławską
i Kusocińskiego od 13 listopada.
Jednak, jak się okazuje, części
mieszkańców nadal to nie satysfakcjonuje. – Ten autobus powi-

nien kursować częściej – mówi bez
ogródek Paweł Osęka. – Przynajmniej co pół godziny. Mamy przecież XXI wiek! W Piasecznie mieszka mnóstwo starszych osób i inwalidów, którym ciężko jest przemierzać na piechotę długie odcinki. W
tej chwili 724 jeździ zdecydowanie
za rzadko.
Jak się dowiedzieliśmy, zwiększenie liczby kursów 724 jest możliwe. Wszystko dzięki budowie skrótu do stacji Metra Kabaty. – Burmistrz Konstancina Kazimierz
Jańczuk już wystąpił do ZTM w
sprawie zmiany trasy autobusu 724
do Kabat (teraz 724 dojeżdża do
Metra Wilanowska – przyp. red.).
Ten wniosek poparł burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis – informuje Bogdan Krawczyk. – Pozwoli
to oszczędzić tzw. wozokilometry.
Dzięki temu, za tę samą cenę, będzie można zrealizować nie 13 kursów w dni robocze jak jest teraz,
tylko 19. W dni świąteczne liczba
kursów będzie mogła zwiększyć się
z 8 do 10. Na razie robimy analizy,
ale ten pomysł jest jak najbardziej
możliwy do zrealizowania.

Tomasz Wojciuk
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Dąb od prezydenta Gruzji
PIASECZNO Od wczoraj na posesji w Zalesiu Dolnym należącej do gruzińskiej ambasady
rośnie „drzewo przyjaźni polsko-gruzińskiej”. Przywiózł je z Gruzji, a następnie posadził i podlał prezydent tego kraju
Giorgi Margwelaszwili, przebywający z wizytą w naszym kraju
na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, spędził na ul. Królowej Jadwigi niespełna 20 minut. Z posesją,
którą odwiedził związana jest bardzo ciekawa i mało znana historia.
Otóż w 1921 roku, po zajęciu Gruzji przez wojska Rosji bolszewickiej,
marszałek Józef Piłsudski zgodził
się na to, aby do Polski przybyło 100
oficerów oraz kadetów rozbitej gruzińskiej armii i rozpoczęło służbę w
Wojsku Polskim. Imigranci zyskali
w naszym kraju powszechną sympatię oraz uznanie.
W domu przy ul. Królowej Jadwigi 18 zamieszkał Nikoloz Matikaszwili. Oficer w czasie wojny
obronnej we wrześniu 1939 roku został ciężko ranny. Zanim umarł, posesję w Zalesiu Dolnym przepisał na
państwo Gruzińskie.
W długo niezamieszkałej wilii powstaje obecnie dom przyjaźni polsko-gruzińskiej wraz z muzeum gruzińskich oficerów. Ambasada Gruzji
właśnie rozpoczęła remont. Po jego
zakończeniu obecnie mało atrakcyjnie prezentujący się budynek będzie
wystylizowany na tradycyjny gruziński dom z drewnianą, przeszkloną
werandą. Obok powstanie też altana.
Orędownikiem tego, aby na działce należącej do kaukaskiego państwa
ulokowano ośrodek propagujący jego
kulturę, od kilku lat jest starosta piaseczyński Wojciech Ołdakowski. – Rozmowy w tej sprawie prowadziłem jeszcze z poprzednim ambasadorem Gruzji. Zależało mi, żeby przyjaźń pomiędzy naszymi krajami zawiązana
prawie 100 lat temu miała kontynuację – mówi włodarz powiatu. – Jednak dopiero teraz udało się sprawę doprowadzić do końca i państwo gruzińskie przeznaczyło fundusze na remont
domu w Zalesiu Dolnym.
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Starosta zapowiada ponadto, że z
pomocą gruzińskiej ambasady powiat
piaseczyński nawiąże kontakty partnerskie z jednym z regionów kaukaskiego państwa. Warto dodać, że Gruzja to kraj o powierzchni 69,7 km kw.
(to tyle co dwa Mazowsza) i liczbie
ludności wynoszącej 3,7 mln.
Wczoraj Wojciech Ołdakowski
pełnił rolę gospodarza regionu i
towarzyszył Giorgi Margwelaszwilemu w wizycie przy ul. Królowej Jadwigi 18. Tuż po przybyciu
w eskortowanej kolumnie, prezydent obejrzał przygotowaną przez
ambasadę wystawę składającą się
z plansz prezentujących dzieje willi i gruzińskich oficerów w Polsce.
Następnie podszedł wraz z amR
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basadorem do winorośli rosnących na działce obok domu i spróbował ostatnich owoców, bogato
to komentując w ojczystym języku. Punktem kulminacyjnym wizyty było posadzenie dębu przyjaźni,
który prezydent Gruzji przywiózł
ze swojego kraju. Na koniec znamienity gość podlał drzewko.
Giorgi Margwelaszwili czuł się w
Zalesiu Dolnym bardzo swobodnie.
Przyjechał bez krawata, a podczas
symbolicznego toastu, który wzniesiono – a jakże! – mocno wytrawnym
gruzińskim winem i rozmowy ze starostą, zapalił papierosa. Na jego twarzy nie brakowało uśmiechu.

Piotr Chmielewski
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Pajączki - problem, który
można rozwiązać
Pajączki i drobne zmiany
żylne pojawiające się np. na
nogach traktowane są zwykle
jako defekt estetyczny, jednak
są objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Najczęściej
pajączki pojawiają się u kobiet, choć nie są wyłącznie ich
problemem. Niemożliwe jest
określenie jednej przyczyny
tej choroby, ale zwykle wskazuje się na siedzący tryb życia
oraz pochodzenia genetycznego. Metodą wykorzystywaną do leczenia tego schorzenia jest skleroterapia.
Skleroterapia polega na
podaniu bezpośrednio do
zmienionej żyły substancji powodujących zamknięcie chorego naczynia. Zabieg ten najczęściej dotyczy niewielkich naczyń krwionośnych – żył siatkowatych i teltangiektazji
- tzw. pajączków.
Decyzja o zabiegu powinna być poprzedzona dokładną oceną kliniczną układu
żylnego oraz badaniem USG. W poradni chirurgicznej Szpitala św. Anny w Piasecznie pacjenci mogą wykonać USG podczas konsultacji. Dzięki temu lekarz może postawić diagnozę i zaproponować odpowiednią metodę leczenia podczas jednej wizyty, dlatego pacjent nie musi konsultować problemu z wieloma specjalistami w różnych miejscach.
– Raz zamknięte żyły na ogół nie wymagają ponownych interwencji. Jednak należy pamiętać, że choroba jako taka pozostaje, a co za tym idzie, pajączki mogą tworzyć
się w innych miejscach. Jednak nowe zmiany są zazwyczaj znacznie mniej widoczne
– mówi dr Krzysztof Piórek, chirurg flebolog z poradni chirurgicznej Szpitala św. Anny
w Piasecznie.
Skleroterapia wykonywana jest w gabinecie zabiegowym i nie wymaga znieczulenia ogólnego. Z reguły przeprowadza się serię 3 zabiegów na każdą kończynę. Jeśli
efekt nie jest w pełni satysfakcjonujący lekarz może zalecić kolejną skleroterapię.
Po każdym zabiegu zakładamy pończochę na min. 4 tygodnie. Efekty widoczne są
prawie natychmiast, ale czasami trzeba zdecydować o kolejnym zabiegu.

Informacja i rejestracja
Przychodnia, ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 22 735 41 00
Szpital, ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 22 73 54 103
www.emc-sa.pl

Ruch dla każdego
W utrzymaniu odpowiedniej wagi i kondycji zdrowotnej wszystkim nam niezbędna jest regularna porcja
aktywności fizycznej. Na szczęście, niezależnie od takich czynników jak wiek, aktualny stan zdrowia czy
ilość wolnego czasu, w zasadzie każdy z nas może znaleźć coś dla siebie. Nie jest najistotniejsze czy będzie
to, przykładowo, fitness, pływanie czy nordic walking – ważne by się po prostu ruszać!
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Aktywność fizyczna, która kiedyś
była czymś naturalnym, obecnie staje
się luksusem, na który często brakuje
nam czasu. A ciało ludzkie stworzone
jest przecież do ruchu. Bez niego nasze
mięśnie wiotczeją, a nawet zanikają
lub ulegają przykurczom wynikającym
z siedzącego trybu życia. Zwiększa się
ryzyko wielu chorób: serca, osteoporozy (z brakiem ruchu zmniejsza się gęstość kości), cukrzycy, a nawet depresji. Wraz z pamięcią mięśniową tracimy także koordynację. Ruch pozwala
utrzymać nasze ciało oraz umysł w dobrej kondycji, dlatego ważne jest żeby
wybrać formę aktywności fizycznej
odpowiednią dla siebie.
A jaka jest ta odpowiednia? Trzeba wpierw odpowiedzieć sobie na kilka pytań: czy wcześniej ćwiczyłam/
ćwiczyłem, jakie mam doświadczenie,
czego oczekuję po ćwiczeniach oraz
ile jestem w stanie poświęcić czasu na
treningi i ile razy w tygodniu?
– Jak we wszystkim, także w aktywności fizycznej potrzebna jest
różnorodność: ćwiczenia wzmacniające (rzeźbią ciało i wzmacniają mięśnie, a mocne mięśnie pobudzają odbudowę kości), uzupełniam
treningami cardio (spalanie tkanki
tłuszczowej) oraz rozciąganiem (poprawia gibkość mięśni oraz ruchomość stawów) – mówi Marta Germańska-Skrzyńska, instruktor zajęć grupowych w Total Fitness i AleKlub w Józefosławiu.
W klubach fitness możemy znaleźć ofertę zarówno dla: kobiet w ciąży
(joga, ćwiczenia oddechowe lub delikatnie wzmacniające całe ciało, przygotowujące do porodu), kobiet po porodzie (delikatne wzmocnienie ciała,
z uwzględnieniem mięśni dna miednicy oraz rozejścia się mięśnia prostego brzucha), osób starszych (zajęcia dedykowane dla nich lub zdrowy kręgosłup) oraz osób, którym zależy na wzmocnieniu i wyrzeźbieniu
całego ciała, ale i na spaleniu tkanki tłuszczowej (zajęcia ze sztangami,
np.: Body Pump Les Mills; tbc ; abt).
Oprócz tego dostępne są treningi cardio (step, Grit Les Mills, spinning) i
prozdrowotne/mentalne (joga, pilates, zdrowy kręgosłup).
– Jeżeli natomiast nie po drodze
ci do klubu fitness, wyjdź na spacer,
pojedź na rowerze do pracy albo idź
na basen – radzi Marta GermańskaSkrzyńska. – Ważne żeby znaleźć aktywność, w której czujesz się najlepiej,
która szybko stanie się twoim nawykiem, częścią twojej codzienności.
A przez profilaktykę, jaką jest
ruch, unikniesz wielu chorób oraz
będziesz cieszył się sprawnością fizyczną do późnej starości, dzięki
czemu dłużej będzie samodzielny.

Grzegorz Tylec
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MEDYCYNA ESTETYCZNA I
CHIRURGIA PLASTYCZNA

Zmień się przed Sylwestrem
Sylwestrowy bal jest jednym z tych wydarzeń w roku, podczas których chcielibyśmy
prezentować się szczególnie korzystnie. Zanim jednak pomyślimy o odpowiedniej
kreacji, fryzurze czy makijażu, mamy jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby zadbać o
stan naszego ciała. A jeśli czujemy, że do 31 grudnia dobrze by było trochę schudnąć,
najlepszą metodą będzie wdrożenie odpowiedniej diety, którą powinniśmy wspomóc
dodatkowo aktywnością fizyczną
Czy można szybko zgubić kilka zbędnych kilogramów, żeby lepiej
wyglądać i czuć się na zabawie sylwestrowej? Jest to wprawdzie jak najbardziej możliwe, ale nie należy zapominać o tym by robić to z głową.
Jeśli przejdziemy na właściwie zbilansowaną dietę jeszcze w listopadzie i dołożymy do tego ćwiczenia fizyczne, to efekt uzyskany pod koniec
roku powinien być zadowalający.
Schudnąć tak by nie przytyć
Zanim jednak zabierzemy się
za utratę kilogramów, dobrze jest
uprzednio poznać kilka faktów dotyczących funkcjonowania naszego
ciała. Wiele osób może nie zdawać
sobie sprawy z tego, że przy gwałtownej redukcji dostarczanych organizmowi kalorii, początkowo traci się
wprawdzie szybko na masie, ale pozbywamy się wówczas z naszego ciała
głównie wody, a dopiero w dalszej kolejności – tkanki tłuszczowej. Jeśli natomiast zbyt szybko zadowolimy się
tym, że właśnie schudliśmy i powrócimy (zwłaszcza w okresie świątecznym) do dawnych nawyków żywieniowych, to może się okazać, że na Sylwestra będziemy ważyć... jeszcze więcej niż zanim zaczęliśmy dietę.
Spowoduje to niepożądany
efekt jojo, który bierze się z tego,
że nasze komórki tłuszczowe posiadają w sobie coś w rodzaju „pamięci”. Jak udowodniły badania
naukowe, masa ciała, którą mieliśmy w dzieciństwie, ma również
istotny wpływ na naszą wagę w życiu dorosłym. To właśnie w młodym wieku decyduje się bowiem
liczba komórek tłuszczowych, których nie można już później zredukować – ani dietą, ani aktywnością fizyczną. Gdy się odchudzamy, zmienia się jedynie ich wielkość, a – co gorsza – gdy porzucamy zdrowe nawyki, komórki zaczynają „puchnąć” i tworzą się z
nich nowe, których także nie można się już potem pozbyć. Jak wobec tego zapobiec wystąpieniu
efektu jojo? Pamiętajmy, że poR
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Z medycyny estetycznej i
chirurgii plastycznej korzysta
co raz więcej osób, już nie tylko gwiazdy filmu i muzyki lub
celebryci. Mimo tego, że poprawianie własnego wyglądu jest co raz popularniejsze,
wciąż nie wszyscy wiedzą jak
znaleźć dobrego specjalistę
oraz miejsce, w którym zabieg
można wykonać bezpiecznie.
Decyzja o poddaniu się zabiegom z medycyny estetycznej lub operacji plastycznej
wymaga głębokiego zastanowienia. Nie można podejmować jej pochopnie czy pod
wpływem impulsu, bo jej skutki możemy odczuwać nawet
przez całe życie. Na co warto
zwrócić szczególną uwagę?
Wykwalifikowany lekarz to podstawa. Należy wybrać takiego, do którego mamy
zaufanie i o którym wiemy, że wykonuje zabiegi w bezpiecznych szpitalnych warunkach, na w pełni przygotowanej i wyposażonej sali zabiegowej, gdzie nad bezpieczeństwem i komfortem pacjenta czuwa sztab specjalistów, w tym m.in. doświadczony anestezjolog i uważne pielęgniarki.
- Nam lekarzom, największą satysfakcję przynoszą zabiegi, po których pacjentka nie tylko zyskuje lepszy wygląd, ale również poprawia się jej samopoczucie i samoocena - mówi lek. Jerzy Szysz, chirurg plastyk ze Szpitala św. Anny w Piasecznie.
Najlepsze efekty można osiągnąć, pracując z dobrymi specjalistami oraz w bezpiecznych warunkach, które zapewnia Szpital św. Anny. Na koniec wszyscy mamy satysfakcję z dobrze wykonanej pracy - dodaje.
25 listopada 2017r. zapraszamy czytelniczki i czytelników Kuriera Południowego na bezpłatne konsultacje w poradni medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
Każda osoba zainteresowana zabiegiem z chirurgii plastycznej lub zabiegiem z zakresu medycyny estetycznej: kwasem hialuronowym lub toksyną botulinową otrzyma 10% zniżkę.

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś pod numerem telefonu: 661 300 313
woduje go m.in. stosowanie głodówek, przyjmowanie zbyt małej
liczby kalorii (co prowadzi do spowolnienia przemiany materii i gromadzeniu większej ilości tłuszczu)
oraz unikanie ćwiczeń.
Zdrowe odchudzanie
Odchudzajmy się więc zdrowo
– spożywajmy najlepiej pięć niedużych posiłków dziennie o regularnych porach (co trzy, cztery godziny dziennie), pijmy wodę i unikajmy
podjadania. Pamiętajmy, że zgubienie kilku kilogramów wcale nie musi
wiązać się z serią katorżniczych wyrzeczeń. Wystarczy, że przez najbliższy miesiąc zastosujesz się do diety
redukcyjnej – przykładowo 1200 kalorii. Możesz ją skomponować zarówno samodzielnie (kierując się
własnymi upodobaniami kulinarnymi) lub – jeśli nie wiesz jak to właściwie zrobić - skorzystać z propozycji
dietetyka bądź zdecydować się na –
coraz popularniejsze ostatnio – diety pudełkowe.
W codziennym żywieniu należy
kierować się kilkoma ważnymi zasadami. Przede wszystkim nie powinno się przejadać, w czym jednak nie pomaga nam sposób działania naszego organizmu. Kiedy spoL
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żywamy posiłek, dopiero po około 20 minutach do mózgu dociera
bowiem informacja o tym że jesteśmy syci i dopiero wówczas faktycznie zaczynamy tak się czuć. Wcześniej jednak – zwłaszcza kiedy wcześniej byliśmy głodni – mamy tendencję do zjedzenia więcej niż naprawdę potrzebujemy. Czasem wystarczy
więc, że chwilę odczekamy przy stole i... przejdzie nam ochota na - niekoniecznie wskazaną - dokładkę.
Stosując dietę należy również
unikać cukru (zwłaszcza w postaci sacharozy), dań typu fast food
i generalnie żywności przetworzonej (np. produktów instant z torebek). Nie zniechęcajmy się początkowymi niepowodzeniami. Sukces podczas zabawy sylwestrowej
zagwarantuje nam jedynie konsekwencja w działaniu.

Poradnia chirurgii plastycznej
Szpitala św. Anny w Piasecznie,
ul. A. Mickiewicza 39, tel.: 661 300 313
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Ratunek dla włosów
Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, a potem Sylwester. Czas kiedy chcesz być dumna ze swojej fryzury. Patrzysz w lustro i czujesz, że
Twoje włosy potrzebują ratunku? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
przed laminacją

Grzegorz Tylec
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Zabieg laminowania
Laminowanie
iNeoCrystal firmy Estel jest to
nowoczesny zabieg regeneracji oraz pielęgnacji
włosów, dzięki któremu
na powierzchni włosa powstaje specjalna warstwa
pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gładkości, elastyczpo laminacji
ności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i
puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym,
łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania koloru
włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu, zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od
4 do 5 tygodni.

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej,
Tel. 22 401 1234
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40 metrów niezgody Nasi studenci zadziwili świat
GÓRA KALWARIA Władze gminy nie rezygnują z odzyskania terenu przy PIASECZNO Trzech młodych wynalazców z powiatu piaseczyńskiego zajęło 2. miejsce w
ul. Dominikańskiej, na którym stoi sklep elektryczny. Spór z handlow- międzynarodowym konkursie Valeo Innovation Challenge, premiującym najlepsze
rozwiązania w branży motoryzacyjnej
cem przeniósł się właśnie na salę sądową
O studentach Politechniki Warszawskiej - Mateuszu Zaborskim,
Maksymilianie Krajewskim i Krystianie Rosłonie pisaliśmy w kwiet-

Detektor wykrywania lodu
na drodze bez wątpienia
przyda się już teraz
zarówno kierowcom,
jak i służbom drogowym

Konflikt pomiędzy gminą, a właścicielem pawilonu handlowego trwa od przeszło 2 lat
Gmina domaga się od byłego dzierżawcy wydania liczącej 40 m kw. działki. – Zwróciliśmy się do sądu, ponieważ wszystkie inne środki już zostały wyczerpane. Nie ma już mowy o powrocie do sytuacji, w której zgodzimy się, by
w tym miejscu pozostał sklep – tłumaczy burmistrz Dariusz Zieliński.
Tymczasowy pawilon, którego właścicielem jest Andrzej Skarżyński, istnieje u zbiegu ulic Dominikańskiej i por. Białka od przeszło 20 lat. Teren pod
sklepem stanowi pas drogi i w umowie jego dzierżawy gmina zapisała, że w
każdej chwili może zażądać jego wydania. Tak się stało w 2015 roku, kiedy doszło do przebudowy fragmentu Dominikańskiej i pawilon – zdaniem władz
– zaczął „zaburzać ciągłość pierzei ulicy i jej perspektywę”, a także estetykę.
Jeszcze w roku 2014 Andrzej Skarżyński liczył, że uda mu się kupić od gminy niewielką, położoną tuż obok działkę, by wybudować na niej nowy, dużo
ładniejszy sklep. Jednak jego nadzieje spełzły na niczym. Radni początkowo
byli mu przychylni, aby następnie zrezygnować z dalszych rozmów. Właściciel sklepu poczuł się oszukany. Od połowy minionego roku, kiedy wygasła
umowa dzierżawy, Andrzej Skarżyński zajmuje 40 m kw. w dobrym punkcie
centrum miasta samowolnie, płacąc karny czynsz. Handlowiec wciąż nie rozumie, dlaczego po 20 latach funkcjonowania sklepu w tym miejscu, gmina
chce go przepędzić. O sprawie sądowej nie chciał rozmawiać z naszym dziennikarzem. Przyznał jedynie, że wciąż liczy na porozumienie z ratuszem.
Rok temu mecenas Piotr Szeląg, pełnomocnik właściciela pawilonu próbował przekonać radę miejską, aby dała panu Andrzejowi więcej czasu na
przeprowadzkę, gdyż konkurujący z dużymi marketami sklep, będący jedynym źródłem utrzymania dla rodziny właściciela, ma stałych klientów i zmiana adresu może spowodować ich odpływ. Władze gminy pozostały jednak
nieugięte. Burmistrz Dariusz Zieliński wskazuje, że gmina próbowała wielokrotnie pójść na rękę handlowcowi, udostępnić mu inny lokal, wydłużyć czas
dzierżawy gruntu przy Dominikańskiej o kilka miesięcy, ale przedsiębiorca
nie był zainteresowany kompromisem. Jeżeli gmina wygra sprawę sądową,
pawilon zostanie usunięty, a teren pod nim stanie się częścią chodnika.

Piotr Chmielewski

niu, kiedy to znaleźli się w gronie 24
półfinalistów konkursu w kategorii
„Innowacja Technologiczna”. Był to
wówczas ogromny sukces, ponieważ
do rywalizacji w dwóch konkursowych kategoriach zgłoszono aż 1628
projektów z całego świata. W wyborze najlepszych uczestniczyło 70 ekspertów i niezależnych naukowców.
– Nasz projekt dotyczy sygnalizacji zagrożenia wynikającego z oblodzenia nawierzchni oraz współpracy
z systemami bezpieczeństwa w oparciu o stan skupienia wody na jezdni,
a nie jedynie temperatury panującej
w otoczeniu pojazdu, jak w obecnych
rozwiązaniach – wyjaśniał Krystian
Rosłon. – Każdy z nas jest studentem
innego wydziału, dlatego uzupełniamy się wiedzą i umiejętnościami.
Do połowy lipca studenci rozwijali i testowali swój projekt, na co
otrzymali od organizatora konkursu 5 tys. euro. 13 września ogłoszono osiem ekip, które zakwalifikowały się do ścisłego finału. – Trudno
było nam w to uwierzyć, ale znaleźliśmy się w tym gronie – mówi Krystian Rosłon.
Polacy zgarnęli całą pulę
26 października w Paryżu najlepsze projekty zostały zaprezentowane jury, a dzień później wyłoR
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Ceremonia wręczenia nagród. Od lewej: Jacques Aachenbroich
- prezes Valeo, Krystian Rosłon, Maksymilian Krajewski - Team
Leader oraz Mateusz Zaborski
niono zwycięzców. W kategorii „Innowacja Technologiczna” pierwsze
miejsce zajął zespół z Meksyku, a
drugie z Francji. Znacznie ciekawiej
było jednak w drugiej kategorii zatytułowanej „Nowe sposoby wykorzystania samochodów”. Zwycięzcą został tu zespół Futucity z Akademii
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w
Krakowie, który przygotował projekt autonomicznego pojazdu, mogącego przewozić ludzi, towary, ale
pełnić także funkcję kapsuły sypialnej. Studenci z Krakowa otrzymali w
nagrodę 100 tys. euro. Drugie miejsce zajęła drużyna SPMIN (skrót
od ang. Smart People Make It Possible), którą tworzą właśnie Maksymilian, Mateusz i Krystian. – To
był szok – komentują młodzi wynalazcy. – Okazało się jednak, że nasz
pomysł, który będzie mógł znaleźć
zastosowanie w samochodach przyszłości, przypadł do gustu jury.

Znaleźli niszę i wypełnili ją
– Uczestnicy konkursu musieli sami znaleźć problem i zaproponować jego rozwiązanie – tłumaczy Krystian Rosłon. – Połączyliśmy
z kolegami siły, bo każdy z nas zajmuje się inną dziedziną: Maks jest
po budownictwie, Mateusz po informatyce, a ja po fizyce. Maks stworzył więc projekt urządzenia, Mateusz zajął się oprogramowaniem, a ja
elektroniką. Wspólnie udało nam się
zbudować czujnik, który rozpoznaje
na drodze lód. W przyszłości chcemy ten pomysł rozwijać.
Studenci z PW przekonują, że zaproponowali rozwiązanie, którego
jeszcze nie ma na rynku. Co więcej,
już w tej chwili może ono przydać się
zarówno kierowcom, jak i służbom
drogowym, ponieważ stałe nanoszenie na mapę oblodzonych miejsc pozwoli zoptymalizować ich pracę.

Tomasz Wojciuk
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Strażnicy jak kolędnicy

9

KONSTANCIN-JEZIORNA Chodzą od posesji do posesji, zaglądają do składów opału, kotłowni, czasem pieców.
Proszą też o pokazanie umów za wywóz szamba i deklaracji na odbiór odpadów. Straż miejska ruszyła ze
zmasowanymi kontrolami posesji
Wizyty mundurowych w listopadzie i grudniu mogą spodziewać
się właściciele posesji przy ulicach:
Warszawskiej, Mirkowskiej, Bielawskiej, Rynkowej, 1000-lecia Państwa Polskiego, Lipowej, Powsińskiej, Ściennej, Wspólnej, Makowej,
Bocianiej, Okrzewskiej, Olszynki,
Saneczkowej, Pogodnej, Pocztowej, Borowej, Sadowej oraz w sołectwach Turowice i Kawęczyn.
Zimą nie da się oddychać
Strażnicy działają na podstawie
imiennego upoważnienia do kontroli posesji wydanego im przez
burmistrza na podstawie przepisów ochrony środowiska. Chodzi
o sprawdzenie, co mieszkańcy robią z odpadami (oraz ściekami)
i czym palą w piecach. Bo skarg
konstancinian na duszący dym
unoszący się z kominów przybywa. Mieszkańcy nawet podczas sesji rady miejskiej pytają władze jedynego uzdrowiska na Mazowszu,
jaką mają politykę związaną z wal-

ką ze smogiem. – Zimą nie da się
oddychać – zwracała uwagę burmistrzowi Sylwia Puchalska podczas wrześniowych obrad radnych.

Strażnicy sprawdzają, czym
ogrzewane są domy. Jeśli widzą, że
wśród drewna znajdują się elementy mebli, itp., wytykają to właścicielowi posesji. Zaglądają też do pieca, aby zobaczyć, czy ktoś nie spala w nim śmieci. Mundurowi zwykle
pouczają, ale wlepiają też mandaty.
W tym roku nałożyli ich 30 na łączną kwotę 3,6 tys. zł. – Finansowo karzemy osoby, które nie wykazują dobrej woli, nie chcą podporządkować
się przepisom – tłumaczy Stanisław
Grudzień, komendant konstancińskiej straży miejskiej.

Chodzi o sprawdzenie,
co mieszkańcy robią
z odpadami (oraz ściekami) i
czym palą w piecach.
Bo skarg konstancinian na
duszący dym unoszący się
z kominów przybywa
W tym roku, od stycznia do końca kwietnia, strażnicy miejscy wyrywkowo przeprowadzili kontrole
na 586 posesjach, aż 235 z nich było
efektem zgłoszeń mieszkańców. Telefonujący narzekali na to, czym pali
w piecu ich sąsiad (czuli „śmierdzący dym z komina”), zwracali uwagę na palenie liści oraz odpadów.
Od maja do ostatniego poniedziałku tych kontroli było 210, w tym 122
po skargach mieszkańców.
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Utrudnianie kontroli
to przestępstwo
Zapowiadane wizyty strażników nie podobają się części mieszkańców. Skarżą się także do burmistrza, niektórzy oznajmiają, że
nie wpuszczą mundurowych za
furkę, bo ich kontrole to „bezprawie”, zarzucają też „naruszenie
miru domowego”. – My nie robimy tego z przyjemności, ale z oboL
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Strażnicy zaczęli kontrole setek posesji w Jeziornie,
Turowicach i Kawęczynie
wiązku. Zgodnie z przepisami, na
podstawie upoważnienia burmistrza, mamy pełne prawo przeprowadzić kontrolę posesji w gminie – tłumaczy Stanisław Grudzień. Komendant podkreśla, że
udaremnianie wykonania czynności służbowych strażnikom, czyli
uniemożliwienie przeprowadzenia
kontroli, jest przestępstwem. – W
takim przypadku wzywamy po-

licję. Na szczęście takich sytuacji
jest bardzo niewiele – dodaje.
Straż miejska ma za zadanie
również informować właścicieli
posesji. O tym, że gmina dopłaca
do zakupu nowoczesnych pieców i
że już od połowy przyszłego roku
nie będzie wolno palić mułami i
węglem brunatnym oraz kamiennym gorszej jakości.

Piotr Chmielewski

A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Konstancin
nieznany
Klub Historyczno-Patriotyczny zaprasza na spotkanie przy
ul. Mostowej 15 w najbliższy
wtorek o godz. 18. Tym razem
będzie można usłyszeć nieznane i niezwykle interesujące opowieści mieszkańców Konstancina-Jeziorny o wydarzeniach historycznych, które rozgrywały się w ich najbliższym otoczeniu, na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i sąsiednich miejscowości, ale również w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim i
przyjacielskim. Wstęp wolny.

PC
PIASECZNO

Bajkowa Niedziela

RAJSKA OSADA

www.rajskaosada.pl

Kąty, ul. Spacerowa

Tyl.

- woda, kanalizacja, gaz,
energia elektryczna
- działki 900-1000m2
- pow. użytkowa
bliźniaka/domu
120-220 m2

CENA OD

W najbliższą niedzielę w
Domu Kultury o godz. 14.30 i o
16 zostanie wystawiony spektakl
„Kamień na kamieniu” w wykonaniu grupy Ten Teatr. Impreza dla
dzieci od 3. roku życia. Bilety w
cenie 10 zł do nabycia w godzinach pracy kasy DK (ul. Kościuszki 49) w dniu imprezy na godzinę
przed jej rozpoczęciem.

R

380 tys

tel.
lub

697 626 322
609 859 899
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Gmina zapłaci
właścicielce przedszkoli
PIASECZNOW sądzie apelacyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie
z powództwa właścicielki dwóch niepublicznych przedszkoli, która wystąpiła przeciwko gminie Piaseczno. Sąd uznał, że w 2007 roku gmina niewłaściwie naliczała
dotacje dla przedszkoli i nakazał wypłacenie powódce 411 tys. zł odszkodowania
O zaniżaniu przez gminę dotacji
dla przedszkoli niepublicznych właściciele niektórych placówek mówią
od dawna. Każda gmina, w której
funkcjonują publiczne przedszkola, ma wyliczony miesięczny koszt
utrzymania w oddziale przedszkolnym jednego dziecka. To na tej podstawie obliczana jest później zagwarantowana ustawowo dotacja
na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym, która powinna wynosić przynajmniej 75 proc. kosztów
utrzymania malucha w przedszkolu
samorządowym. Tak więc im koszty ponoszone przez gminę są niższe, tym mniejsza jest również dotacja wypłacana przedszkolom niepublicznym. W Piasecznie, które
„przedszkolami stoi”, nawet drobne różnice w koszcie utrzymania
przedszkolaka w przedszkolu samorządowym przekładają się na miliony złotych.
Sprawa sprzed 10 lat
Sprawa właścicielki dwóch przedszkoli, która wystąpiła na drogę sądową, dotyczy roku 2007, kiedy burmistrzem Piaseczna był jeszcze Józef
Zalewski. To właśnie wtedy powódka prowadziła niepubliczne placów-

ki w Piasecznie i Józefosławiu. Uznała, że dotacja za 2007 rok została
przez gminę zaniżona, bo ta nie wliczyła do kosztów utrzymania dziecka
w przedszkolach publicznych m.in.

Właściciele sześciu
przedszkoli, w związku
z wyrokiem sądu
apelacyjnego, wystąpili
do gminy o wypłatę
wyrównania za 2007 rok
kosztów szkoleń pracowników i obsługi księgowej. W ubiegłym roku sąd
okręgowy zdecydował o przyznaniu
właścicielce przedszkoli odszkodowania, jednak gmina złożyła apelację. Teraz, pod koniec października,
wyrok sądu okręgowego podtrzymał
sąd apelacyjny. Powódka ma otrzymać od gminy 411 268 zł tytułem odszkodowania. Jest to już kwota z odsetkami i kosztami sądowymi.
Co zrobią inni właściciele
przedszkoli?
Sprawa jest o tyle ciekawa, że
wielu właścicieli przedszkoli od
dłuższego czasu przypatrywało się
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toczącemu się postępowaniu ponieważ uważają, że dotacje były zaniżane również w późniejszych latach.
Teraz traktują wyrok sądu apelacyjnego jak swego rodzaju precedens, który umożliwi im skuteczne dochodzenie roszczeń. Z naszych informacji wynika, że po wydaniu wyroku przez sąd apelacyjny sześć przedszkoli domaga się od
gminy wypłaty wyrównań za 2007
rok. Sześć przedszkoli wystąpiło
również z wnioskiem cywilnym do
sądu o wypłatę wyrównań za rok
2016. Zapytaliśmy gminę, czy – w
związku z wyrokiem sądu apelacyjnego - nie obawia się, że będzie musiała wypłacić właścicielom przedszkoli wielomilionowe
odszkodowania.
- Rozstrzygnięcie sądu zapadło w jednej sprawie i wiąże
gminę w stanie faktycznym właściwym dla tej konkretnej sprawy – informuje Łukasz Wyleziński z gminnego biura promocji.
- Na podstawie wyroku sądu nie
można uznać iż działania gminy w roku 2007 były nieprawidłowe. Gmina wystąpiła z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia wyrok.

W tym miejscu mieściło się kiedyś jedno z prowadzonych
przez powódkę przedszkoli. Dziś budynek jest na sprzedaż
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Tomasz Wojciuk
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Konstancin-Jeziorna, dnia 31.10.2017 r.
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Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017
poz.1875) oraz art. 9a i 9b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
2017 poz. 1938) i § 2 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86),
§ 1. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza
konkurs na świadczenie usługi opieki pielęgniarek
w szkołach udzielanych w środowisku nauczania
i wychowania ze środków finansowych gminy
Konstancin-Jeziorna.
§ 2. Świadczenie usługi opieki pielęgniarek odbywać się będzie w:
1) Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wojewódzka
12, 05-510 Konstancin-Jeziorna - 11 godzin
tygodniowo,
2) Szkole Podstawowej nr 2 ul. Żeromskiego
15, 05-510 Konstancin-Jeziorna - 23 godziny
tygodniowo,
3) Szkole Podstawowej nr 3 ul. Bielawska 57,
05-520 Konstancin-Jeziorna - 23 godziny tygodniowo,
4) Szkole Podstawowej nr 4 ul. Wilanowska 218,

05-520 Słomczyn - 22 godziny tygodniowo,
5) Szkole Podstawowej nr 5 ul. Szkolna 7,
05-520 Konstancin-Jeziorna - 28 godziny
tygodniowo,
6) Szkole Podstawowej nr 6 Opacz 9, 05-520
Konstancin-Jeziorna - 26 godziny tygodniowo.
§ 3. Świadczenia te będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych
z dyrektorem szkoły.
§ 4. Usługa będzie realizowana w terminie od
dnia 11 grudnia do dnia 20 czerwca 2020 r.
§ 5. Niniejszy konkurs kierowany jest do podmiotów medycznych i pielęgniarek prowadzących
medyczną działalność gospodarczą na terenie
całej Polski.
§ 6. 1. Oferty w formie pisemnej należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2017 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520
Konstancin-Jeziorna pok. nr 4 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pielęgniarka szkolna” lub drogą e-mail na adres: bkrolak@konstancinjeziorna.pl.
2. Oferenci muszą dołączyć do swoich ofert
wyciąg z Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej lub wypis z właściwego rejestru
przedsiębiorców (KRS) oraz dokument, z którego

wynikać będzie uprawnienie do wykonywania
zawodu pielęgniarki w środowisku nauczania
i wychowania. Oferta bez dołączonych kwalifikacji
pielęgniarek nie będzie rozpatrywana.
§ 7. Kryterium rozstrzygającym będzie cena brutto świadczonej usługi w przeliczeniu na jedną
godzinę (60 minut).
§ 8. 1. Oferty można składać na jedno lub kilka
zadań (szkół) albo na wszystkie zadania (szkoły).
2. W przypadku złożenia oferty na wszystkie
szkoły minimalna liczba pielęgniarek potrzebnych
do wykonania zadania wynosi 5 pielęgniarek.
§ 9.1. Jedną szkołę musi obsługiwać jedna, ta
sama pielęgniarka.
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pielęgniarki, zastępstwo zapewnia podmiot
obsługujący dana szkołę.
§ 10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez
komisję powołaną przez Burmistrza Gminy do
dnia 1 grudnia 2017 r.
§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierzam I zastępcy Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania.
Burmistrz
/-/ Kazimierz Jańczuk
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Udusił ją paskiem od torby

KONSTANCIN-JEZIORNA Dożywocie grozi Jakubowi K., który rok temu w mieszkaniu przy ul.
Bielawskiej zabił 36-latkę, a następnie jej ciało ukrył w walizce w garażu w Belsku Dużym PIASECZNO Mieszkańcy górnego odcinka ul. Paderewskiego w Zalesiu
Dolnym czują się oszukani, bo gmina – mimo początkowych obietnic –
Po żmudnym śledztwie prokuranie wyasfaltuje całej ich drogi. Okazało się, że firma która wygrała przetura właśnie skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciwko „Akwaryście”,
targ zaproponowała o wiele wyższą kwotę niż zaplanowano na inwestyjak go nazwali pracujący nad sprację i dlatego... jezdnia zostanie zrobiona tylko na dwóch trzecich długości
wą funkcjonariusze. Śledczy dopiero teraz ujawnili więcej okoliczności
związanych ze zbrodnią.

Śledczy nie do końca potrafią wyjaśnić, dlaczego mężczyzna zabił Agnieszkę K.
Poznali się w sklepie
Trudniąca się prostytucją 36-latka w wynajmowanym w Konstancinie mieszkaniu miała akwarium.
Blisko cztery lata temu wybrała się
do Janek, aby kupić rybki. Jakub
K. pracował w sklepie zoologicznym, który odwiedziła. W trakcie rozmowy 27-latek zaoferował
Agnieszce K., że zadba o jej akwarium. Potem od czasu do czasu
pojawiał się w mieszkaniu kobiety,
aby je wyczyścić.
Z dotychczasowych zeznań
oskarżonego wynika, że właśnie w
tym celu przybył 7 listopada zeszłego roku na zamknięte osiedle przy
Bielawskiej. Pojawił się jednak nie w
porę, bo kobieta akurat miała spotkać się z klientem. Kiedy Jakub K.
wrócił na miejsce, około godz. 19,
pomiędzy nim a 36-latką doszło do
kłótni. Śledczym nie udało się jednoznacznie wyjaśnić, co było powodem różnicy zdań, jednak wykluR
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Przebudowa ulicy Paderewskiego odbędzie się w dwóch
etapach. W tym roku zostanie wykonany dolny odcinek drogi

Po dokonaniu zabójstwa, Jakub K.
wyjechał do Szwecji... po rybki
czono motyw seksualny. Mężczyzna miał wpaść w furię. W końcu
odepchnął kobietę, rzucił na łóżko i
dwukrotnie uderzył drewnianą pałką w tył głowy, a następnie udusił ją
paskiem od torby turystycznej.
Po rybki do Szwecji
Jakub K. tak przeraził się tym,
co zrobił, że w nocy szczelnie owinął
ciało ofiary folią i zapakował je do
walizki, którą następnie zawiózł saL
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mochodem na swoją posesję w Belsku Dużym za Grójcem. Tam ukrył
walizkę w garażu. Po dwóch dniach
27-latek przyjechał do mieszkania swojej ofiary, aby nakarmić jej psa, a kilka
dni później wyjechał do Szwecji. Jak się
okazało, wybrał się za granicę po rybki. Kiedy wrócił 17 listopada z zakupami promem „Polonia”, w Świnoujściu
już czekali na niego policjanci z wydziału do walki z terrorem kryminalnym
i zabójstw Komendy Stołecznej Policji (KSP). Przy Jakubie K. znaleziono
m.in. telefony komórkowe Agnieszki K.
oraz jej dokumenty. Dopiero od zatrzymanego funkcjonariusze dowiedzieli
się, gdzie znajdują się zwłoki kobiety.
– Przeprowadzone w sprawie dowody jednoznacznie wskazują na
sprawstwo podejrzanego. Jakub K.
przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył
obszerne wyjaśniania – informuje
prokurator Magdalena Sowa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Śledczy nie do końca potrafią wyjaśnić, dlaczego mężczyzna zamordował prostytutkę. Z ich ustaleń wynika, że nie był jej klientem.
Ciągnął za sobą walizkę
Poszukiwania Agnieszki K. policja rozpoczęła tydzień po śmierci,
kiedy rodzina zgłosiła jej zaginięcie.
Podejrzewano, że mogła paść ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze z
KSP przejrzeli nagrania z monitoringu na osiedlu, na którym mieszkała kobieta. Tak trafili na trop Jakuba
K. Kamera uchwyciła go, gdy nocą
opuszczał budynek ciągnąc za sobą
ciężką walizkę. Ustalenie jego tożsamości trwało kolejne trzy dni.
Śledztwo trwało aż rok, ponieważ przesłuchano szereg świadków,
dokonano oględzin nagrań z monitoringu, ale przede wszystkim uzyskano opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, toksykologii, daktyloskopii, badań genetycznych, badań chemicznych, a także przeprowadzono
szereg eksperymentów procesowych.
Jakub K. oskarżony jest nie tylko
o zabójstwo Agnieszki K., ale również o kradzież należących do niej
przedmiotów oraz wywiezienie jej
dokumentów poza granice Polski.
– Grozi mu kara dożywotniego
pozbawienia wolności – informuje
prokurator Sowa. Od roku mężczyzna znajduje się w areszcie.

Piotr Chmielewski

– Staramy się o wyasfaltowanie drogi od lat – mówi Ewa Krześniak, mieszkanka odcinka ul. Paderewskiego od Wyczółkowskiego do Tuwima. – Nie dalej niż miesiąc temu burmistrz obiecał nam, że nasza ulica zostanie zrobiona.
Powiedział, że gmina ma na to pieniądze.
W ubiegłym tygodniu na górnym odcinku Paderewskiego pojawili się
robotnicy, którzy zaczęli odkopywać studzienki. – Cieszyliśmy się, że prace
wreszcie ruszyły z kopyta, ale nasza radość nie trwała długo – mówi pani Ewa.
– Wkrótce pracownicy firmy zakopali studzienki i zniknęli.
Włodzimierz Rasiński, szef gminnego wydziału infrastruktury i transportu publicznego tłumaczy, że w budżecie na wyasfaltowanie ul. Paderewskiego zarezerwowano 484 tys. zł, tymczasem wykonawca za zrobienie tylko dolnego odcinka (od ul. Wyczółkowskiego do Orężnej) zaproponował 513 tys. zł.
Gmina dołożyła brakujące pieniądze, jednak na sfinansowanie remontu całej
drogi nie było już jej w tym roku stać. – Jeśli radni zarezerwują na to środki,
to górny odcinek Paderewskiego zostanie wykonany w przyszłym roku – zapowiada Włodzimierz Rasiński. Wyasfaltowana jezdnia ma mieć dwustronny
spadek, a po bokach zostanie ułożony tłuczeń.
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Podróżnym brakuje ławek
PIASECZNO Mimo że od remontu dworca PKP w Piasecznie minęło już
sporo czasu, mieszkańcy wciąż dostrzegają pewne mankamenty, które można by poprawić. Genowefa Pańtak zwróciła uwagę na brak ławek w rejonie przystanków autobusowych

W rejonie dworca PKP nie ma ani jednej ławki, na której można
by usiąść i poczekać na autobus
– Przed budynkiem dworca prawie zawsze jest sporo ludzi, bo jedni zdążają do pociągu, inni przesiadają się do podstawionych tu autobusów miejscowych linii L oraz autobusu 709 – podkreśla pani Genowefa. – W Piasecznie to chyba największy węzeł komunikacyjny. Zwykle, prawie każdy podróżny dłużej lub krócej czeka na swoje połączenie, stojąc przed dworcem. Właśnie tak, stojąc, bo nie ma tu żadnej ławeczki, z której można by w potrzebie
skorzystać. Centralnym obiektem na całej frontowej ścianie budynku, od strony ul. Dworcowej, jest za to kosz na śmieci. Latem obserwowałam, jak podróżni siadali na okolicznych krawężnikach. Ale teraz podczas słoty i zimna nie da
się skorzystać z tej możliwości. Więc ludzie stoją, przestępując z nogi na nogę
lub drepcząc po chodniku w oczekiwaniu na swoje połączenie – opisuje.
Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz poinformował nas, że teren dworca należy do gminy, więc nie ma problemu, aby umieścić tam ławki. – Pierwotnie
chcieliśmy zrobić to po zakończeniu remontu linii kolejowej – wyjaśnia. – Ale
skoro mieszkańcy zgłaszają taką potrzebę, to postaramy się dostawić siedziska jak najszybciej. Sprawdzę jakie są możliwości spełnienia oczekiwań podróżnych.
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Wizjoner i jego „Wisła”
PIASECZNO/POWIAT Miniony sezon nie był najlepszy dla ośrodka w Zalesiu Górnym. – Z
parkiem rozrywki ruszymy na wiosnę. Żeby było naprawdę fajnie, potrzebujemy 2-3
lat – zakłada Rafał Karwowski, najemca obiektu
Dlaczego w „Wiśle” (od wiosny „Planecie Zalesie”) nie było dobrze w minionym sezonie? – Pogoda w tym roku wszystko zabiła, tyl-

Rafał Karwowski nie przejmuje się słowami krytyki, jakie
spadły na jego głowę na forach internetowych po tegorocznym sezonie. – Wszystkim się nie dogodzi – kwituje
niepochlebne komentarze
ko jeden letni weekend był upalny – tłumaczy zaleski przedsiębiorca. W marcu Rafał Karwowski podpisał umowę z zarządem powiatu, na mocy której będzie gospodarzem liczącego 50 ha kompleksu
jeszcze przez 16 lat. Jednym z głównych warunków jaki mu postawiono (to był straszak na mało poważnych oferentów) jest zainwestowanie
w ośrodek 2 mln zł w ciągu dwóch
lat. – Już dawno przekroczyliśmy tę
kwotę – przekonuje najemca. – Same
zgromadzone przez nas elementy
wystaw kosztowały więcej – dodaje.
Nie patrzę na zyski
W byłym ośrodku „Wisła” na
pierwszy rzut oka zmian jest niewiele. Jednak Rafał Karwowski podkreśla: Dzieje się dużo. Mężczyzna

mówi, że jest wizjonerem, a park rozrywki, który tworzy jest spełnieniem
jego marzeń. – To taki mój konik, nie
patrzę na zyski. Chciałbym, aby ten
ośrodek zbliżył się jak najbardziej
do świętokrzyskiego Bałtowa. Blisko stolicy nie ma podobnych obiektów – oznajmia. Rafał Karwowski
nie przejmuje się słowami krytyki,
jakie spadły na jego głowę na forach
internetowych po tegorocznym sezonie. Zarzucono mu, że promuje kicz,
a „Wisła” w jego wydaniu to chaos. – Nie zrażam się. Wszystkim się
nie dogodzi – kwituje te komentarze i
zakasuje rękawy. – Gościom ośrodka
może się wydawać, że jest w nim mydło i powidło, że brak temu wszystkiemu spójności. Jednak powoli ekspozycja jest porządkowana i dzielona na strefy.
Jako przewodnik oprowadza nas
po przyszłej „dzielnicy filmowej”
ukrytej między drzewami. Dzieci
(bo na nie nastawia się głównie najemca ośrodka) natrafią tu m.in. na
liczącą 50 sztuk ekspozycję ogromnych grzybów różnych gatunków
czy dwumetrowe „ludziki z żołędzi”. Jeszcze większą uwagę gości
może przyciągnąć kolekcja samochodów widzianych w różnych filmach (m.in. animowanych). Jedno z aut (takie jak w „Harrym Potterze”)... wisi między drzewami. Wisienką na torcie ma być część wystaR
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wy poświęcona filmom z Jamesem
Bodem. Będzie można zobaczyć tu
figury woskowe oraz prawdziwego astona martina, którym jeździł
agent 007.
Postaci i pojazdów zgromadzonych w „dzielnicy filmowej”
jest mnóstwo: duża lokomotywa z
„Tomka i przyjaciół”, urządzenia z
„Boba Budowniczego”, prawdziwy
dwupłatowiec („gra” tego z „Niezniszczalnych”), autentyczne armaty i haubice, a obok nich tor przeszkód i trasa wspinaczkowa. I, oczywiście, dinozaury oraz roboty. Będą
też wielkie szachy i chińczyk.
Remontowane są też magazyny i inne stare budynki, które przez
20 lat niszczały. W jednym na widza patrzy kolekcja filmowych robotów, a w innym kompletowany
jest zestaw dwumetrowych wojowników fantasy. To nie wszystko, bo
Rafał Karwowski kupił wystawę – linię produkcyjną prezentów z elfami,
saniami św. Mikołaja i innymi elementami, która będzie pokazywana w grudniu i styczniu. Stworzy też
„dom muzyki” z prawie 30 urządzeniami wydającymi dźwięki, m.in.
laserową harfą i wielką klawiaturą
fortepianu, po której będzie można
skakać (ta wystawa przyjechała z...
Wielkiej Brytanii). – Prace nad parkiem poszłyby szybciej, ale brakuje
mi pracowników – narzeka najemca.

- Sztandarową atrakcją ośrodka w Zalesiu Górnym od wiosny
ma być „dzielnica filmowa” - zapowiada Rafał Karwowski
sca noclegowe, bo na wszystko życia
nie starczy – tłumaczy.
Na działania najemcy póki co
przychylnym okiem patrzą władze powiatu. – Niekoniecznie nam
się wszystko podoba, jeśli chodzi o
część wizualną, ale pan Karwowski
twierdzi, że na poukładanie całości potrzebuje czasu. Jego pomysły
są dość ciekawe, atrakcji w ośrodku, które mogą to miejsce wyróżnić, przybywa – komentuje wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski. – Dla
mnie prawdziwym egzaminem dla
dzierżawcy będzie najbliższy rok.
Dopiero po nim będziemy mogli powiedzieć, czy udało nam się
znaleźć właściwego gospodarza
dla „Wisły” – dodaje.

Na wszystko życia nie starczy
Rafał Karwowski tłumaczy, że
pewnymi rzeczami zajmie się w drugiej kolejności lub odda je poddzierżawcom. Jeden z nich buduje obecnie
w „Wiśle” czterostopniowy park linowy, planowana jest też tyrolka nad
zalewem. Ale stanu odkrytego basenu – w którym sanepid nie pozwala
się kąpać – najemca póki co nie zmieni (choć na wiosnę zapowiadał jego
„odświeżenie”). – Wszystko w swoim czasie. Żeby basen spełniał odpowiednie normy, potrzebne są ogromne nakłady. Szukam sposobów na
jego uruchomienie – zdradza. – Cały
czas poszukuję też współpracowników, którzy zaproponują działalności przyciągające ludzi. Sam nie zabieram się za gastronomię czy miej-

Piotr Chmielewski
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PIASECZNO

Wtorek jazzowy
We wtorek 14 listopada o godz. 20 w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Cherry Skolik Project - nowojorski akustyczny mainstream z Edem Cherry oraz znakomitymi polskimi jazzmanami Michałem Jarosem i Arkiem Skolikiem. Wstęp 20 zł.

Tyl.

Fotografie Michała Jelińskiego

W najbliższą niedzielę w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym (ul. Dębowa 3) o godz. 16.30 odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Michała Jelińskiego. Ekspozycja została zrealizowana dzięki stypendium twórczemu
burmistrza Piaseczno.

Tyl.

LESZNOWOLA

Klub Filmowy
W środę 15 listopada w filii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 2)
odbędzie się spotkanie zatytułowane „Dramat i Tarantino”. Początek o godz.
18.30. Wstęp wolny.

2JğRV]HQLH%XUPLVWU]D*PLQ\ 
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LSU]H]QDF]RQ\FKGRRGGDQLDZG]LHUŕDZô
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, wywieszone zostały wykazy nw.
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
t HSVOUPQPXN2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jaworskiego
(część dz. ew. nr 8/1, 7/27, 7/29, 10/46 z obrębu 02-02),
t HSVOU P QPX  N2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Ignacego
Paderewskiego (część dz. ew. nr 150/1 z obrębu 03-23),
t HSVOU P QPX  N2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jaworskiego
(część dz. ew. nr 10/46 z obrębu 02-02).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie tel. (22) 756-44-91 lub na stronie
bip.konstancinjeziorna.pl



Tyl.

GÓRA KALWARIA

Ognisko, uroczysty apel i biegi
W niedzielę na ulicach miasta zostanie rozegrany 25. Bieg Niepodległości. W związku z tym w godz. 10-12.30 zostanie zamknięty odcinek ul. ks. Sajny (od Szpitalnej do św. Antoniego), a czasowe utrudnienia wystąpią na innych ulicach, oprócz całej ks. Sajny, także 3 Maja, Dominikańskiej, Piłsudskiego i Lipkowskiej. Biegowi patronuje Kurier Południowy.
Jednak kalwaryjskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się już w sobotę. O godz. 16 na rynku zapłonie ognisko, przy którym
odbędzie się wspólne śpiewanie. O godz. 17.30 w kościele parafialnym zaprezentują się laureaci gminnego festiwalu piosenki patriotycznej. Po mszy
św. (godz. 18) nastąpi złożenie kwiatów przed popiersiem marszałka Józefa
Piłsudskiego. Uroczystości zwieńczy przemarsz na rynek. Na koniec wszyscy
uczestnicy zostaną poczęstowani wojskową grochówką.
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To był ten moment!

Na własne życzenie

PIŁKA NOŻNA, A KLASA, MKS II PIASECZNO – NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE 1:0 W kolejnym meczu
derbowym w trzeciej grupie warszawskiej A klasy wszystko to, co najciekawsze wydarzyło się w samej końcówce. Gola na wagę trzech punktów dla gospodarzy zdobył w
doliczonym czasie gry Patryk Zieliński
To był typowy mecz do pierwszego
strzelonego gola. Na boisku optyczną
przewagę mieli goście, ale to biało-niebiescy byli w pierwszej połowie bliżej objęcia prowadzenia. Rzutu karnego nie
wykorzystał jednak Patryk Kościanek,
a jego uderzenie obronił Michał Myszkowski. W drugiej połowie z rzutu wolnego uderzył z kolei Tomasz Wrotek, ale
piłka zatrzymała się na poprzeczce. Następnie swoją szansę miał jeszcze z wolnego Bartosz Wysocki, ale tym razem
był słupek. I kiedy już wydawało się, że
spotkanie zakończy się podziałem punktów, w doliczonym czasie gry trafił do
siatki Patryk Zieliński, który – po strzale Marcina Rybińskiego w poprzeczkę
– dobił jego uderzenie z najbliższej odległości. – To jest ten moment! - krzyczał
chwilę wcześniej do swoich zawodników
trener Piaseczna Bartosz Kobza. I faktycznie – to był ten moment! Piaseczno
wygrało, a szkoleniowiec gospodarzy nie
krył swojej radości po zdobyciu gola na
wagę trzech punktów.
Zupełnie inaczej było na ławce gości. Trener Grzegorz Ura został przez
sędziego usunięty z boiska za krytykę
jego pracy. Obaj szkoleniowcy przyznali jednak zgodnie po meczu, że
– delikatnie mówiąc – nie był to najlepszy dzień arbitra, który mylił się w
obie strony i wprowadzał dodatkową,
zupełnie niepotrzebną, nerwowość.

Grzegorz Tylec

Patryk
Kościanek,
zawodnik MKS
II Piaseczno
Spotkanie
było
bardzo wyrównane. Na początku pierwszej i drugiej połowy to Krzaki miały przewagę. Więcej sytuacji bramkowych mieliśmy jednak my
(trzy poprzeczki i rzut karny), więc uważam, że byliśmy bliżej wygranej. Nadstal
zagrał bardzo dobry mecz. To waleczny,
doświadczony zespół i dlatego fragmentami nas zdominowali. Wiedzieliśmy też,
że będę miał krycie jeden na jeden przez
cały mecz, ale również na to byliśmy gotowi. Wygraliśmy, bo po karnym nikt nie
spuścił głowy.
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Grzegorz Ura,
trener Nadstalu
Krzaków Czaplinkowskich
Było to spotkanie dwóch odmiennych drużyn, KS Nadstal - doświadczenie i MKS
- młodzież. Mecz odbył się na dobrym, wyrównanym poziomie, natomiast to MKS ostatecznie wywalczył trzy punkty. Uważam jednak, że remis byłby najbardziej sprawiedliwym rozstrzygnięciem.
Moi zawodnicy zostawili dużo zdrowia na boisku,
za co chciałbym im bardzo podziękować. Chyba
zabrakło trochę szczęścia, bo były ku temu okazje, żeby odwrócić losy spotkania na naszą korzyść, ale taka jest piłka - nie podłamujemy się i dalej idziemy do przodu. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować zgromadzonym kibicom Nadstalu, bo od początku tej rundy tworzą
naprawdę super klimat, są 12-tym zawodnikiem.

PIŁKA NOŻNA, A KLASA, FC LESZNOWOLA – ŚWIT WARSZAWA 1:2
Lesznowola gra w rundzie jesiennej w kratkę – przeplatając udane występy i dobrą grę meczami, o których wszyscy związani z
klubem chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Spotkanie ze Świtem
podopieczni Oskara Śliwowskiego zaczęli wprawdzie nieźle, ale z
boiska zeszli pokonani
W pierwszej połowie gospodarze prezentowali się nieco lepiej niż rywale.
W 11. minucie szansę na gola miał Paweł Milczarek, ale – po ładnym uderzeniu z dystansu – bramkarz zdołał wybić piłkę na rzut rożny. Z kolei kilka minut
później w roli głównej wystąpił dwukrotnie golkiper Lesznowoli Łukasz Kowalski, który najpierw poradził sobie w sytuacji sam na sam z napastnikiem z
Warszawy, a chwilę potem dobrą interwencją naprawił błąd w kryciu całej formacji defensywnej. W 30. minucie padła natomiast pierwsza bramka meczu.
Mateusz Delikat ruszył zdecydowanie lewą stroną boiska, precyzyjnie posłał
piłkę w pole karne, a tam – świetnym uderzeniem z woleja – piłkę do siatki
skierował grający trener Lesznowoli Oskar Śliwowski. Tuż przed przerwą prowadzenie mógł podwyższyć jeszcze Kamil Boguta, ale – po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego – uderzył głową ponad poprzeczką.
Po zmianie stron to gospodarze znów byli bliżsi zdobycia gola. W 50. minucie Michał Kowalski strzelał groźnie głową, a w 59. minucie Śliwowski ładnie uderzył z dystansu, ale piłka zatrzymała się na poprzeczce. Od tego momentu coraz więcej do powiedzenia mieli na boisku goście. Nie wynikało to
jednak z ich szczególnie dobrej gry, a... skutecznie wyprowadzanych kontr.
Lesznowola chyba za bardzo myślała wówczas o szukaniu drugiego gola, a
zbyt małą uwagę zaczęła zwracać na skuteczne powroty po stratach. W 70.
minucie to się zemściło. Po kontrze Kowalski odbił wprawdzie strzał Wacława
Ważywody, ale wobec dobitki Jakuba Głowali był już bez szans. Dziewięć minut później miała z kolei miejsce decydująca o losach meczu akcja. Znów Świt
wyszedł z szybką kontrą, po której do siatki trafił Paweł Staniszewski. Szansa
na doprowadzenie do remisu pojawiła się jeszcze w doliczonym czasie gry.
Sam w polu karnym dostał piłkę, wprowadzony w drugiej połowie, Konrad
Lutek, ale pospieszył się ze strzałem i skończyło się utratą trzech punktów.

Grzegorz Tylec
Kamil Boguta,
zawodnik FC Lesznowola

Przegraliśmy na własne życzenie. Z przebiegu całego meczu Świt zasłużył dzisiaj na zwycięstwo, choć 20 minut przed końcem prowadziliśmy 1:0
i po dwóch stratach przy wyprowadzeniu piłki straciliśmy dwie bramki,
a mimo słabej gry mogliśmy zdobyć trzy punkty. Niestety, dzisiaj graliśmy bardzo słabo.

Wyniki naszych zespołów ligowych
IV liga
Kolejka 13 - 28-29 października
Perła Złotokłos 1-1 Wilga Garwolin
Naprzód Skórzec 2-6 LKS Promna
MKS Piaseczno 0-1 Sparta Jazgarzew
Pilica Białobrzegi 1-0 Oskar Przysucha
Mszczonowianka Mszczonów 3-2 Mazur Karczew
Energia Kozienice 3-1 LKS Jedlińsk
Błonianka Błonie 4-3
Broń Radom
Znicz II Pruszków 2-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Kolejka 14 - 4-5 listopada
Wilga Garwolin 2-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Broń Radom 3-0 Znicz II Pruszków
LKS Jedlińsk 0-1 Błonianka Błonie
Mazur Karczew 2-3 Energia Kozienice
Oskar Przysucha 4-3 Mszczonowianka Mszczonów
LKS Promna 3-0 MKS Piaseczno
Perła Złotokłos 1-1 Naprzód Skórzec
Pilica Białobrzegi 2-0 Sparta Jazgarzew
Tabela grupy południowej IV ligi
1.
Pilica Białobrzegi
14 32
2.
Broń Radom
14 30
3.
Mszczonowianka Mszczonów
14 28
4.
Sparta Jazgarzew
14 27
5.
Oskar Przysucha
14 27
6.
Błonianka Błonie
14 26
7.
Energia Kozienice
14 22
8.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
14 21
9.
Wilga Garwolin
14 21
10. Mazur Karczew
14 20
11. LKS Jedlińsk
14 17
12. MKS Piaseczno
14 15
13. Znicz II Pruszków
14 10
14. LKS Promna
14 8
15. Perła Złotokłos
14 7
16. Naprzód Skórzec
14 5

10 2 2 28-9
9 3 2 40-18
9
9
8
8
7

1
0
3
2
1

4
5
3
4
6

30-22
35-25
34-18
31-21
25-24

6
6
5
5
4
2
2
1
1

3
3
5
2
3
4
2
4
2

5 31-17
5 19-26
4 28-20
7 21-20
7 17-22
8 17-29
10 18-40
9 8-39
11 18-50

Liga okręgowa
Kolejka 13 - 28-29 października
AP Żyrardów 5-4 Naprzód Brwinów
Ursus II Warszawa 5-0 Naprzód Stare Babice
KS Teresin 0-1 SEMP Ursynów (Warszawa)
Grom Warszawa 4-0 Błękitni Korytów
Józefovia Józefów 4-0 Piast Piastów
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-4 Przyszłość
Włochy (Warszawa)
KS Raszyn 2-0 Sparta II Jazgarzew
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 4-3 LKS Chlebnia
Kolejka 14 - 4-5 listopada
Naprzód Brwinów 2-2 LKS Chlebnia
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-2 KS Raszyn
Piast Piastów 1-2 KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
Błękitni Korytów 0-6 Józefovia Józefów
SEMP Ursynów (Warszawa) 3-1 Grom Warszawa
Naprzód Stare Babice 4-1 KS Teresin
AP Żyrardów 3-2 Ursus II Warszawa
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 3-3 Sparta II Jazgarzew
Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.
SEMP Ursynów (Warszawa)
14 36 11 3 0 33-9
2.
Grom Warszawa
14 32 10 2 2 39-11
3.
KS Raszyn
14 32 10 2 2 33-21
4.
Józefovia Józefów
14 32 10 2 2 46-12

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AP Żyrardów
14 26 8 2
LKS Chlebnia
14 22 6 4
Ursus II Warszawa
14 21 6 3
KS Teresin
14 20 6 2
Sparta II Jazgarzew 14 16 4 4
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
14 16 4 4
Przyszłość Włochy (Warszawa)
14 15 4 3
Piast Piastów
14 13 4 1
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
14 12 3 3
Naprzód Stare Babice 14 10 2 4
Naprzód Brwinów
14 6 1 3
Błękitni Korytów
14 5 1 2

4
4
5
6
6

44-27
31-22
24-17
24-30
38-36

6 25-38
7 22-26
9 22-32
8 19-38
8 22-41
10 19-42
11 18-57

A klasa
Kolejka 11 - 28-29 października
Tur Jaktorów 4-6 FC Lesznowola
Grom II Warszawa 0-2 MKS II Piaseczno
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 3-2 Okęcie Warszawa
Laura Chylice 9-2 Rozwój Warszawa
Jedność Żabieniec 2-1 UKS Siekierki (Warszawa)
Anprel Nowa Wieś 4-2 Gwardia Warszawa
GLKS Nadarzyn 1-3 Świt Warszawa
Kolejka 12 - 4-5 listopada
FC Lesznowola 1-2 Świt Warszawa
Gwardia Warszawa 2-4 GLKS Nadarzyn
UKS Siekierki (Warszawa) 0-2 Anprel Nowa Wieś
Rozwój Warszawa 0-1 Jedność Żabieniec
Okęcie Warszawa 5-0 Laura Chylice
MKS II Piaseczno 1-0 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
Tur Jaktorów 3-3 Grom II Warszawa
Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.
Laura Chylice
12 31 10 1 1 42-24
2.
Okęcie Warszawa
12 27 9 0 3 41-12
3.
MKS II Piaseczno
12 26 8 2 2 42-15
4.
Jedność Żabieniec
12 25 8 1 3 40-20
5.
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
12 20 6 2 4 34-29
6.
FC Lesznowola
12 20 6 2 4 34-36
7.
GLKS Nadarzyn
12 19 6 1 5 40-28
8.
Świt Warszawa
12 17 5 2 5 26-33
9.
Rozwój Warszawa
12 14 4 2 6 24-31
10. UKS Siekierki (Warszawa)
12 13 4 1 7 23-27
11. Gwardia Warszawa
12 11 3 2 7 26-34
12. Anprel Nowa Wieś
12 10 3 1 8 21-34
13. Grom II Warszawa
12 4 1 1 10 13-40
14. Tur Jaktorów
12 4 0 4 8 15-58

II liga kobiet
Kolejka 8 - 28-29 października
Pauza: Ząbkovia Ząbki.
Stomil Olsztyn 4-0 Wilga Garwolin
KU-AZS UW Warszawa 2-1 Jantar Ostrołęka
UMKS Zgierz 2-6 GOSiR Piaseczno
Akademia 2012 Suwałki 1-4 Piastovia Piastów
Kolejka 9 - 4-5 listopada
Pauza: Loczki Wyszków.
Piastovia Piastów 2-0 Stomil Olsztyn
Pogoń Zduńska Wola 3-1 Akademia 2012 Suwałki
GOSiR Piaseczno 4-2 Ząbkovia Ząbki
Jantar Ostrołęka 0-3 UMKS Zgierz
Wilga Garwolin 2-1 KU-AZS UW Warszawa

Tabela drugiej ligi kobiet
1.
Piastovia Piastów
9
2.
Stomil Olsztyn
8
3.
Loczki Wyszków
7
4.
GOSiR Piaseczno
8
5.
Ząbkovia Ząbki
8
6.
Pogoń Zduńska Wola 7
7.
Wilga Garwolin
8
8.
Jantar Ostrołęka
8
9.
Akademia 2012 Suwałki
9
10. UMKS Zgierz
8
11. KU-AZS UW Warszawa 8

22
18
16
15
15
10
10
7

7
6
5
5
5
3
3
2

1
0
1
0
0
1
1
1

1
2
1
3
3
3
4
5

21-6
22-8
27-8
17-17
29-12
12-13
12-18
8-19

6
6
4

2
2
1

0 7 15-35
0 6 8-24
1 6 6-17

Potrafiły się podnieść
PIŁKA NOŻNA, II LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – ZĄBKOVIA ZĄBKI
4:2 Chodź piłkarki z Piaseczna dwukrotnie w tym spotkaniu przegrywały, to jednak pokazały charakter i dzięki ambitnej walce do końca
sięgnęły ostatecznie po trzy punkty

Ligowe zapowiedzi
IV liga
Kolejka 15 - 11-12 listopada
Naprzód Skórzec - Wilga Garwolin
MKS Piaseczno - Perła Złotokłos 11 listopada, g.13
Pilica Białobrzegi - LKS Promna
Mszczonowianka Mszczonów - Sparta Jazgarzew 11 listopada, g.12.30
Energia Kozienice - Oskar Przysucha
Błonianka Błonie - Mazur Karczew
Znicz II Pruszków - LKS Jedlińsk
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Broń Radom

Liga okręgowa
Kolejka 15 - 11-12 listopada
Ursus II Warszawa - Naprzód Brwinów
KS Teresin - AP Żyrardów
Grom Warszawa - Naprzód Stare Babice
Józefovia Józefów - SEMP Ursynów (Warszawa)
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Błękitni
Korytów 11 listopada, g.11
KS Raszyn - Piast Piastów
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Przyszłość
Włochy (Warszawa)
LKS Chlebnia- Sparta II Jazgarzew 11 listopada, g.11

A klasa
Kolejka 13 - 11-12 listopada
Grom II Warszawa - FC Lesznowola 11 listopada, g.14
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Tur Jaktorów 11 listopada, g.13
Laura Chylice- MKS II Piaseczno 11 listopada, g.11
Jedność Żabieniec - Okęcie Warszawa
12 listopada, g.13.30
Anprel Nowa Wieś - Rozwój Warszawa
GLKS Nadarzyn - UKS Siekierki (Warszawa)
Świt Warszawa - Gwardia Warszawa

Ekstraliga kobiet
Kolejka 10 - 11-12 listopada
Pauza: Akademia 2012 Suwałki.
Stomil Olsztyn - KU-AZS UW Warszawa
UMKS Zgierz- Wilga Garwolin
Ząbkovia Ząbki - Jantar Ostrołęka
Loczki Wyszków - GOSiR Piaseczno (mecz w Piasecznie
11 listopada, g.10)
Piastovia Piastów - Pogoń Zduńska Wola
Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Na grząskiej murawie nie grało się tego dnia łatwo. W pierwszej części
spotkania, po ładnej akcji przyjezdnych i golu na 0:1, wyrównała Julia Mordel,
dobijając strzał Magdy Dudek. W drugiej połowie znów lepiej zaczęły przyjezdne trafiając na 1:2, ale od tego momentu na boisku rządziły już tylko Gosirki. Najpierw precyzyjnym uderzeniem popisała się Alicja Pangowska, potem – po rzucie rożnym – głową skierowała piłkę do siatki Karolina Sobala, a
w końcówce zwycięstwo gospodyń przypieczętowała jeszcze Oliwia Malesa.

Grzegorz Tylec
Magda Dudek,
zawodniczka KS Gosirki Piaseczno

Cieszą nas kolejne trzy punkty i czwarty z rzędu wygrany mecz. Nasza
drużyna składa się z młodych dziewczyn, wychowanek klubu, które
dopiero uczą się seniorskiej piłki. Z każdym meczem wyglądamy coraz
lepiej, co mnie - jako zawodniczkę i trenerkę - cieszy podwójnie. Przed
nami jeszcze dwa mecze. W zespole panuje świetna atmosfera. Dziewczyny wzajemnie napędzają się do pracy i wspierają nas rodzice, którzy licznie dopingują Gosirki na meczach.
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Błoto na Podleśnej i Asnyka
PIASECZNO Mieszkańcy ul. Podleśnej i Asnyka w Zalesiu Dolnym od lat proszą gminę o
utwardzenie obydwu dróg asfaltem bądź kostką. Z naszych informacji wynika, że w
pierwszej kolejności zostanie wykonane odwodnienie arterii. Prace mają zostać zrealizowane do połowy przyszłego roku
Gdy popada, po Asnyka nie da
się przejść suchą stopą. Cała droga usiana jest kałużami i głębokimi, wypełnionymi błotem wyrwami.
Podleśna wygląda zresztą podobnie.

Wszystko wskazuje na to,
że w przyszłym roku
gehenna mieszkańców
dobiegnie końca
– Okresowe równanie nawierzchni
drogi nie zdaje egzaminu – narzekają mieszkańcy, którzy już w lipcu
2015 roku informowali o swoim problemie burmistrza Zdzisława Lisa.
– Najgorsze jest błoto. Rozjeżdżane przez samochody rozpryskuje się
po budynkach i ogrodzeniach. Nasze wielokrotne apele i prośby o poprawę stanu ulic pozostają bez odpowiedzi.
– Minęły dwa lata od złożenia w gminie wniosku, a w kwestii
dróg nic się nie zmieniło – załamuje ręce Justyna Górska, właścicielka pobliskiej restauracji Corner. – Tracę klientów, bo nie chcą
brudzić sobie butów i aut. Za prowadzenie restauracji rocznie płacę
około 8 tys. zł podatku, a gmina
nie jest w stanie zapewnić mi warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.
Włodzimierz Rasiński, szef
gminnego wydziału infrastruktury
i transportu publicznego informuje, że podpisano już umowę z firmą,
która będzie robiła w tym rejonie
odwodnienie. Kanalizacja burzowa ma być poprowadzona od Alei
Kasztanów i objąć ulice Podleśną,
Asnyka, Jodłową, Jałowcową i Akacjową. Wykonawca został już wprowadzony na plac budowy i jeszcze
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Mieszkańcy, poruszając się po zabłoconych drogach,
przeklinają bezczynność urzędników
w tym roku rozpocznie prace, które
mają potrwać około 8 miesięcy. Następnie wszystkie drogi, których dotyczy dziś problem zalewania, będą
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utwardzane. Na ten cel gmina zarezerwowała już 500 tys. zł.

Tomasz Wojciuk
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U nas Senior
poczuje się jak w domu
Dom Zalesie Vita to:
• miła, wyjątkowa i serdeczna opieka
• aktywacja w ciągu dnia
• czuwająca i profesjonalna
kadra pielęgniarek,
ratowników
i opiekunów medycznych
Dom Zalesie Vita
ul. Słowicza 30B, 05-540 Ustanów
Tel. komórkowy: 784-940-107,
e-mail: info@medvita24.pl

A

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

OGŁOSZENIA DROBNE / REKLAMA

nr 42(694)/2017/W1
DAM PRACĘ
ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CYWILNYCH UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. TEL. 261 821 073
Mechanika samochodowego, kwatera,Konstancin,
tel. 501 311 130
Blacharza samochodowego, od 25zł/godz., kwatera,
Konstancin, tel. 501 311 130
Zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych,
pełen etat, mile widziane prawo jazdy kat.B,
tel. 666 833 346

Babik Transport - zatrudnimy osobę do pracy na myjni
automatycznej w Wilanowie ( przy BP) tel. 662 021 324
Przyjmę fryzjerkę do salonu w Gołkowie, tel. 661 740 567
Nauczyciela i osobę do pracy w kuchni w przedszkolu
w Nowej Woli/ k. Piaseczna, tel. 501 423 413
Restauracja w Józefosławiu zatrudni dostawcę z własnym
samochodem, tel. 502 161 817
Agenta ochrony, do 55 lat. Kompleks biur w Wólce
Kozodawskiej. Tel. 506 158 658

Praca dla kierowcy aut dostawczych kat B. nie kurierka.
Jazda po Warszawie, tel. 535 170 170

Agencja ochrony zatrudni na obiekt handlowy w Piastowie. System zmianowy 12 i 8 godz. Stawka netto 15,60 zł.
Tel. 695 330 619

Ekspedientki do sklepu spożywczego w Mrokowie,
tel. 502 251 356

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca Janki,
ul. Mszczonowska, tel. 509 375 085

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno,
dobre warunki, tel. 664 440 495
Panią do pomocy w kuchni w małej szkole
w Józefosławiu (Piaseczno), tel. 882 008 720
Młodą osobę (student/uczeń) na weekendy
do kawiarni w Piasecznie, tel. 503 13 05 05
Szukam dziewczynę do kawiarni w Konstancinie,
Tel. 22 754 68 21, 601 24 49 19
Zatrudnię pielęgniarkę i opiekunkę do domu opieki,
Jazgarzew, tel. 501 182 362
Pracownika fizycznego, praca przy paletach
drewnianych, Lesznowola, tel. 722 224 567
Ucznia na przyuczenie do zawodu do warsztatu
samochodowego w Gołkowie tel. 781 071 668
Mechanika samochodowego tel 502 328 510
Praca w firmie ogrodniczej, tel. 607 811 727
Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie
poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze Opiekuna nad osobami niepełnosprawnymi z możliwością
zamieszkania. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 607241707 lub adresem
e-mail: tabita@luxmed.p
Terapeuta zajęciowy od zaraz do Domu Opieki
w Wilanowie 3 razy w tygodniu,
tel. 538 636 040
Piekarza zatrudnię Łazy gm.Lesznowola,
tel. 506 595 555
Pomoc nauczyciela/opiekunkę do przedszkola
w Łazach zatrudnię PILNIE. Tel.506 12 52 82
przedszkolefantazja@interia.pl
Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. zatrudni do
działu hotelowo-gastronomicznego na stanowiska:
Recepcjonista tel. Kontakt. 667 120 358, Kelner
tel. Kontakt. 667 771 149 lub CV na adres e-mail
d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl
Panią do sprzątania małej szkoły w Józefosławiu
(Piaseczno), tel. 882 008 720

Atrakcyjna działka budowlana 1380 m kw., Dobiesz,
tel. 661 885 525

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa,
tel. 22 726 83 42
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem, wysokie zarobki, Piaseczno, tel. 607 383 353
Firma w Tarczynie zatrudni do pracy w biurze osobę
z doświadczeniem w sprzedaży i księgowości, kontakt
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 12.00 pod nr
tel. 22 715 69 70, mail: dj@jablonowo.pl
Firma produkująca wyroby z blachy, profili i rur zatrudni
ślusarza. Gołków k.Piaseczna, tel. 602 253 180
Pomoc kuchenna, kucharka do pracowni garmażeryjnej
Mysiadło, tel. 603 68 65 61
Spawacza - ślusarza, tel. 501 137 244
Stolarza do produkcji i montażu mebli. Wiek: do 45 lat,
Zalesie Dolne, tel. 604 152 591
Zatrudnię do sprzątania klatek schodowych w Piasecznie,
tel. 504 804 378
Zatrudnię kucharza, praca w Konstancinie,
tel. 600 250 437
Stolarz meblowy – montażysta (meble kuchenne),
tel. 515 190 200
Zatrudnię do obsługi bufetu, Wa-wa ul. Wirażowa.
tel. 609 025 868
Zatrudnię do sprzątania w noce, Wa-wa,
ul. Wirażowa. 512 867 611
Zatrudnię kierowców kat. B i C z okolic Nadarzyna – jazda
po Warszawie, tel. 506 00 00 69

Matematyka, Chemia, Fizyka, tel. 609 560 736

Glazurnik tel. 690 61 30 31

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Usługi księgowe – kompleksowo tel. 501 083 432

Catering o zróżnicowanej kaloryczności, tel. 606 22 44 89

Sprzedam trzy działki w Żabieńcu, łączna powierzchnia
3247m kw, odpowiedni 1274 m kw, 1000 m kw, 972 m kw,
działki położone w dobrej lokalizacji, przy trasie 79,
Piaseczno-Góra Kalwaria tel. 601 271 052

Hydraulik tel. 886 576 148

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

38 m kw., pokoje +aneks, 209 tys., tel. 692 709 765

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami.
Piaseczno i okoliczne gminy tel. 605 079 907

Tanio segmenty w centrum Góry Kalwarii tel. 602 810 143

Kierowca kat.C-praca na miejscu. Tel. 669 303 777
Konstancin-Jeziorna, 3-pokojowe, 60 m kw. + piwnica
12 m kw., tel. 695 311 888

Welcome Airport Services poszukuje pracowników. Praca
będzie polegała na obsłudze samolotu, załadunku i rozładunku bagażu, operowaniu sprzętem lotniskowym, holowaniu, wypychaniu i odladzaniu samolotu. Oferujemy
szkolenia,wsparcie coacha na początku Twojej pracy,umowę zlecenie lub umowę o pracę. Dodatkowo oferujemy prywatną opiekę medyczną i współfinansujemy kartę
sportową. Oczekujemy prawa jazdy kat. B, gotowości do
pracy pod presją, elastyczności i dyspozycyjności. Aplikuj wysyłając swoje CV na: a.wojtowicz@welcome-as.pl

Działka bud. Wólka Kozodawska, tel. 691 913 846

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl
Serwis Okien-Naprawa-Wymiana Szyb,
tel. 503 913 907

Sympatyczna para szuka mieszkania do wynajęcia w Piasecznie lub na Ursynowie, w rozsądnej cenie, tel. 883 359 560

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82
Remonty, wykończenia, hydraulika, pełny zakres,
tel. 601 304 250
Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Firma serwisowa z Piaseczna poszukuję osoby do
obsługi magazynu, prawo jazdy kat. B CV. na e-mail:
biuro@aerserwis.pl

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl, tel. 696 437 501
Opony samochodowe używane, tanio, tel. 501 277 407

KSIĘGOWĄ do KPiR. Biuro Podatkowe Wwa/Dawidy
biuro@e-pit.net Tel. 502 088 028

PAWILON 28 M. KW. „POD KOPUŁĄ“,PIASECZNO,
TEL. 509 86 72 38

Fryzjer damsko-męski, Góra Kalwaria, tel. 512 769 233

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

Ekspedientki do sklepu spożywczego, Janki, Nadarzyn.
Tel. 508 363 788

Wymiana opon bez kolejki, Piaseczno, tel. 501 277 407
Remonty tel. 537 211 200
Sprzątanie tel. 506 032 771

1500 m kw. przy Puławskiej, róg Drumli,tel. 691 614 020
Remonty i inne, tel. 667 356 939

Firma handlowa poszukuje osoby do prac biurowych.
Umowa zlecenie, ½ etatu. Praca do końca 2017 roku.
Kontakt: serwis@despol.pl
Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz. nocnych,
Piaseczno, ul. Puławska, tel. 512 117 967

SZUKAM PRACY
Sprzątanie tel. 88 00 95 057
Sprzątanie, tel. 784 214 079

KUPIĘ
Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie,
tel. 666 924 505

2 pok.,65 m kw., urządzone, przy szkole w Mysiadle.
Tel. 696 006 328

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Wynajmę pawilon lub sprzedam , tel. 693 440 622

Płyty gipsowe, wykończenia, tel. 692 194 998

Mieszkanie 70 m kw. I piętro Żabieniec, tel. 609 797 350

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

Parter w budynku ok 90 m kw., Jazgarzew, tel. 515 190 200

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Stolarnia z maszynami ok. 200 m kw., Jazgarzew,
tel. 515 190 200

Odśnieżanie pługiem i ręcznie placów, posesji,
podpisywanie umów, tel. 601 304 250

Warsztat samochodowy, tel. 601 30 90 11

Inżynier budownictwa, tel. 502 120 724

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Sprzątanie tel. 536 043 434

Lokal 120 m kw., Piaseczno, tel. 536 043 434

Pranie , czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki
meblowej tel. 508 652 030

Kwatery- domy, tel. 728 899 673
Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Wynajmę pokój z dostępem do kuchni i łazienki
Chylice, tel. 698 896 421

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

Lokal na salon fryzjerski, kosmetyczny lub podobny
32 m kw w Piasecznie, tel. 504 212 677
Warsztat 200 m kw., + dom 80 m kw., Piaseczno,
tel. 739 227 400

SPRZEDAM

Lokal 53 m kw., w Górze Kalwarii, pod działalność,
tel. 518 072 870

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

USŁUGI

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie,
tel. 604 616 890
Hydraulik, tel. 535 872 455
Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką czy
klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat doświadczenia, tel. 502 214 817
Wycinka drzew, oczyszczanie działek, ogrodnicze, t
el. 519 874 891

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

MALOWANIE G/K SUFITY PODWIESZANE, GŁADŹ,
REMONTY, TEL. 606 141 944

Usługi ezoteryczne . Astrolog , Numerolog i Tarocistka .
Cosmicatelier.com Strona na Facebooku - Astro Atelier
Zapraszam serdecznie Monika - tel. 729 499 342
Remonty wykończenia, tel. 796 682 431

Lodówka Amica , tel. 787 451 337

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH,
TEL. 508 743 620

Wysokościowe:Wycinka drzew w terenie zabudowanym.
Czyszczenie rynien i dachów. Tel. +48 889 105 476

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS,
TEL. 502 129 161

Gładzie, malowanie, tel. 796 682 431

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Krajzega, heblarka i frezarka, tel. 722 135 346
Kucyka, tel. 515 486 338

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

Paletopojemniki zbiorniki 1000 litrów, tel. 602 487 217
Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

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

AUTO - MOTO KUPIĘ

ELEWACJE TEL. 792 456 182
ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, NAPRAWY,
TEL. 603 375 875

Skup, stare, skorodowane, rozbite.
Atrakcyjne ceny, tel. 730 134 633

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKAZJE,
WOLNE TERMINY 2017, LEMONPHOTO.PL,
TEL. 692 569 927

Skup aut do 10 tys. zł, tel. 792 118 666
Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena,
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW
W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649
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

Zatrudnię kierowców kat. C+E, jazda po Warszawie
lub po kraju, tel. 506 00 00 69

Sprzedam super działki budowlane w dobrej lokalizacji
przy trasie kolejowej blisko Warszawy. Działka 1000 m.
kw., ze wszystkimi opłatami ok. 29 000 zł, tel. 604 624 875
lub 22 750 33 66

Zatrudnię zbrojarzy i cieśli, tel. 695 312 047

Działkę 1141 m kw., Łazy/ Magdalenka, tel. 507 966 327

Do myjni samochodowej i serwisu kół w Piasecznie,
tel. 602 302 494

Lub wynajmę mieszkanie/lokal usługowy (76 m kw.),
Piaseczno, tel. 503 370 421

Pracownika na budowę – wykończenia, tel. 692 194 998

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

W gospodarstwie warzywniczo-sadowniczym
mężczyźnie na stałe, z zamieszkaniem, tel. 574 162 964

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio
tel. 509 332 657

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Góra Kalwaria, 3-pokojowe, 58 m kw., tel. 519 470 497

Glazurnik, tel. 577 355 123
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Tłumaczenia, tel. 607 685 074
Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588
Remonty, wykończenia, malowanie, tel. 722 292 031

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Komputerowe Pogotowie naprawa, serwis, SIECI
abonament, dla firm i prywatnie, tel. 501 807 723,
Krzysztof@Jaworski.org. pl

Elektryczne, tel. 607 838 619

Malowanie, tapetowanie, panele, tel. 793 392 302

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Usługi transportowe, przeprowadzki tel. 516 856 115

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Remonty kompleksowo, tel. 509 690 395

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego,
tel. 574 137 958

Tynki tradycyjne i maszynowe, tel. 604 415 352
Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
tel. 602 238 620
BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Glazurnicze, tel. 505 970 480

RÓŻNE
PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH,
ALIMENTACYJNYCH – SPRAWY RODZINNE,
KARNE, CYWILNE, SPADKOWE TEL. 508 743 620
Umów spotkanie. Dopasuj ratę. tel. 695 553 508

MALOWANIE, PANELE, REMONT, TEL. 665 708 757
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CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388
REMONTY BUDOWLANE, OGRODZENIA,
TEL. 513 137 581
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839
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BIURO

PRAWNO-PODATKOWE
kompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,
profesjonalnie i życzliwie
Warszawa/Dawidy
tel.: 502-088-028, e-mail: biuro@e-pit.net

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

MATRYMONIALNE

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki
płyty ele. Tel. 511 204 952
Studnie, tel. 601 231 836

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

ZDROWIE I URODA

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422

Piaseczno 48 m kw. tel. 735 037 247

Glebogryzarkę, tel. 515 486 338

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

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Remonty, wykończenia, wolny termin tel. 690 61 30 31
Budowlana, 1000-1500 m kw., Robercin, ul. Krótka,
tel. 722 135 346

Sprzedam w dobrej cenie pół bliźniaka w Gabryelinie,
tel. 504 018 394

KIEROWCA KAT.C PRACA W PIASECZNIE
I OKOLICY. TEL. 510 267 265
Zatrudnię kucharkę i kelnerkę z doświadczeniem,
możliwość zamieszkania, Zajazd Staropolski,
Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Elektryk, tel. 666 890 886

15

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK,
tel. 690 016 555

NAUKA
Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, indywidualnie, z dojazdem, tel. 662 128 913
Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Atrakcyjna pani w średnim wieku pozna mężczyznę
do 57 lat, stan wolny (bez nałogów), tel. 781 044 369
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KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 42(694)/2017/W1

Obchody dnia
odzyskania niepodległości

Przedszkolaki zebrały ponad
750 kg nakrętek

PIASECZNO/POWIAT Jutro w rejonie pl. Piłsudskiego odbędą się obchoPIASECZNO Dochód ze sprzedaży nakrętek zebranych w ramach konkursu „Posadź eurody Narodowego Święta Niepodległości
pejskie drzewko” wspomoże rehabilitację niepełnosprawnej Basi Bagorro

11 listopada to często żywa lekcja historii. W sobotę na miejskim rynku będzie można obejrzeć dawne formacje wojskowe
Uroczystości rocznicowe rozpoczną się o godz. 10 mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Anny w Piasecznie. Następnie na pl. Piłsudskiego odbędą się przemowy przedstawicieli władz samorządowych i organizacji społecznych, po czym będzie można obejrzeć defiladę historyczną
„Polskie drogi do niepodległości 2017”, przedstawiającą formacje wojskowe w zrywach narodowych. W defiladzie weźmie udział grupa rekonstruująca m.in. Legiony Piłsudskiego, Orlęta Lwowskie, żołnierzy 1920 r., Ochotniczą Legię Kobiet, harcerzy łączności, żołnierzy AK i Żołnierzy Niezłomnych. Defiladzie będą towarzyszyły samochody pancerne oraz motocykle.
W godz. 11–14 zaplanowano piknik historyczny, podczas którego prezentowane będzie umundurowanie i wyposażenie z różnych epok, odbędą się też warsztaty, szkolenie z musztry i strzelanie z moździerzy.
O godz. 12 w Przystanku Kultura dojdzie do spotkania historycznego „Do
Niepodległości”, podczas którego sylwetki żołnierzy Legionów Piłsudskiego
przedstawią autorzy „Słownika Legionistów Polskich 1914–1918” – prof. dr hab.
Janusz Cisek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ewa Kozłowska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego. Spotkanie tłumaczone będzie na język migowy.
Muzycznym akcentem obchodów będzie natomiast koncert Lwowskiego
Chóru „Echo”, który rozpocznie się w auli błękitnej Domu Parafialnego w Piasecznie o godz. 13. Będzie to występ 35-osobowego zespołu mieszanego,
którego dewizą są słowa: „Pieśnią do serca – sercem do Ojczyzny”. W repertuarze znajdują się pieśni sakralne, patriotyczne, lwowskie i popularne. Chór
jest laureatem wielu konkursów i festiwali międzynarodowych. Obchody zakończą „Spotkania z Pieśnią Niepodległą” w Szkole Podstawowej w Zalesiu
Górnym, które prowadzić będzie prof. Grzegorz Nowik, a oprawę muzyczną
i akompaniament do wspólnego śpiewania zapewni Stanisław Szczyciński.

TW
PIASECZNO

Portret Józefosławia i Julianowa
W ramach projektu „Spacerkiem po Józefosławiu i Julianowie” powstała plenerowa wystawa fotograficzna, którą tworzą nagrodzone i wyróżnione
zdjęcia mieszkańców przesłane na konkurs fotograficzny „Portret Józefosławia i Julianowa”. Wystawa została wyeksponowana na tablicach na rogu ul.
Cyraneczki i Julianowskiej. Prace można oglądać do końca grudnia.
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Od początku września do 20
października, a więc dnia zakończenia konkursu, przedszkola dostarczyły do Punktu Informacji Europejskiej (PIE) w Piasecznie 753,4
kg nakrętek. Zostaną one sprzedane, a pieniądze trafią do Basi Bagorro, 16-latki która mając niecałe
dwa lata uległa poważnemu wypadkowi. Dziewczynka doznała urazów
mózgowo-czaszkowych, których następstwem były śpiączka i niedowład
czterech kończyn. Od tego czasu Basia jest intensywnie rehabilitowana.
Uroczysty finał konkursu odbędzie się w najbliższy wtorek o godz.
13 w PIE Europe Direct – Piaseczno, gdzie burmistrz wręczy Europejskie Drzewka przedszkolom, które
zebrały najwięcej nakrętek. – Konkurs polegał na zebraniu minimum
1 kg plastikowych korków przez grupy przedszkolne – wyjaśnia Beata
Marzęcka z referatu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. – Jego
głównym celem była ochrona przyrody oraz czystości środowiska, która jest jednym z priorytetów przewodniczącego Komisji Europejskiej
- Jeana Claude’a Juncker’a.
Znamy już wyniki przedszkolnej
rywalizacji. Pierwsze miejsce zajęła grupa III z Przedszkola nr 10 (zebrała prawie 106 kg nakrętek), drugie grupa Smerfów z Przedszkola nr
6 (70,5 kg nakrętek), a trzecie – gru-

Na razie worki z nakrętkami leżą pod Punktem
Informacji Europejskiej
pa I z Przedszkola nr 5 (43 kg korków). Drzewka od burmistrza otrzymają jeszcze grupa III z Przedszkola

nr 11 i grupa Gwiazdeczek z Przedszkola nr 6.

Tomasz Wojciuk

LESZNOWOLA

Wieczory na patriotyczną nutę
Jutro w filii GOK Lesznowola w Nowej Iwicznej (ul. Zimowa 25c) odbędzie
się Wieczór Patriotyczny z okazji Święta Niepodległości, który poprowadzi Ewa
Decówna. W programie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Początek o
godz. 17. Następnego dnia o tej samej godzinie podobny wieczór odbędzie się
w CIS Magdalenka (ul. Lipowa 28). Tym razem imprezę poprowadzą wspólnie
Zespół Śpiewaczy Tęcza i Tomasz Winiarski.
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