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GÓRA KALWARIA

Koncertowy weekend

POWIAT W Konstancinie-Jeziornie zaśpiewa Natalia Nykiel, w Górze Kalwarii - Jula i Urszula, w Lesznowoli - Ania Dąbrowska, a w Piasecznie - Chłopcy Kontra Basia. Niestety wszystkie koncerty odbędą się w sobotni wieczór, więc
trzeba będzie dokonać trudnego wyboru.
str. 8,13,15

Uniknąć szkolnego
armageddonu
POWIAT Za niespełna rok podstawówki i gimnazja w powiecie opuści przeszło 4600 absolwentów, ponad dwa
razy więcej niż zwykle. Rodzice uczniów naciskają na władze powiatu, aby zadbały o wystarczającą liczbę miejsc w
szkołach średnich. A te przekonują, że „działają”

Wielkiej eksmisji
ciąg dalszy
str. 18
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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Młodzi sięgają po narkotyki
Nadchodzące lato sprzyja relaksowi na świeżym powietrzu. Niestety,
wiele osób nie wyobraża sobie dobrej zabawy bez zażycia środków odurzających. Kilka dni temu na ulicy Jagielońskiej w Konstancinie-Jeziornie
policjanci zatrzymali 27-latka, który miał przy sobie marihuanę i amfetaminę. Mniej więcej w tym samym czasie w Zalesiu Górnym (gm. Piaseczno) wpadli 20- i 22-latek, przy których funkcjonariusze znaleźli marihuanę. Wszyscy zatrzymani będą tłumaczyć się przed sądem. Za posiadanie
środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

PIASECZNO

Nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście
We wtorek rano doszło do niezwykle groźnego wypadku na skrzyżowaniu ulic Energetycznej i Geodetów. Siedząca za kierownicą toyoty avensis 52-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście.
42-latek odniósł ciężkie obrażenia.

Zatrzymali poszukiwanego 64-latka
W środę na ul. Kajki w Zalesiu Dolnym funkcjonariusze z wydziału prewencji wylegitymowali 64-mężczyznę, który jak się okazało był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za groźby karalne. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.

Kradną samochody na potęgę
W nocy z 5 na 6 czerwca z terenu gminy skradziono dwa kolejne „japończyki”. Z ulicy Konwalii w Piasecznie zniknął czarny mitsubishi outlander z 2013 roku o wartości 70 tys. zł, natomiast z ul. Rajskiej Jabłoni w Józefosławiu skradziono białą toyotę auris w wersji kombi z 2017 roku o wartości 100 tys. zł. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogły widzieć
moment kradzieży lub dysponują informacjami dotyczącymi złodziei.

Zuchwałe włamanie w Józefosławiu
Między 31 maja a 3 czerwca nieznani sprawcy włamali się do mieszkania przy ul. Komety w Józefosławiu, nawiercając wcześniej ramę okna.
Z lokalu wynieśli kosztowności o wartości około 70 tys. zł. Policja prosi o
kontakt osoby, które widziały moment przestępstwa.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Areszt za spowodowanie śmiertelnego wypadku
W niedzielę na ulicy Powsińskiej w Konstancinie-Jeziornie jadący
mercedesem 17-latek na łuku drogi śmiertelnie potrącił 77-letniego
rowerzystę. Okazało się, że chłopak jest obywatelem Malty i nie ma
prawa jazdy. Decyzją sądu najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie
tymczasowym. Od początku roku w wypadkach na terenie powiatu
piaseczyńskiego zginęło już 14 osób. Zaledwie kilka dni wcześniej na
DK79 śmiertelnie ranna została 68-letnia rowerzystka, potrącona przez
renault. Policja apeluje do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zatrzymano szajkę okradającą supermarket
We wtorek na terenie jednego z supermarketów w Konstancinie-Jeziornie zatrzymano dwóch mężczyzn i kobietę, pracowników sklepu. Są
oni podejrzani o kradzież towaru na sumę nie mniejszą niż 150 tys. zł.
Sprawa jest rozwojowa.

URSYNÓW

Podpalił parasol... dla frajdy
30-letni Zbigniew L., przechodząc rano obok jednej z restauracji,
wszedł do ogródka piwnego, wyjął zapalniczkę i podpalił ogrodowy
parasol. Obsługa lokalu ugasiła pożar i wezwała policję. Po przejrzeniu filmu z monitoringu funkcjonariusze ruszyli na poszukiwania podpalacza. Kilkanaście minut później go zatrzymali. Mężczyzna, w przeszłości karany, tłumaczył, że zrobił to... dla frajdy. Zbigniew L. trafił do
celi i usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o umieszczeniu go na miesiąc w
areszcie tymczasowym. Za zniszczenie mienia 30-latkowi grozi do 5 lat
pozbawienia wolności.
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Przez metropolię na jednym bilecie
POWIAT Od 1 września mieszkańcy podwarszawskich gmin zapłacą mniej za podróżowanie autobusami ZTM, pociągami i metrem. O ile? To zależy od dopłat wnoszonych
przez lokalne samorządy
Pod koniec maja rada Warszawy uchwaliła nowe zasady dofinansowania biletów w ramach porozumienia Warszawa+. Nowy bilet bę-

Tańszy bilet metropolitalny
będzie dostępny tylko
dla osób, które płacą podatki
w gminach, w których
mieszkają
dzie nosił miano metropolitalnego.
Nieprzypadkowo. – Rozszerzamy
naszą metropolitalną ofertę. Mieszkańcy gmin podwarszawskich zapłacą rocznie nawet do 720 zł mniej
za bilety długookresowe, a gminy
same zadecydują, które rozwiązanie
wprowadzą na swoim terenie – mówiła prezentując nowe zasady Renata Kaznowska, zastępca prezydenta
Warszawy.
Piaseczno jest na „tak”
Oferta Warszawa+ dla gmin
aglomeracji warszawskiej, których
mieszkańcy podróżują głównie autobusami stołecznego Zarządu
Transportu Miejskiego oraz Szybką
Koleją Miejską, została wprowadzona w sierpniu 2014 r. Nie była jednak
na tyle atrakcyjna, aby chciało skorzystać z niej więcej gmin, ostatecznie zdecydowało się na to 7 samorządów, na naszym terenie Konstancin-Jeziorna.
Nowa oferta została rozszerzona i zakłada trzy poziomy dofinansowania zakupu biletu przez gminy. Jeśli samorząd wybierze „Bilet Warszawa+1”, jej mieszkańcy za
bilet normalny ważny w 1 i 2 strefie
zamiast 180 zł zapłacą 166 zł. Przy
„Bilecie Warszawa+2” będzie to 150
zł, a „Bilecie Warszawa+3” - 120 zł.
W przypadku biletów 90-dniowych
ważnych w obu strefach (o wartości 460 zł) zniżki dla pasażera wyniosą odpowiednio 54 zł, 70 i 130 zł.
– Skorzystamy z tej oferty, a wycofamy się ze starań o objęcie gminy

Wiceprezydent Kaznowska podczas prezentacji biletu
metropolitalnego. Z lewej burmistrz Góry Kalwarii (fot. R. Motyl)
Piaseczno I strefą biletową – zapowiada Zdzisław Lis, burmistrz Piaseczna. – W tańszy sposób osiągniemy ten sam efekt. Gdyby zaistniała
u nas I strefa, musielibyśmy rocznie
wypłacać Warszawie około 3 mln zł.
W przypadku „Biletu Warszawa+3”
będzie to około 200 tys. zł, ponieważ
dopłacimy wyłącznie do biletów zakupionych przez naszych mieszkańców
– dodaje. Burmistrz zaznacza, że tańszy bilet metropolitalny będzie dostępny tylko dla posiadaczy Piaseczyńskiej
Karty Mieszkańca, czyli osób płacących na miejscu podatki.
Konstancin woli I strefę
Z nowej oferty stolicy nie planuje korzystać samorząd KonstancinaJeziorny. – Rada miejska już podjęła decyzję, że chce, aby o naszą gminę zostały poszerzone granice I strefy biletowej i nic w tej kwestii się nie
zmieniło – informuje burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Mamy świadomość, że bilet metropolitalny kosztowałby gminę mniej niż I strefa.
Jednocześnie wiemy, że dopłaty do
biletów okresowych dostałaby tylko określona grupa osób, a pozostali mieszkańcy nic by z tego nie mieli,
choć też płacą podatki. Stąd nasza
decyzja – wyjaśnia.

Wolę w sprawie przystąpienia
do Warszawy+ w poprzednią środę wyrazili także radni Góry Kalwarii. Burmistrz Dariusz Zieliński
wziął udział w sesji rady Warszawy,
na której zapadła uchwała o bilecie metropolitalnym. – Z podanych
tam informacji wynika, że przed
wrześniem z oferty tej skorzysta
łącznie 20 podwarszawskich gmin.
Dla nas to ważny program, ponieważ podwyższa standardy komunikacji przede wszystkim do Warszawy i zwiększa jej dostępność – mówi
burmistrz. Zniżki w Górze Kalwarii
również będą dostępne dla mieszkańców płacących podatki w gminie
i korzystających głównie z linii 742.
Władze stolicy podkreślają, że dzięki nowej ofercie mieszkańcy aglomeracji zyskają dostęp do największej w Polsce zintegrowanej sieci komunikacyjnej, obejmującej: tramwaje, autobusy, metro, pociągi Szybkiej
Kolei Miejskiej, autobusowe linie
dowozowe typu „L” a także – w ramach Wspólnego Biletu ZTM-KMWKD – pociągi Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. I to wszystko w ramach jednego
biletu metropolitalnego.

Piotr Chmielewski

Drzewa przewracają się do Jeziorki
PIASECZNO Kilka dni temu na wysokości ul. Marka Grechuty w Chylicach do Jeziorki runęły dwa duże drzewa, tamując ją. Okazuje się, że takich przypadków jest w ciągu roku znacznie więcej
O zdarzeniu, do którego doszło
tuż przed długim weekendem poinformował nas pan Bogdan, który mieszka obok rzeki. – Te drzewa
przewróciły się, mimo że tego dnia
nie było wiatru – opowiada. – Miały całkowicie zgniłe korzenie, dlatego runęły. Niestety, po drugiej stronie mostka takich nachylonych nad
Jeziorką drzew jest znacznie więcej.
Trzeba je jak najszybciej wyciąć, bo
w końcu dojdzie tu do tragedii, np. z
udziałem kajakarza.
Na temat drzew, które tarasują co jakiś czas koryto Jeziorki udało nam się porozmawiać z Jackiem
Andrzejakiem, który nie tylko regularnie organizuje spływy rzeką w
kierunku Konstancina-Jeziorny, ale
także dba o jej drożność. – Najczęściej to ja czyszczę rzekę, wcześniej
na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
a teraz Wód Polskich, które zarządzają Jeziorką – mówi. – Jak ktoś,
zauważy zwalone drzewo, najlepiej
od razu skontaktować się z powiatowym sztabem kryzysowym.

Niektórzy przewidują, że za 5-10 lat bobry wytną
nad Jeziorką wszystkie drzewa
Jacek Andrzejak przekonuje, że
w ciągu roku w poprzek Jeziorki
przewraca się około 20 drzew, które następnie trzeba pociąć i wyłowić.
– Chodzi o to, aby rzeka cały czas
była drożna i bezpieczna – przekonuje. – Choć sam kilka razy widziałem
jak drzewa padały, uważam że trzeba
byłoby wyjątkowego pecha, aby w tego
typu zdarzeniu ucierpiał kajakarz.
Dlaczego jednak rosnące nad Jeziorką drzewa przewracają się? Czę-

ści z nich gniją korzenie, jednak
większość podgryzają bobry. – A
na Jeziorce jest ich naprawdę sporo – przekonuje pan Jacek. – Powalają wielkie drzewa, aby dostać się
do małych, soczystych gałązek. Jeśli
szybko nie zabezpieczymy dużych
drzew przed tymi gryzoniami, to za
5-10 lat będziemy mieć nad Jeziorką
pustynię.

Tomasz Wojciuk
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Bajkowy Dzień Dziecka
w przedszkolu Bajka

Mieszkańcy szturmują
Górki Szymona

PIASECZNO W poniedziałek na dzieci z przedszkola Bajka od samego rana czekało moc atrakcji. Najpierw
PIASECZNO Zrobiło się ciepło i Górki Szymona w Zalesiu
maluchy formowały kolorowe balony, malowały buźki i szalały na „dmuchańcu” , a później niespodziankę
Dolnym przeżywają prawdziwy najazd złaknionych wyprzygotowali im rodzice, wystawiając autorską wersję „Kopciuszka”
poczynku ludzi. Mimo to na razie na Górkach nie odnoTen dzień miał być dla podopiecztowano poważniejszych incydentów. Może dlatego, że nych przedszkola Bajka wyjątkowy. I
tak właśnie było, ponieważ od samemiejsce to mają pod swą opieką policja i straż miejska

Górki Szymona stały się jakiś czas temu popularnym miejscem spotkań
mieszkańców Piaseczna i okolic. Wiele osób przychodzi tam odpocząć, ale
także miło spędzić czas – popływać, pograć w siatkówkę, zjeść kiełbaskę z
grilla czy napić się piwa. Jakiś czas temu dochodziły do nas sygnały, że na
Górkach imprezują wieczorami przy alkoholu grupy Ukraińców, które zakłócają mieszkańcom ciszę nocną. – Ostatnio nie odnotowaliśmy tam żadnych
incydentów – uspokaja komisarz Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Natomiast kilka dni temu na Górkach doszło do innego zdarzenia z udziałem nieletniego. - Był on prawdopodobnie pod wpływem dopalaczy i zaczął się agresywnie zachowywać – dodaje Jarosław Sawicki. – Na
miejsce przyjechała karetka, która zabrała chłopaka do szpitala. Jeśli mieszkańcy zauważą, że na Górkach dochodzi do zakłócania porządku, mogą zgłosić to poprzez Krajową Mapę Zagrożeń, do czego gorąco namawiam.
Incydentów na Górkach nie odnotowała w ostatnim czasie także straż
miejska. – Staramy się tam ciągle pokazywać, nawet do czterech razy dziennie – mówi Mariusz Łodyga, komendant jednostki. – W ostatnim czasie nasze
działania miały tam raczej charakter prewencyjny.
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go rana zamiast zajęć, dzieci bawiły się
i brały udział w różnego rodzaju konkursach, w tym sportowych i muzycznych. Najbardziej oblegany był specjalnie kupiony na tę okazję dmuchany zamek. Jednak to co najlepsze wydarzyło się po południu, kiedy to przedstawienie specjalne wystawił złożony z
rodziców teatrzyk. Szesnastu aktorów,
przebranych w bajkowe stroje, zaprezentowało autorską wersję „Kopciuszka”. Przygotowania do spektaklu trwały kilka tygodni, jednak ten trud w pełni się opłacił. Dzieci były zachwycone
występem i podziękowały rodzicom
owacją na stojąco. Na zakończenie jedna z mam, przebrana za Majkę Jeżowską, zaśpiewała popularną piosenkę
„Wszystkie dzieci nasze są”. - Dziękuję
rodzicom za poświęcony czas oraz za-

11 Listopada 21
05-500 Zalesie Dolne
tel. 22 736 00 66

Największą niespodziankę zrobili dzieciom rodzice, wystawiając autorską wersję
„Kopciuszka”. Przygotowania do spektaklu trwały kilka tygodni i były bardzo
czasochłonne
angażowanie włożone w przedstawienie – mówiła na zakończenie Krystyna Otręba, dyrektor przedszkola Baj-

Publiczne Przedszkole
Muzyczne „Bajka”

ka. - Dzięki nam wszystkim, dzieci miały wspaniałą zabawę.

TW
Księcia Janusza I Starego 5
05-500 Piaseczno
tel. 22 715 52 07
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Dyrekcja Stocera wyraża ubolewanie
Ptaki i dziwaki
Szefostwo lecznicy przy ul. Wierzejewskiego za naganną uznało syw zaczarowanym ogrodzie KONSTANCIN-JEZIORNA
tuację, którą opisaliśmy w kwietniu. Jednocześnie... nie ustaliło osoby winnej tego, że
PIASECZNO Kilka dni temu w Domu Parafialnym otwarto dziecięcą wystawę zatytułowana „Ptaki i Dziwaki w Zaczarowanym Ogrodzie”. Ekspozycję będzie można oglądać do 19 lipca

Prace przygotowali uczniowie w wieku od 5 do 14 lat
Uroczysty wernisaż wystawy odbył się 2 czerwca i wzięła w nim
udział m.in. wiceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak. W Domu Parafialnym przy kościele św. Anny zawisły prace dzieci z pracowni plastycznej „Świat Plastyki” przy Centrum Kultury Przystanek i dzieci ze świetlicy „Żabka” w Żabieńcu. Prace zostały wykonane różnymi technikami. Są wśród nich pastele olejne, suche, kredka na
tkaninie, kolażowe wyklejanki – również z materiałów ekologicznych, a także prace olejne i akwarele. Podczas wernisażu wszyscy mali twórcy otrzymali dyplomy. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Domu Parafialnego do 19 lipca.
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17-latka ze złamaną nogą była odsyłana od lekarza do lekarza
Kiedy przez przeszło dwie godziny Kamili (mieszkance gminy Prażmów) odmawiano w Stocerze pomocy, jej zbulwersowany tata zatelefonował po pogotowie. Ratownicy medyczni z karetki Falck ocenili
stan pacjentki przed bramą szpitala
(uznali, że nastolatka wymaga konsultacji ortopedycznej) i na wózku
zawieźli ją do lekarza dyżurującego
w lecznicy. Wówczas miejsce w kolejce się znalazło. Po odczekaniu około
2,5 godziny, stopa dziewczyny została prześwietlona i okazało się,
że doszło u niej do złamania kości
śródstopia. Stopa została włożona
w gips i pacjentka mogła wrócić do
domu. Jej tata zdecydował się jednak nagłośnić sprawę, ponieważ
jego zdaniem doszło do skandalu.
– Czy tak to powinno wyglądać?
Czy w naszej służbie zdrowia lekarz jest drugi po Bogu? – pytał
retorycznie pan Mariusz.
Całe wydarzenie rozpoczęło się
pięć dni wcześniej, kiedy utykająca
Kamila trafiła z mamą do poradni urazowo-ortopedycznej w Stocerze. Tam zrobiono jej na miejscu
prześwietlenie i lekarz po obejrzeniu zdjęcia orzekł, że doszło do stłuczenia. Jednak kiedy stopa zaczęła puchnąć, a dziewczyna miała coraz większe trudności z chodzeniem,
zgodnie z zaleceniem lekarza, zaniepokojona pani Dorota ponownie
zawiozła córkę do poradni przy
Wierzejewskiego. W przychodni
dziewczyna usłyszała, że lekarz jej
nie przyjmie, ponieważ w poczekalni jest już zbyt wielu pacjentów.
Nastolatka ze spuchniętą nogą została odesłana na znajdujący się
w tym samym budynku ostry dyżur. Jednak tam o przyjęciu Kamili lekarz również nie chciał słyszeć,
ponieważ „nie był to nagły przypadek” (ale sprzed kilku dni) i ka-

Aby lekarz dyżurujący w szpitalu przyjął Kamilę, jej tata
musiał... wezwać pogotowie
zał wrócić do przychodni. Stamtąd
ponownie odesłano ją na ostry dyżur, i tak dalej.
Zaraz po zdarzeniu poprosiliśmy dyrekcję Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer o odniesienie się do tych wydarzeń. Odpowiedź otrzymaliśmy po ponad miesiącu. Paweł Baranowski, dyrektor
szpitala, zapewnia, że „zostało przeprowadzone szczegółowe postępowanie wyjaśniające”. Dodał przy tym,
że opisana przez nas sytuacja „została przez kierownictwo Szpitala określona jako naganna, niestety nie udało się ustalić osoby odpowiedzialnej za

zaistniałe nieprawidłowości”. Kończąc
Paweł Baranowski oświadczył: „pragnę wyrazić ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji oraz zapewnić o podjęciu kroków zmierzających do wyeliminowania powyższych zdarzeń w
przyszłości”.
– Szkoda, że Stanisław Bareja już
nie żyje, miałby świetny materiał
na nową komedię. Cieszę się, że od
początku zostaliśmy w pełni profesjonalnie potraktowani przez pogotowie ratunkowe – komentuje tata
dziewczyny, która już powróciła do
zdrowia.

Piotr Chmielewski

URSYNÓW

Aż 168 projektów do wyboru
Od 15 do 30 czerwca mieszkańcy Ursynowa będą mogli głosować nad
pomysłami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego 2019 i zdecydują,
które ze 168 projektów będą zrealizowane. Do wydania jest niemała kwota – 6,5 mln zł. Więcej informacji na stronie: ursynow.pl/glosuj-na-pomysly-mieszkancow/..
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Spacer dendrologiczny po
parku Książąt Mazowieckich
PIASECZNO Kilka dni temu odbył się pierwszy spacer miłośników drzew po parku
miejskim, w którym wzięło udział kilkunastu mieszkańców
Zainteresowaną rosnącymi w
parku drzewami i roślinami grupę
oprowadził po zrewitalizowanym
założeniu inż. arch. kraj. Mateusz
Korbik, który wpadł na pomysł zorganizowania spaceru. - Przedstawiłem gatunki drzew rosnące w parku i zwróciłem uwagę na ich cechy,
umożliwiające identyfikację - wyjaśnia. Nie obyło się także bez ciekawostek i odpowiedzi na nurtujące pytania, dotyczące drzew i krzewów. Okazuje się, że w parku miejskim występuje około 70 gatunków
drzew i krzewów. Najwięcej jest lip,
dębów i jesionów. Ale można spotkać także klony jesionolistne, katalpy czy miłorzęby.
- Zieleń jest niesamowicie ważnym elementem każdego miasta
– podkreśla Mateusz Korbik. - Mam
nadzieję, że podobne spacery będą
kontynuowane, tym bardziej że wiele osób jest nimi zainteresowanych.
A nasz park wygląda naprawdę fajnie. Występujące gatunki roślin doskonale zostały dobrane do panujących tu warunków.

5

Czy baner przy sklepie
utrudnia wyjazd?
PIASECZNO – Łapacz reklamujący wędliny i truskawki stoi w pasie ul. Pod
Bateriami i ogranicza kierowcom widoczność – zaalarmował nas jeden
czytelników. Na miejsce od razu udała się straż miejska, która sprawdziła czy baner rzeczywiści powoduje zagrożenie w ruchu drogowym

W parku rośnie około 70 gatunków drzew i krzewów

W konstancińskim magistracie zakończyła się weryfikacja projektów
zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2019. Komisja oceniająca stronę formalno-merytoryczną projektów spośród 47 odrzuciła 32, ponieważ „nie spełniły wymogów regulaminu BO, m.in.: formularze i/lub listy poparcia projektu były nieprawidłowo wypełnione”. W dalszym etapie weryfikacji komisja wezwała dwóch
wnioskodawców do uzupełnienia swoich projektów. Po uwzględnieniu
wyjaśnień do dalszego etapu zakwalifikowanych zostało 15 projektów: 5 inwestycyjnych i 10 z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Które z nich zostaną zrealizowane, mieszkańcy zdecydują od 1 do 16 września. Zwycięzców poznamy
28 września. Szczegóły na stronie: konstancin.budzet-obywatelski.org).

Pan Wojciech (prosił, aby nie podawać jego nazwiska) twierdzi, że baner
reklamowy umieszczany przez właściciela jednego z przydrożnych sklepów
ogranicza widoczność kierowcom wyjeżdżającym z ul. Wołodyjowskiego.
– Ten szyld jest tak duży, że aby coś zobaczyć trzeba wysunąć się samochodem na drogę, co grozi wypadkiem – uważa nasz czytelnik. – A jak od Zalesia Dolnego będzie jechał motocykl? Osoba włączająca się do ruchu może go
nie zauważyć i dojdzie do tragedii. Żaden szyld nie może wystawać na ulicę, zresztą policja jest tego samego zdania. Informowałem o wszystkim straż
miejską. Niestety, jak dotąd bez rezultatu.
Gdy dotarliśmy na miejsce, wspomniany szyld znajdował się w pewnej odległości od ulicy. Być może bywają dni, że jest wystawiany nieco głębiej, ponieważ znajduje się na stelażu zaopatrzonym w niewielkie kółka. – Ten łapacz
stoi na terenie sklepu i nie ogranicza widoczności – uważa Mariusz Łodyga,
komendant straży miejskiej. – Za każdym razem, gdy tam byliśmy, wszystko
było w porządku. Wydaje mi się, że problem leży gdzie indziej i chodzi nie tyle
o baner, co o spór sąsiedzki.
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Komisja odrzuciła 32 projekty mieszkańców
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Błyszczące, zdrowe włosy
Wiosna już zawitała do nas na dobre. Zadbajmy o nasze
włosy, abyśmy mogły się nimi cieszyć w te piękne dni
przed laminacją

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

A

po laminacji

Zabieg laminowania
Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gładkości, elastyczności 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 3 do 5 tygodni.
Zabieg w cenach 50-100 zł zależnie od długości włosów.
Włosy nawilżone pełne blasku
Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe. Podstawowym celem zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami
aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.
Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej świetności. Kwas hialuronowy, posiada zdolność utrzymania wody. Keratyna to nawilżający i budulcowy składnik – naprawia strukturę i ochronną warstwę włókien uszkodzonych chemicznie
oraz przez czynniki fizyczne. Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu,
wzmacnia i nabłyszcza włosy. Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we
wnętrzu włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności jakimi poddajemy włosy. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.
Zabieg w cenach od 70 zł-150 zł, zależnie od długości włosów.

Salon BB, ul. Młynarska 6 wejście od Warszawskiej, Tel. 22 401 1234
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Cisi bohaterowie gminy
GÓRA KALWARIA Swoją przygodę z pożarnictwem zaczynali od ręcznej sikawki ciągniętej
przez konie. Ochotnicza Straż Pożarna z Czaplina obchodzi w tym roku 60-lecie
Sześć dekad temu skrzyknęli się
trzej mieszkańcy: Tomasz Dymczak,
Andrzej Urbański i Józef Jędrzejczyk. Pierwszy został prezesem, a
drugi naczelnikiem nowo powołanej jednostki. Jak opowiadał w trakcie uroczystości 26 maja Edmund
Krawczyk, honorowy prezes OSP
Czaplin, pierwszym sprzętem gaśniczym jakiego używali druhowie była
sikawka ręczna oraz motopompa, a
na miejsca pożarów – zanim kupiono żuka – pędzono wozem konnym.
W 1964 roku strażacy dysponowali już remizą, a 10 lat później pierwszym sztandarem ufundowanym
przez lokalną społeczność. Kolejne
ważne wydarzenie dla OSP z Czaplina miało miejsce w 1995 roku,
kiedy została ona włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli elity jednostek ochotniczych. W ostatnich latach druhowie skupili się na gruntownym remoncie strażnicy, w tym jej termomodernizacji. – W 1958 roku grupa osób z Czaplina i sąsiednich wsi
postanowiła, że mimo obowiązków
rodzinnych i zawodowych będzie
nieść ratunek drugiemu człowiekowi. Zgodnie z hasłem, które widnieje na strażackich sztandarach: Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek. Tutejsza jednostka nie działa jednak w
odosobnieniu. Pomaga mieszkańcom całej gminy oraz, co bardzo
ważne, współpracuje z innymi strażami nie tylko podczas akcji – mówił

Józef Zamecki, prezes OSP Czaplin,
odsłania pamiątkową tablicę (fot. Robert Korczak)
w trakcie uroczystości Dariusz Zieliński, burmistrz, a zarazem prezes
oddziału miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. Burmistrz dziękował za poświęcenie wszystkim druhom z gminy:
– Jesteście cichymi bohaterami naszej małej ojczyzny.
Podczas uroczystości Józef Zamecki, prezes OSP Czaplin na odnowionej elewacji remizy odsłonił
tablicę upamiętniającą 60-lecie, a
ks. prałat Włodzimierz Czerwiński
ją poświęcił.
Jubileuszowy apel połączono z
obchodami gminnego dnia strażaR
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ka, w czasie których wręczono strażackie odznaczenia. Najważniejsze – medale Za Zasługi dla Pożarnictwa – otrzymali: Robert Borowski z OSP Góra Kalwaria (złoty),
Wiesław Molak z OSP Wojciechowice (srebrny), a także Paweł Ciara i Piotr Oliszewski z OSP Czaplin
oraz Rafał Kucharski z OSP Góra
Kalwaria (brązowe). Uhonorowano
też najstarszych strażaków – ochotników w gminie. Wydarzenie poprzedziła polowa msza św., a zakończył piknik.
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PIASECZNO

Te maszyny mają moc!

Konkurs fotograficzny Aktywni Seniorzy

PIASECZNO 27 maja na rynku odbył się finał VII Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych, którego organizatorem była Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna
Finał Turnieju Maszyn Wodnych towarzyszył w tym roku Dniom
Energii. Impreza skierowana jest do
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Polega na zbudowaniu modelu maszyny przetwarzającej energię potencjalną i kinetyczną wody na energię mechaniczną. Maszyny wykonane przez zawodników konkurują w dwóch niezależnych kategoriach: „Moc” i
„Wydajność”. W obydwu kategoriach zadaniem maszyny jest podniesienie ciężarka o masie 5 kg na
wysokość 2 m. W kategorii „Moc”
liczy się czas, w jakim maszyna wykona to zadanie, a w kategorii
„Wydajność” brana jest pod uwagę ilość zużytej wody. Turbiny testowane są na stanowisku pomiarowym mierzącym czas wykonania zadania z dokładnością do 1
milisekundy, a ilość zużytej wody
z dokładnością do 10 mililitrów.
W niedzielę do Piaseczna przyje-
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Trwa konkurs fotograficzny „Aktywni piaseczyńscy seniorzy w obiektywie”. Początkowo prace były przyjmowane tylko do 30 maja, jednak zdecydowano przedłużyć ten okres do 15 czerwca. Przypomnijmy: uczestnicy konkursu mogą przysyłać na konkurs do trzech zdjęć, przedstawiających aktywnych piaseczyńskich seniorów. Zdjęcia mogą być zarówno w
poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, bezwarunkowo
w postaci elektronicznej i jak największej rozdzielczości. Można kierować
je na adres wypozyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl, z dopiskiem: konkurs
fotograficzny „Aktywni piaseczyńscy Seniorzy w obiektywie”.

Zawody kajakowe

TW

W niedzielę 10 czerwca w godz. 11-17 na akwenie AMO na Górkach
Szymona w Zalesiu Dolnym odbędą się IV Indywidualne Zawody w Amatorskim Kajakowaniu. Zostanie rozegranych w sumie siedem konkurencji,
a zawodnicy będą ścigać się na różnych dystansach. Na kibiców będzie
czekała bogata oferta piknikowo-rekreacyjna.

Jarmark Hubertowski w Zalesiu Górnym
chało 50 najlepszych drużyn z całego kraju, wyłonionych podczas eliminacji w Skierniewicach, Prabutach, Zalasewie, Krapkowicach i
Szczecinie. W eliminacjach wzięło udział blisko 700 uczestników,
którzy zbudowali ponad 200 turbin. Najlepsi zakwalifikowali się
do wielkiego finału. Piaseczyński

Od kilku godzin ze strony internetowej piaseczyńskiej biblioteki publicznej można pobrać grę komputerową, która przy pomocy opowieści
i zagadek przybliża dzieje Piaseczna. „Legendarny Manuskrypt” jest opowieścią graficzną, w którą zostały wkomponowane losy trzech osób, które
przyczyniły się do rozwoju miasta: ks. Ludwika Czajewicza, hr. Cecylii Plater-Zyberkówny i burmistrza Wacława Kauna.

konkurs stał na niezwykle wysokim poziomie.
W konkurencji „Moc” w kategorii szkół podstawowych najlepsze
okazały się „Łopatki Zagłady V9”
z Zespołu Szkół Katolickich im. ks.
Jana Długosza we Włocławku. W
konkurencji „Wydajność” triumfowała drużyna „Turbo” z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Opolu.
Równie dobrze zaprezentowała się młodzież. Kategorię „Moc”
wygrali „1.9 TDI” z Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach, zaś „Wydajność” - „Team Marka” z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie, drużyna
„Rezystor”, zajęli 10. miejsce w konkurencji „Moc”.
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Odszukaj fragmenty manuskryptu
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W niedzielę 10 czerwca w godz. 11-20 na boisku przy ul. Białej Brzozy
i Pionierów odbędzie się doroczny, największy w Zalesiu Górnym piknik.
W programie m.in. turniej Hubertus Cup (już od godz. 9), występy badmintonistów KS Hubertus (godz. 12.30), wielkoformatowe gry planszowe,
malowanie koszulek, turniej szachowy, liczne konkursy i niespodzianki dla
dzieci. Podczas imprezy będzie można zrobić sobie także wspólne zdjęcie
(godz. 14 i 15.30) i wziąć udział w turnieju łuczniczym (godz. 15.15).

GÓRA KALWARIA

TW

Ruszyło darmowe czipowanie psów
Mieszkańcy na koszt gminy mogą wszczepić czworonogom elektroniczny identyfikator, dzięki któremu straż miejska i weterynarz szybko dowiedzą się, do kogo należy pupil, kiedy się on zgubi. Aby skorzystać z
usługi bezpłatnie, mieszkaniec musi wypełnić formularz, okazać dowód
osobisty i potwierdzenie, że pies został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. W Górze Kalwarii odbywa się to w przychodni weterynaryjnej przy ul.
Armii Krajowej 5D (tel. 606 449 101) w dni powszednie w godz. 14-20, w
soboty w godz. 9-15, a w niedzielę – 10-12. Czipowanie w terenie prowadzi Fundacja Animal Rescue Poland (tel. 792 970 088): 9 czerwca w Sierzchowie i Sobikowie; 16 czerwca w Brześcach i Wólce Załęskiej; 23 czerwca
w Pęcławiu i Coniewie; a 30 czerwca w Czersku, Czaplinku i Czachówku.
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Nadchodzi piękna epoka
KONSTANCIN-JEZIORNA Jutro i w niedzielę odbędzie się najważniejsze konstancińskie wydarzenie kulturalne roku. Warto zarezerwować sobie na nie czas, bo atrakcji będzie co niemiara

Przekazać pamięć
kolejnym pokoleniom
PIASECZNO W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości mieszkańcy Zalesia Górnego upamiętnili Marszałka Józefa Piłsudskiego,
którego ciało 17 maja 1935 roku przejeżdżało tuż obok w ostatniej drodze na Wawel

W sobotę głównym punktem
programu będzie koncert Natalii
Nykiel w amfiteatrze w Parku Zdrojowym o godz. 20. Jej debiutancki album „Lupus Electro” z 2014

W niedzielę w Parku
Zdrojowym będzie można
skorzystać z przejażdżki
bicyklem, tricyklem, dorożką,
a nawet polecieć balonem.
Nie zabraknie wystawy
dawnych aut i kataryniarza
roku zrewolucjonizował polską scenę elektroniczną i popową. Utwory „Bądź duży” i „Error” zapewniły Nykiel miano muzycznej ikony internetu (wyświetlano je ponad
145 milionów razy!). W Konstancinie-Jeziornie wokalistka zaśpiewa
nie tylko swoje najpopularniejsze
utwory, lecz także kompozycje z najnowszej płyty „Discordia”, nagranej
w ubiegłym roku.
Park pełen zabawy
Koncert gwiazdy poprzedzą występy kilku zespołów wokalnych i
nie tylko. Od godz. 14.30 zaśpiewają: Majtki Pana Kapitana, Chór Pogodna Jesień, Konstanciński Chór
Kameralny pod kierownictwem Piotra Stawarskiego, dziecięca grupa musicalowa Miszy Hairulina, a
następnie o godz. 16 lokalna grupa
Modulacja, która zaprezentuje covery utworów z repertuaru Deep Purple, The Eagels i grupy Lombard.
Nie zabraknie mocnego uderzenia i
solówek gitarowych. O godz. 17 rocka zagra również zespół Skrzydlate
Małpy, którego wokalistą jest Paweł
„Kiljan” Kiljański, wieloletni wokalista grupy Hetman.
Sobotnim koncertom w parku od
południa do wieczora będą towarzyszyły: aleja artystyczna, stoiska handlowe, dmuchane zabawki, warsztaty malarskie oraz rysunku 3D, animacje dla dzieci w wykonaniu artystów Teatru w Ruchu, pokazy modeli pływających, modeli zabytkowych
willi Konstancina, strefa gier planszowych, występy grupy improwizacji teatralnej (w altance).

Dwudniowe Dni Konstancina zakończy potańcówka do muzyki
Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej (fot. M. Krajewska)
W Hugonówce o godz. 16 z publicznością spotka się kapitan
Krzysztof Baranowski, wybitny żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz
i nauczyciel. Opowie o swoich pasjonujących rejsach. O godz. 18.30 w
sali widowiskowej odbędzie się premiera dramatu obyczajowego „Szósta po południu” w wykonaniu grupy AD REM, w reżyserii Ewy Cielesz. W sobotę na ul. Sienkiewicza
otwarta zostanie plenerowa wystawa „Wille Konstancina”. 40 zabytkom na zdjęciach będzie towarzyszyła opowieść o mieszkańcach willi. Do obejrzenia będzie również ekspozycja związana ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę w lokalnym kontekście i kilka innych wystaw (m.in. „Kobiety Montparnasse’u” w Villa la Fleur przy ul.
Szpitalnej 14, w godz. 10-16).
Niedziela z innej epoki
W niedzielę czas w Parku Zdrojowym cofnie się o niemalże 150
lat, w czasy Belle Epoque („pięknej epoki”). Świętowanie rozpocznie się od tradycyjnej parady retro
(początek o godz 13.30 przy Starej Papierni), a jej uczestnicy wezmą udział w konkursach na epokowy strój i najpiękniejsze wąsy i
brodę. Gdy parada dotrze w okolice amfiteatru, koncert zagra Big
Band Rondo Konstancin, a po nim
zabawny program taneczny z pokazem mody w stylu Belle Epoque

zaprezentuje Szkoła Tańca Jane
Austen z Krakowa. Na tym nie koniec, ponieważ po występach lokalnych zespołów Etiuda i Przepióreczka akrobacje cyrkowe zaprezentuje Retro Cyrk, a następnie zaśpiewa brytyjska sopranistka Kayleigh McEvoy. Publiczność
zobaczy tego dnia także arcyśmieszny spektakl „Niedźwiedź” według
Antoniego Czechowa w wykonaniu aktorów Teatru Rampa. Na zakończenie o godz. 19.30 artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej w
Warszawie zaśpiewają najpiękniejsze arie operowe i operetkowe.
W Parku Zdrojowym tego popołudnia nie zabraknie wielu atrakcji retro: warsztatów plastycznych, teatralnych, mydelniczych, tanecznych, zabaw sportowych, kataryniarza, przejażdżek bicyklami i tricyklem, dorożkami a nawet balonem (w godz. 18-21,
park Ikara) i wystawy zabytkowych
aut. A w Hugonówce o godz. 18 będzie można obejrzeć porywającą historię narodzin kina.
Dwudniową imprezę w godz. 21-23
zakończy potańcówka w altanie, do
której przygrywać będzie Warszawska Orkiestra Sentymentalna przypominająca czasy, w których królowały przeboje Adama Astona, Henryka
Warsa czy Jerzego Petersburskiego.
Patronami Dni Konstancina są
Kurier Południowy i portal Piasecznonews.pl.

Piotr Chmielewski
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Mieszkańcy Zalesia Górnego oddali hołd Józefowi Piłsudskiemu
W pobliżu stacji kolejowej, przy ul. Pionierów, na kamieniu pamiątkowym
odsłonięto tablicę, której powstanie było wspólnym dziełem Stowarzyszenia
Przyjaciół Zalesia Górnego (SPZG), Nadleśnictwa Chojnów, Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy, Rady Sołeckiej i ZHR Szczepu Watra.
Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości wszyscy uczestnicy spotkania
zostali poproszeni o złożenie podpisów na dwóch egzemplarzach aktów potwierdzających wydarzenie, po czym jeden z nich został zamknięty w tubusie
i złożony w ziemi za kamieniem. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe, a wszystkich zaproszonych gości powitała Ewa Kozłowska, prezes SPZG.
– Wielu z nas pamięta opowieści naszych ojców i dziadków o tym jak zatrzymał się tu pociąg z ciałem Marszałka Piłsudskiego – powiedziała. – My także
chcemy pamiętać i przekazać następnym pokoleniom pamięć o tamtych czasach i ludziach – twórcach niepodległej Polski i budowniczych Zalesia Górnego – dodała pani prezes.
Dalszą część spotkania poprowadził już profesor Grzegorz Nowik, który przedstawił zarówno okoliczności powstania Zalesia Górnego, jak i pożegnania Józefa Piłsudskiego. Tablicę pamiątkową odsłonili natomiast wspólnie
Barbara Tokarska, córka i bratanica dwóch legionistów oraz Zbigniew Chorzępa, wnuk legionisty. Zabrali oni również głos wspominając o znaczeniu wychowania w duchu patriotycznym oraz osobistych przeżyciach związanych
ze śmiercią Marszałka Piłsudskiego. – Chcę podziękować wszystkim tym, którzy stoją teraz wokoło mnie – powiedziała Barbara Tokarska. Tablicę poświęcił ksiądz proboszcz miejscowej parafii św. Huberta Krzysztof Grzejszczyk.
Na uroczystość zaproszony był również Krzysztof Jaraczewski, wnuk
Marszałka Piłsudskiego i jednocześnie dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, który – choć nie mógł przybyć osobiście z powodu choroby – przesłał list skierowany do całej społeczności Zalesia Górnego, który został publicznie odczytany. Kolejnym punktem programu było wspólne wykonanie – podobnie jak 17 maja 1935 roku – „Mazurka Dąbrowskiego”. Oficjalną część imprezy zwieńczyło zaś zakopanie i zabetonowaniu aktu fundacji oraz wspólne odśpiewanie pieśni o charakterze patriotycznym, na czele z
nieśmiertelną „Pierwszą brygadą”.

Grzegorz Tylec
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Chłodny pop na otwarcie Zmiany w Parku Książąt Mazowieckich.
upalnego lata
Ma być utożsamiany z Józefem Wilkoniem

KONSTANCIN-JEZIORNA Kari, wokalistka mieszkająca i tworząca na co dzień
PIASECZNO Niedawno w parku miejskim pojawiły się rzeźby Józefa Wilkonia. W przyszłow brytyjskim Leeds, otworzyła letni sezon artystyczny w Parku Zdrojowym
ści w „Poniatówce” powstanie galeria, w której będzie można oglądać inne rzeźby i
Artystce przeszczepiającej na polprace słynnego artysty
ski rynek klimaty skandynawskiego,
chłodnego popu towarzyszyła grupa w składzie: Jon Headley, Chris Headley oraz John Pullan i Callum Harvie
(wszyscy są Wyspiarzami). Kari zaprezentowała melancholijne i łagodne
piosenki przypominające dokonania
wokalistek takich jak Lykke Li czy Stina
Nordenstam. W brawurowy sposób
zespół zagrał utwory z debiutanckiej
płyty „Daddy Says I’m Special” z 2011
roku i drugiego krążka z roku 2013 „Wounds and Bruises”. I właśnie ta płyta zdobyła szereg wyróżnień w różnych podsumowaniach i plebiscytach, m.in.: Brand
New Awards 2013, Music Is, „Gazety Wyborczej”, „Tygodnika Powszechnego”, Tmobilemusic.pl i cgm.pl. Koncertowi patronował Kurier Południowy.
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Rozpoczęta w 2016 roku rewitalizacja parku miejskiego przy ul.
Chyliczkowskiej wkracza w końcową fazę. Niedawno gmina rozpo-

W Parku Książąt
Mazowieckich posadzono
około 140 drzew,
kilka tysięcy krzewów
i mnóstwo kwiatów
częła modernizację zdewastowanego budynku „Poniatówki”, który
w ubiegłym roku wydzierżawiła od
powiatu. Jako że park ma być związany z osobą z zamieszkałego w Zalesiu Dolnym artysty Józefa Wilkonia, w historycznym budynku ma
powstać galeria jego prac. Ma tam
także funkcjonować docelowo kawiarnia oraz ogólnodostępna toaleta. - Prowadzimy rozmowy z Fundacją Józefa Wilkonia – zdradza wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. - Jeśli chodzi o samą „Poniatówkę”, to w
budynku i jego okolicach wykonywane są obecnie analizy techniczne, historyczne i archeologiczne. Wkrótce
znane będą raporty z tych prac.
Czyszczenie stawu i wybieg dla psów
Jednym z zadań, które zostały
jeszcze do wykonania, jest także zagospodarowanie terenu wokół stawu oraz oczyszczenie samego zbiornika. - Wyspa na razie nie zostanie
zagospodarowana, chcemy, aby służyła przyrodzie – zakłada wiceburmistrz Putkiewicz. Kolejnym zadaniem jest budowa nowego mostka nad Kanałem Piaseczyńskim, łączącego park z ulicą Prusa. Niedawno został rozstrzygnięty przetarg
na wykonawcę tego zadania i rozpoczęła się budowa (przejście przeniesiono kilka metrów w kierunku
wschodnim). Wkrótce za stawem,
pomiędzy zabytkowymi budynkami a obwodnicą, ma powstać natomiast wybieg dla psów, gdzie będzie
można spuścić swojego czworonoga ze smyczy. Gmina cały czas myśli także o zagospodarowaniu działek leżących w rejonie ulicy Prusa,
zaraz za rzeczką. Część z nich jest
własnością samorządu, stan prawny
pozostałej części jest nieuregulowany jednak wkrótce ma się to zmienić.
Co miałoby na nich powstać? Na ten
temat trwają rozmowy z mieszkańcami ulicy Prusa. - Na pewno można by ten teren ucywilizować – uważa radny Zbigniew Mucha. - Moim
zdaniem najlepiej obsadzić te dział-

Jednym z elementów modernizacji parku
jest zagospodarowanie terenu wokół stawu
ki zielenią i umieścić tam elementy
małej architektury.
Zielone miasto
– Rewitalizacja parku miała
uczynić Piaseczno miejscem bardziej przyjaznym do życia – uważa
Daniel Putkiewicz. - Jednak na tym
nie poprzestajemy.
Okazuje się, że gmina bardzo
wzięła sobie do serca pomysły zaprezentowane kilka lat temu przez
holenderskich architektów z firmy
RDH. Przedstawili oni koncepcję
budowy ciągu rekreacyjnego, przecinającego Piaseczno na osi wschód

– zachód. Ta idea jest od kilku lat
realizowana. W zachodniej części
miasta powstaje obecnie Centrum
Edukacyjno-Multimedialne.
Dalej – patrząc w kierunku wschodnim
– projektowany jest trakt nad Perełką. Centralną przestrzenią tego ciągu rekreacyjnego jest park miejski,
a elementem wysuniętym najbardziej na wschód – teren rekreacyjno-sportowy nad brzegiem Jeziorki
przy skrzyżowaniu ul. Chyliczkowskiej z obwodnicą, gdzie ma powstać
w przyszłości m.in. nowy basen i lodowisko.

Tomasz Wojciuk

Spędźmy noc w bibliotece!
PIASECZNO Dziś wieczorem warto zarezerwować sobie wolny czas, ponieważ swoje podwoje otworzą trzy filie biblioteki publicznej, które
zaplanowały dla czytelników mnóstwo atrakcji
Z okazji ogólnopolskiej „Nocy Bibliotek” mieszkańcy będą mogli wziąć
udział w ciekawych spotkaniach i zabawach oraz pograć w różnego rodzaju
gry. W akcji mają wziąć udział placówki biblioteki w Józefosławiu, Głoskowie
i Zalesiu Górnym. W Józefosławiu przy ul. Uroczej 14 w godz. 18-19.30 odbędzie się spotkanie dla dzieci w wieku 6-10 lat z licznymi niespodziankami, a w
godz. 20-21.30 – spotkanie dla dzieci w wieku 11-14 lat. Zapisy na nie przyjmowane są w filii biblioteki, a także mailowo i elektronicznie. W Zalesiu Górnym
o godz. 17 rozpocznie się spotkanie z Danielem Muniowskim, a o 18.30 ruszy
wspólne czytanie pod kierunkiem Magdy Olszewskiej. Z kolei na godz. 21 zaplanowano biblioteczny escape room ,,Harry Potter od kuchni”. W Głoskowie
przy ul. Parkowej 8 impreza rozpocznie się o godz. 18.15 od spotkania z pisarzem Jarosławem Kaczmarkiem. Później o godz. 20 będą jeszcze kalambury, a
po nich – film niespodzianka. Zapisy przyjmowane są na terenie biblioteki.
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Uniknąć szkolnego armageddonu
POWIAT Za niespełna rok podstawówki i gimnazja w powiecie opuści przeszło 4600 absolwentów, ponad dwa razy więcej niż zwykle. Rodzice uczniów naciskają na władze
powiatu, aby zadbały o wystarczającą liczbę miejsc w szkołach średnich. A te przekonują, że „działają”
W poniedziałek odbyła się sesja nadzwyczajna rady powiatu poświęcona wyłącznie tematowi roku
szkolnego 2019/2020. Jej zwołania
domagał się opozycyjny klub radnych Nasza Gmina Nasz Powiat
pod wpływem zaniepokojonych rodziców dzieci.
Upychanie uczniów
W rezultacie reformy oświaty we
wrześniu przyszłego roku do szkół
średnich trafią zarówno absolwenci klas ósmych podstawówek, jak i
trzecich gimnazjów. Dane wskazują, że będzie ich łącznie w powiecie
4659, podczas gdy w ostatnich latach ta liczba nie przekraczała 2000.
Ze statystyk starostwa wynika, że
zwykle dla absolwentów było przygotowywanych około 1200 miejsc w
szkołach ponadgimnazjalnych, ponieważ 60 proc. młodzieży wybierało placówki w Warszawie. Jeszcze w maju władze powiatu planowały, że miejscowe szkoły przygotują się na przyjęcie około 1500
uczniów we wrześniu 2019 r. Jednak zmieniły zdanie pod wpływem
nacisków Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców (PPRR) oraz
samych rodziców nastolatków. Podczas poniedziałkowej sesji Ksawery
Gut z zarządu powiatu oznajmił, że
w szkołach średnich będzie czekało na młodzież 2548 miejsc, bo tyle

- zdaniem władz powiatu - wystarczy. To jednak oznacza, że w obecnych budynkach szkolnych powstanie 15 dodatkowych klas. – Liczba
nowych miejsc imponuje – zauważył
Piotr Raczkowski, przewodniczący

Rodzice podkreślają,
że przyszłoroczni absolwenci
klas ósmych będą mieli
po 13-14 lat. – To nie 16-latki.
Jak mamy je wysłać do
Warszawy? – pytają
PPRR zastanawiając się czy to nie
wyłącznie przedwyborcza zagrywka. – Gdzie one powstaną? – dociekał. – Upychanie uczniów do szkół,
uczenie się w klasach po 35 osób będzie dużym wyzwaniem zarówno
dla młodzieży, jak i nauczycieli. Proponuję, aby zostały wydzierżawione od gmin pomieszczenia po byłych
gimnazjach, zachęcam też do budowy
nowej szkoły, bo uczniów w powiecie
będzie przybywać – dodawał.
Ksawery Gut wyjaśniał, że setki nowych miejsc zostaną utworzone
zarówno w liceach w Piasecznie, Górze Kalwarii i Tarczynie, jak i szkołach
branżowych. Przy tym nie planuje się
dwuzmianowości w placówkach, choć
zajęcia mogą kończyć się o godz. 17.
W trakcie dyskusji podawano
także dane o tym, że w stolicy rówR
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nież zostanie znacznie zwiększona
liczba miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych, a na młodzież z
okolicznych powiatów ma czekać
około 10 tys. miejsc. Rodzice wskazywali jednak, że przyszłoroczni
absolwenci klas ósmych będą mieli
po 13-14 lat. – To nie 16-latki. Jak
mamy je wysłać do Warszawy? Jeśli będzie dwuzmianowość, czym
wrócą do domu? Nie każdy mieszka w centrum Piaseczna – mówiła
Beata Aniszewska, jedna z matek.
Jej zdaniem władze powiatu czym
prędzej powinny zadbać o filie liceów i ich obsadę kadrową w powiecie,
a nie powoływać się na stare statystyki, które jej zdaniem przy spadku
wieku absolwentów nie są miarodajne.
Radni żądają konkretów
Ksawery Gut, jak i starosta Wojciech Ołdakowski zapewniali, że już
podjęli rozmowy z gminami na temat wynajęcia dodatkowych pomieszczeń dla filii szkół średnich.
Przekonywali również, że obecne
władze powiatu jak żadne inne inwestują w oświatę: obecnie rozbudowują LO oraz RCKU przy Chyliczkowskiej oraz „Jedynkę” przy
Szpitalnej w Piasecznie. W ostatnich
dniach do wszystkich gmin wysłały ankiety, które jeszcze w czerwcu
mają pokazać, które szkoły zamie-

Poniedziałkowe zapewnienia
władz powiatu rodziców dzieci nie uspokoiły
rzają wybierać przyszli absolwenci
podstawówek i gimnazjów. Włodarze powiatu apelowali też do rodziców o zaufanie. – Cały czas działamy i naprawdę staramy się wyjść naprzeciwko państwa oczekiwaniom.
Proszę o zaufanie i kontrolę tego, co
robimy. Potrzebujemy też mobilizacji – mówił starosta.
Opozycyjni radni nie byli już takimi optymistami. – Trochę późno zaczęliście się troszczyć o miejsca dla uczniów, dla mnie ich liczba zwiększona o 1000 jest sztucznie zawyżona – komentowała Maria Bernacka-Rheims. Z kolei Józef
Zalewski i Robert Kornberg zażądali „konkretów”. – Bo dziś padają tylko piękne słowa – wytykał Zalewski.
Pod wpływem radnych na 28 czerw-

ca zaplanowano kolejną sesję poświęconą „oświatowemu problemowi roku 2019”, na której zarząd ma
przedstawić co dokładnie zamierza
wykonać dla jego rozwiązania i ile
na to przeznaczyć pieniędzy. W sesji
mają wziąć udział dyrektorzy szkół,
by odpowiedzieć, jaki wpływ na placówki będzie miało podwojenie liczby uczniów.
Rodzice nie wychodzili z sesji
uspokojeni. – Dzieci też się denerwują. Bo do liceum będzie wyścig
szczurów – komentowała pani Marta z Piaseczna.
– Mój syn myśli o szkole branżowej, ale chciałby mieć wybór – mówiła z kolei pani Bożena, również
piasecznianka.

Piotr Chmielewski

Zagrali by pomóc
GÓRA KALWARIA Choć deszczowa pogoda miała zapewne wpływ na
nieco niższą frekwencję niż zakładali organizatorzy, to jednak ci, którzy przyszli, nie żałowali pieniędzy na pomoc Dominice i Filipowi

Mieszkająca w Płocku Dominika dzielnie walczy o każdy dzień swojego życia. Dziewczynka przyszła na świat w czerwcu 2016 roku (2,5 miesiąca przed terminem) i cierpi na dziecięce porażenie mózgowe oraz cały zespół schorzeń rozwojowych i wad ortopedycznych. Do tego wszystkiego pół
roku temu przeszła sepsę, ale cały czas dzielnie walczy o zdrowie. Natomiast
19-letni mieszkaniec Józefosławia Filip tuż po zdaniu matury uległ wypadkowi. W ubiegłym roku mama znalazła go w domu leżącego bez oddechu i tętna. Do przyjazdu karetki, w wyniku reanimacji, kobieta zdołała przywrócić synowi akcję serca. Obecnie Filip jest w śpiączce. Zarówno potrzebujący, jak i
opiekujące się nimi rodziny mogły jednak liczyć na wsparcie osób dobrej woli.
Postanowiono zorganizować imprezę, z której dochód w całości będzie przeznaczony na dalsze leczenie i rehabilitację obydwojga młodych ludzi.
W trakcie majowego koncertu w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii, na którym wystąpili tancerka Agata Chmielewska i zespoły muzyczne LewRohi, Kurs
i Poison 777, zebrano łącznie ponad 8 tys. zł. Wejście na imprezę stanowiło dobrowolny datek, a oprócz zbiórki do puszek organizatorzy zadbali też o stół
suto zastawiony ciastami. Był również żurek, kawiarenka i kącik dla dzieci (baloniki, malowanie buziek), a wszystkie atrakcje dostępne były za dobrowolną opłatą.
Nie zabrakło też licytacji - dwóch obrazów, pięciu karnetów na masaż oraz płyty i
koszulki ofiarowanej przez Poison. – Niestety, pogoda odstraszyła naszych gości,
ale dzięki temu koncert miał bardzo kameralny, wręcz rodzinny charakter – mówi
inicjator wydarzenia Grzegorz Dobkowski. – Tym bardziej cieszy kwota, którą udało nam się zebrać. Chciałbym również podkreślić udział fantastycznej i niezwykle
zgranej ze sobą grupy wolontariuszy. Postaramy się nie zmarnować tego potencjału i mam nadzieję, że wkrótce podzielimy się naszymi pomysłami jak uczynić
ten świat wokół nas odrobinę lepszym. Patronami medialnymi imprezy byli Kurier
Południowy i portal Piasecznonews.pl.
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Dwudniowy piknik w Nowej Iwicznej
LESZNOWOLA W tym roku po raz pierwszy, ze względu na sobotnie załamanie pogody,
doroczny piknik w Nowej Iwicznej trwał aż dwa dni. - Ten spontaniczny pomysł został
przez mieszkańców dobrze przyjęty i będzie kontynuowany – zapowiada Michał Otręba, jeden z organizatorów imprezy
Wielka Majówka w Nowej Iwicznej od lat integruje okolicznych
mieszkańców, którzy tłumnie przychodzą na plac przed szkołą przy ul.
Krasickiego, aby posłuchać dobrej
muzyki, zjeść kiełbaskę z grilla,
czy skorzystać z licznych, przygotowywanych przez organizatorów
atrakcji. A te jak zwykle były wyjątkowe. Dzieciom najbardziej podobał się szpaler „dmuchańców”,
malowanie buziek (do trzech
trudniących się tym pań non stop
stała kolejka) oraz kąpiel w pianie,
którą zapewnili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Dorośli
szczególnie chętnie korzystali z
propozycji grupy rekonstrukcyjnej amerykańskich marines, która udostępniła tor przeszkód oraz
niewielką strzelnicę. Oprócz tego
były pokazy kickboxingu i armwrestlingu, konkursy z nagrodami
(do wygrania były m.in. bony na
zakupy w Selgrosie), aleja rękodzielników oraz teatr uliczny. W
sobotę na scenie zagrali ParkWay,
Menele, Etnostation i Joker.
Niestety, plany organizatorów
pokrzyżowała pogoda – całą sobotę nad Nową Iwiczną krążyły burze,
przez co wielu mieszkańców na majówkę po prostu nie dotarło. Dlatego też organizatorzy zdecydowali się
przedłużyć ją o jeden dzień. W niedzielę nie było już wprawdzie wystę-

Za nami 11. edycja Wielkiej Majówki
Wpisana w kalendarz Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli impreza
od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dziękujemy naszym mieszkańcom, że pomimo deszczowej pogody zostali z nami do końca. Dziękujemy także sponsorom, którzy co roku zapewniają nam moc atrakcji. W tym
roku Wielką Majówkę wsparli: BB System, Przedszkole Nutka, Alnor, Rowiński-Wajdemajer, Sklepy Doroty, Selgros, Europejskie Centrum Tenisa, Immobart, Investbud, Browar Jabłonowo, Lukiernia. Imprezę pozytywnie rozkręca
firma NJoy, a zatrzymuje w kadrze Madzia Pawlak.
pów na żywo, ale można było zjeść
coś z grilla czy poszaleć na „dmuchańcach”. – Aura jest u nas nieprzewidywalna, dlatego od przyszłego roku majówka w Nowej Iwicznej
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będzie trwała dwa dni – zapowiada
Michał Otręba. – Dzięki temu będą
większe szanse na to, że uda się trafić z pogodą.

Tomasz Wojciuk
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Ogrzewanie spod ziemi,
deszczówka w spłuczkach

Święto Gminy Lesznowola
LESZNOWOLA W sobotę 9 czerwca na błoniach przed urzędem gminy
mieszkańcy będą mogli skorzystać z licznych atrakcji i posłuchać dobrej muzyki. Wystąpi wielu znanych i lubianych wykonawców. Wydarzeniem wieczoru będzie koncert Ani Dąbrowskiej

KONSTANCIN-JEZIORNA Surowe cegły, szlifowany beton, olejowane drewno i bardzo nowoczesne rozwiązania. Wczoraj oficjalnie otwarto konstanciński ratusz
Dla urzędników to skok cywilizacyjny. Do tej pory pracowali w
ciasnych pomieszczeniach ulokowanych w różnych częściach miasta, teraz do ich dyspozycji zostały oddane przestronne wnętrza. Mieszkańcy
też zauważą różnicę – dla nich powstał hol z punktem obsługi, gdzie
za kontuarem dyżurują pracownicy poszczególnych wydziałów. Chodzi o to, aby petenci nie wędrowali po korytarzach, do których dostęp
jest ograniczony dla urzędników posiadających specjalne karty (osoby
z zewnątrz mogą ją uzyskać u portiera). Wolny wstęp dla każdego jest
jeszcze na piętro, gdzie znajduje się
nowa sala obrad rady miejskiej oraz
lobby. Sala obrad jest największym
pomieszczeniem w ratuszu – ma aż
315 m kw. (to jedna dziesiąta powierzchni całego obiektu) i blisko 8
metrów wysokości. Sala jest dobrze
doświetlona (szczególnie przed południem) i robi duże wrażenie w porównaniu z salą, którą przez lata
radni obradowali na ul. Świetlicowej. Lobby – czyli kuluary przed nią
- liczy z kolei 133 m kw.
Ogrzewanie z ziemi
W nowej siedzibie władz miasta
w oczy rzuca się surowość. Ściany
korytarzy są wykonane ze zwykłej
impregnowanej cegły oraz tzw. betonu architektonicznego. Podłogi
przykrywają czarny gres, szlifowany beton a w pokojach tzw. drewno
techniczne, czyli olejowane drewno egzotyczne. Jest też dużo szkła.
– Użyliśmy takich materiałów, aby
do minimum ograniczyć potrzebę
konserwowania przede wszystkim
ścian, czyli głównie ich malowania
– tłumaczy wiceburmistrz Ryszard
Machałek.
Obiekt jest też dobrze zaizolowany, dlatego gmina będzie starała się o zwrot funduszy wykorzystanych na termomodernizację budynku. Nowością jest także brak grzejników w pomieszczeniach. Poprzez nawiew jest do nich podawane ciepłe
lub zimne powietrze (w każdym pokoju można ustawić ich proporcje).
Ciepło jest pobierane z wnętrza ziemi, dostarczane do dwóch wymienników w piwnicy, a następnie rozprowadzane po budynku. Pod ratuszem
wykonano 50 odwiertów na głębokość ponad 130 metrów. Inną ciekawostką jest duży zbiornik retencyjny pod ratuszem, w którym zbierana jest deszczówka wykorzystywana
następnie do spłukiwania toalet oraz
podlewania zieleni wokół niego.
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Organizatorzy jak zwykle
zaplanowali mnóstwo atrakcji dla dzieci
Wczoraj radni wspólnie podziękowali burmistrzowi
za doprowadzenie do końca ogromnej i trudnej inwestycji
Część z urzędników ma dostęp
do wewnętrznego atrium, gdzie płożąca się roślinność dopiero rośnie.
Podobnie jak przy wejściu do budynku od strony ul. Kolejowej (drugie jest od strony Piaseczyńskiej).
Warto dodać, że ratusz obserwuje
40 kamer, z tego 18 ulokowano wokół niego. W pobliżu powstało zaś
130 miejsc parkingowych.
Jak nie w Polsce
Obiekt, z przygodami (bo pierwszy wykonawca zszedł z placu budowy) budowano od końca 2014
roku na podstawie projektu wyłonionego w konkursie spośród 19
prac. Komisji spodobało się, że
architekci zaproponowali ściany
budynku z cegły ceramicznej, co
było odwołaniem do budownictwa
przemysłowego w dawnym Konstancinie. Z kolei wzór rombów na
elewacji jest nawiązaniem do układu faszyn, po którym ścieka solanka w konstancińskiej tężni.
We wczorajszym otwarciu ratusza wzięli udział samorządowcy
z zaprzyjaźnionych gmin, przedstawiciele wielu instytucji i mieszkańcy. – Nie będę krył swojego
wzruszenia. Po 120 latach istnienia miasta, wieloletniej tułaczce
urzędu, oddajemy naszym miesz-

Piknik, jak co roku, będzie obfitował w wiele niespodzianek. Rozpocznie
się o godz. 15, kiedy to wszystkich mieszkańców powita ze sceny wójt gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Zaraz potem nastąpi ogłoszenie wyników
konkursu na Kobietę Roku Gminy Lesznowola. Kandydatki w czterech kategoriach (kobieta społeczna, przedsiębiorcza, rodzinna bądź kreatywna) można było zgłaszać do 6 czerwca. O godz. 15.20 na scenie zagości teatr Trip, który wystawi spektakl dla dzieci „Babroszki polecą w kosmos”. Po nim sceną zawładną Rey Ceballo & Tripulation Cubana (godz. 16.30), teatr muzyczny Terno
(godz. 17.20), Cała Góra Barwinków (godz. 19) oraz grający na skrzypcach elektrycznych Ivo Orłowski & Tomasz Dolski (godz. 20.15). Gwiazdą wieczoru będzie
natomiast Ania Dąbrowska, znana z takich przebojów jak „W głowie” czy „Porady na zdrady”, której występ rozpocznie się około godz. 21. Nieodłączną częścią
festynu jest konkurs wiedzy o gminie z atrakcyjnymi nagrodami, który rozpocznie się o godz. 18. W konkursie wezmą udział reprezentacje szkół z terenu gminy Lesznowola. Tego dnia będą rywalizować także kolarze górscy w ramach cyklu Legia MTB Maraton, którzy będą ścigać się na Górkach Piaskowych w Magdalence od godz. 9 do 15. Sporo będzie działo się także na samych błoniach.
Oprócz wesołego miasteczka dla dzieci, karuzeli weneckiej czy pokazów cyrkowych będzie można wziąć udział w warsztatach artystycznych czy udać się do
strefy kreatywnej. Będą także pokazy ratownictwa medycznego Falck, prezentacje kulinarne firmy Kamis, Koło Fortuny czy Lesznowolski Ogród Książki. Na
wszystkich czekać będą stoiska handlowe i gastronomiczne.

kańcom siedzibę władz samorządowych gminy. Myślę, że ten
dzień, 7 czerwca, zapisze się złotymi zgłoskami w dziejach miasta – przemawiał burmistrz Kazimierz Jańczuk. Rada miejska w
specjalnym liście gratulacyjnym
podziękowała gospodarzowi gminy za ogromne zaangażowanie w
budowę „największej inwestycji w
dziejach gminy”. Z kolei burmistrz
nagrodził Janusza Kołodziejczaka, zastępcę kierownika wydziału
inwestycji, który dzień w dzień doglądał budowy obiektu.
– Osoby, które już widziały
ratusz w środku mówiły, że jest
w nim jak nie w Polsce. Nie zgadzam się. Właśnie taka jest teraz
Polska – oznajmił Wojciech Kotecki, jeden z projektantów budynku. – Ten obiekt przeżyje nas
wszystkich, bo jest bardzo solidny – dodał. Poseł Roman Kosecki, były piłkarz i radny Konstancina-Jeziorny stwierdził natomiast:
– Wspaniały obiekt, prawie jak Stadion Narodowy.
Po przemówieniach włodarze
przecięli wstęgę, a ksiądz symbolicznie poświęcił wnętrze budynku.
Nowy ratusz przy Piaseczyńskiej
77 jest czynny od 28 maja.

Tomasz Wojciuk
GÓRA KALWARIA

Pełne uroku Ciuchcie Warszawskie
Dziś o godz. 18 w pracowni plastycznej przy ul. Pijarskiej 40 odbędzie się wernisaż wystawy „Ciuchcie Warszawskie” poświęconej warszawskim kolejom dojazdowym, zwanym pieszczotliwie przez warszawiaków
„ciuchciami”. Ich historia sięga XIX wieku. Ekspozycja przybliża historię
siedmiu kolejek, m.in. Wilanowskiej, która dawniej kursowała z Warszawy
do Wilanowa, Powsina i Konstancina oraz Piaseczyńskiej – nadal jeżdżącej
jako linia turystyczna z Piaseczna do Tarczyna.

Piotr Chmielewski
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Big Papa
na Czarnym Lądzie
LESZNOWOLA Jacek Zalewski, prezes Stowarzyszenia Dobra Wola, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, znany jest ze swojego zamiłowania do podróży. Tym razem odwiedził Kenię

Choć zwykle Jacek Zalewski zwiedza kolejne kraje razem ze swoim niepełnosprawnym synem Kubą, to tym razem zmuszony był wybrać się bez niego.
– On by się tam nie odnalazł – przyznaje podróżnik. – Trudno mi wyobrazić go
sobie podczas tak dalekiego lotu z małą samolotową toaletą. A gdyby jakimś
cudem udało się Kubę przenieść do Afryki, mógłby funkcjonować w zasadzie
tylko w hotelu chronionym przez agentów z karabinami.
Na miejscu Jacek Zalewski od razu zdobył duży szacunek miejscowych. – Ze względu na moje gabaryty nazwali mnie „Big Papa” – śmieje się prezes Dobrej Woli. – Duzi i
potężni ludzie cieszą się tam wielką estymą, a ja odczuwałem to na każdym kroku.
Oprócz wyprawy na safari, gdzie gość z Polski miał między innymi możliwość zobaczenia z bliska egzotycznych dla nas zwierząt, czy kąpieli pod wodospadem, szczególnie mocno zapamiętał to, czym zajmuje się niejako na co
dzień – kontakt z miejscowymi osobami niepełnosprawnymi. – Wybraliśmy się
do szkoły specjalnej w Ukundzie (okolice Mombasy) – wspomina Jacek Zalewski. – Okazuje się, że choć warunki są tam znacznie gorsze niż u nas, to potrzeby
tamtejszych uczniów niczym nie różnią się od naszych. Te dzieci wręcz do mnie
lgnęły i błyskawicznie złapałem z nimi niezwykłą więź. Zawiozłem im tam różne przybory szkolne, które przyjęto z wielką wdzięcznością.
Obecnie prezes Dobrej Woli myśli o kontynuowaniu pomocy dla niepełnosprawnych kenijskich dzieci w Ukundzie na większą skalę.

Grzegorz Tylec
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Gra wokół salonu gry
GÓRA KALWARIA Inwestor stara się o ulokowanie kasyna z hotelem i restauracją w Szymanowie. Rośnie
sprzeciw mieszkańców. Z przedsięwzięcia raczej nie są zadowolone także władze miasta
Przedsiębiorca planuje zagospodarowanie istniejącego, dość dużego
(około 4 tys. m kw. powierzchni użytkowej) budynku przylegającego do
szosy z Baniochy do Konstancina-Jeziorny. Jednak aby otrzymać zgodę
od Ministerstwa Finansów na umiejscowienie kasyna, których na Mazowszu jest ograniczona liczba, musi
wcześniej uzyskać pozytywną opinię
rady miejskiej dla przedsięwzięcia. Z
zapowiedzi burmistrza Dariusza Zielińskiego wynika, że radni Góry Kalwarii przyjmą stanowisko w tej sprawie jeszcze w czerwcu.
Widzą więcej zagrożeń
Przed długim majowym weekendem władze miasta, a także przedstawiciele mieszkańców Szymanowa i pobliskiego Solca spotkali się
z inwestorem, aby poznać szczegóły
przedsięwzięcia. Przekonywał on, że
lokalizacja hotelu z kasynem zwiększy prestiż gminy i przyniesie dodatkowe dochody w postaci podatku od nieruchomości i działalności
gospodarczej (w sumie około 100
tys. zł). U mieszkańców przeważają jednak obawy. Renata Mateńko,
sołtys Szymanowa zapowiada, że
w najbliższym czasie w okolicy ruszy zbiórka podpisów przeciwko lokalizacji kasyna. – Tuż obok budynku, w którym miałby być otwarty lokal, znajdują się dwa bloki zamieszkane przez 24 rodziny – przekonuje
pani sołtys. – Kasyno, byłoby czynne przez całą dobę, ale większość
klientów odwiedzałoby je nocą, czego inwestor nie ukrywał. To oznacza
uciążliwości. Chodzi głównie o samochody przyjeżdżające i odjeżdżające z parkingu w późnych godzinach oraz migające reklamy świetlne. Blisko bloków znajdowałby się
także ogródek restauracji na tarasie – dodaje.

Mieszkańcy spotkają się z przedstawicielem firmy, która chce
otworzyć kasyno. Jednak wielu z nich już wyraża swój sprzeciw
Mieszkańcy martwią się także o
bezpieczeństwo. O ile samo kasyno
i lokal miałyby ochronę, niezadowoleni i czasem awanturujący się klienci byliby wypraszani za drzwi i pozostawiani sami sobie. – A jeśli któryś będzie chciał wyładować swoją agresje z przegranej? – pyta Andrzej Posiewka, radny i sołtys pobliskiej Łubnej. – Mieszkańcy są przeciwni takiej inwestycji, a ja wraz z
nimi. To nie prestiż dla Góry Kalwarii, ale zagrożenie – uważa. Oponenci boją się, że duże pieniądze (związane - ich zdaniem - z grą w kasynie)
mogłyby ponadto przyciągnąć przestępczość.
Przeciwnikiem lokalizacji obiektu jest także Bogdan Sałański, radny z Solca. – Reprezentuję mieszkańców, a oni są na „nie” – stwierdza krótko.
Jeszcze jedno spotkanie
Burmistrz Dariusz Zieliński również nie kryje obaw. – Nigdy nie spoR
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tkałem się z kasynem w tak małym
środowisku, takie lokale kojarzą się
głównie z dużymi miastami. Moim
zdaniem nie jest to dobra lokalizacja ze względu na bliskość osiedla i
uciążliwości, jakie może wywołać –
tłumaczy.
Waha się jeszcze Wojciech Fornal, przedstawiciel Baniochy w radzie miejskiej. – Kasyno to dla nas
zupełnie nowa sprawa, nie mamy
żadnych doświadczeń związanych z
takimi obiektami. Dla mnie wiążące będzie zdanie mieszkańców, które wyrażą po kolejnym, zapowiadanym na najbliższe tygodnie spotkaniu z inwestorem – oznajmia.
Jak poinformowała Renata Mateńko, data bezpośredniego
spotkania inwestora z mieszkańcami nie została jeszcze ustalona. Z przedsiębiorcą, który planuje umiejscowienie kasyna nie udało nam się skontaktować.

Piotr Chmielewski
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Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, wywieszony
został wykaz nw. lokalu przeznaczonego do oddania w najem lokal o pow. ok. 119 m2 położony w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Piaseczyńskiej 77. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami tut. Urzędu osobiście, telefonicznie tel. (22) 484-23-82 lub na stronie bip.konstancinjeziorna.pl
BURMISTRZ
/-/ mgr Kazimierz Jańczuk
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Przebojowy weekend

15

Sztuka zakróluje na ulicach

PIASECZNO Od dziś do najbliższej niedzieli na rynku, skwerach, placach
GÓRA KALWARIA Święto miasta rozpocznie w piątek hiphopowa bitwa raperów, a zakoń- i ulicach Piaseczna odbędzie się kolejna edycja OFF-spring Festivalu
czą w niedzielę przeboje Seweryna Krajewskiego. Wisienką na torcie będą sobotnie
koncerty Juli oraz Urszuli

W sobotę usłyszymy najpierw Julę (o godz. 19), a po niej Urszulę (z prawej)
Fetowanie rozpocznie się już
dziś od popisów czterech utalentowanych freestylowców. Kaz, Pejter,
Yowee i Will Spliff będą ze sobą walczyć rytmicznie rymując na zadany
temat. O zwycięstwie zadecyduje reakcja publiczności (im głośniejsza,
tym lepsza dla „nawijacza”). Bitwa
rozegra się na scenie u podnóża wieży strażackiej o godz. 19.
Dmuchawce, latawce, wiatr
Jutro Góra Kalwaria wkroczy w
główną część święta. Od rana na stadionie w Krzakach Czaplinkowskich
oraz na basenie o medale będą walczyli młodzi piłkarze i pływacy. O
12.30 przy bibliotece (ul. ks. Sajny 1)
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rozpocznie się spacer z przewodnikiem po mieście. Dużo większy tłok
na ulicach zrobi się o godz. 14., kiedy
sprzed ratusza na plac przy ul. Dominikańskiej róg 3 Maja przejdzie
kolorowa parada historyczna pod tytułem „100-lecie niepodległości”. Na
umieszczonej obok kościoła na górce
scenie po korowodzie zaprezentują
się lokalni wykonawcy, a o godz. 17
zostaną wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Góry Kalwarii”.
Najhuczniejsza zabawa wystartuje o godz. 19 na pl. Piechoty (teren
byłej jednostki wojskowej), gdy na
scenę wyjdzie Jula. O pochodzącej
z Łomży, obecnie 27-letniej wokalistce, zrobiło się głośno, gdy w 2012
wydała debiutancki singiel „Za każdym razem”. Miłośnicy list przebojów oszaleli na jej punkcie. Gdy Jula
wykonała ten utwór na sopockim festiwalu TOPtrendy 2012, otrzymała
nagrody publiczności, internautów
oraz słuchaczy radiowych.
Jula rozgrzeje publiczność, aby
o godz. 20.40 przyjęła ona owacjami wciąż grającą z pazurem Urszulę.
Jej przeboje: „Dmuchawce, latawce,
wiatr”, „Rysa na szkle”, „Malinowy Król”, czy „Konik na biegunach”
były hitami w latach 80. i wciąż cieszą się popularnością. Mimo że artystka jest obecna na rynku muzycznym od 30 lat, wciąż nagrywa - w
tym roku wydała nowy singiel „O
mnie, o tobie”. Po koncercie na pl.
Piechoty rozpocznie się dwugodzinna dyskoteka pod chmurką.

Komu będzie mało wrażeń, powinien wrócić na plac przy ul. Dominikańskiej, gdzie o godz. 22 wystąpi teatr ognia Synergy Art.
Stu biegaczy na stulecie
Świąteczną niedzielę zainauguruje msza św. w intencji mieszkańców (godz 11.30, kościół parafialny). Po niej ponownie będzie można pospacerować po mieście z przewodnikiem (godz. 12.30, start przy
bibliotece). Tego dnia pojawi się
też kolejny akcent niepodległościowy. O godz. 14.15 w centrum miasta odbędzie się Bieg Niepodległości. Stu mieszkańców gminy, przedstawicieli różnych grup społecznych
i zawodów, w zbliżonym tempie pokona 1 kilometr w jednakowych biało – czerwonych koszulkach.
Cykl wydarzeń zakończy o godz.
18. koncert finałowy w wykonaniu
zespołu Ambitus, który zaprezentuje wiązankę najpiękniejszych piosenek autorstwa Seweryna Krajewskiego od czasów świetności Czerwonych Gitar, poprzez twórczość
solową kompozytora, w tym utwory
znane z filmów oraz napisane przez
niego dla innych artystów.
Koncertom przez dwa dni będą
towarzyszyły: plac zabaw z dmuchańcami, liczne stoiska gastronomiczne, handlowe i edukacyjne, wystawy oraz zajęcia plastyczne.
Wydarzeniu patronują Kurier Południowy i portal Piasecznonews.pl.

Idea imprezy zakłada prezentacje teatru, muzyki, filmu i innych dziedzin
sztuki niekomercyjnej i nieinstytucjonalnej. Wstęp na wszystkie wydarzenia
jest wolny.

Program imprezy
piątek 8 czerwca: godz. 18.30 – Skwer Kisiela – Warszawskie Centrum Pantomimy, spektakl „W Niemym Kinie”; godz. 20 – rynek – Mary Komasa, koncert;
godz. 21.30 – ul. Rynkowa – Los Fuegos, pokaz;
sobota 9 czerwca: godz. 12 – park miejski - Los Fuegos, żywe rzeźby; godz.
12-15 – park miejski – warsztaty z rzeźby z Katarzyną Kowal; godz. 13-15 – park
miejski – „Muzyczny spacer”; godz. 19.30 – rynek – Chłopcy Kontra Basia, koncert; godz. 21 – Skwer Kisiela – Teatr Tańca Zawirowania, etiuda; godz. 22
– parking przy Urzędzie Miasta i Gminy – Teatr Ósmego Dnia, spektakl „Dzieci Rewolucji”;
niedziela 10 czerwca: godz. 12.15 – Skwer Kisiela – Krakowski Teatr Uliczny
Scena Kalejdoskop, spektakl dla dzieci „Eunika w krainie cyrku”; godz. 17 – Rynek - jazzowe improwizacje; godz. 18 – Skwer Kisiela – Zespół teatru 13, spektakl „Woln-ość ‘90”.

Tyl.

Wiosna w Kolonii Artystycznej
PIASECZNO Na wystawie w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym prezentowana jest właśnie twórczość pięciu artystów
Budząca się do życia przyroda, natura i piękne kobiety to główne tematy zaproponowane przez artystów. Anna Buczkowska, znana malarka i mistrzyni gobelinów, zaprezentowała malarstwo i rysunki przedstawiające wiosenne kwiaty i konstancińskie pejzaże. Ewa Jędryk-Czarnota – artystka z Sosnowca specjalizuje się z kolei w portretowaniu kobiet. Na wystawę przygotowała obrazy z wizerunkami pięknych, kojarzących się z wiosną pań. Paweł Górski przedstawił natomiast obrazy z nowego cyklu „Zaklęte Prządki”, a Leszek Jampolski – dalekowschodnie klimaty w portretach kobiet. Do tego znana ceramiczka
Bożena Wiślicka przygotowała wiosenną kolekcję biżuterii artystycznej i ceramiki. – Wystawę przy ul. Dębowej 3 zaplanowano wprawdzie do 3 czerwca, ale
ze względu na duże zainteresowanie zostanie ona przedłużona o tydzień, tak
więc można ją oglądać w każdy piątek, sobotę i niedzielę do 10 czerwca włącznie – mówi Mira Walczykowka, właścicielka Kolonii Artystycznej.

Grzegorz Tylec
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Góry to strefa wolności
GÓRA KALWARIA Pod koniec stycznia kibicowały mu miliony osób, kiedy ratował dwoje himalaistów, którzy utknęli pod Nanga Parbat. We wtorek Adam Bielecki gościł w Górze Kalwarii
Jest jednym z najwybitniejszych
żyjących polskich wspinaczy. No
właśnie, żyjących. Bo jak sam mówił
Adam Bielecki podczas 2,5-godzinnego spotkania w Ośrodku Kultury,
„nie sztuka jest być dobrym himalaistą, ale zostać starym himalaistą”.

Co himalaistów pcha na dach
świata? Choćby świadomość, że na Księżycu stanęło
więcej osób niż na ośmiotysięczniku zimą
Szczęście, radość i lęk
Choć ma 35 lat, stał się legendą. Dlatego nie było zaskoczenia,
kiedy 220 wejściówek na spotkanie
z Adamem Bieleckim w Górze Kalwarii rozeszło się w ciągu czterech
dni. – Jestem jego wielką fanką. Od
czasu styczniowej akcji ratunkowej
na Nanga Parbat, przeczytałam chyba wszystkie polskie książki o himalaizmie – mówiła Anna Niezabitowska, która na spotkanie przyjechała
z okolic Lesznowoli.
Gość opowiadał jak już w wieku
8 lat chciał zostać himalaistą. Jednak dla członków klubów alpinistycznych był za młody. To go nie
zniechęciło. Jako 15-latek, bez dobrego sprzętu, wspinał się w Tatrach i Alpach. – Te pierwsze moje wyprawy
były bardziej niebezpieczne niż obecne
– zdradzał we wtorek. Na swoim przykładzie edukował najmłodszą publiczność: – Wytrwałość popłaca. Marzyłem
o alpiniźmie jako kilkulatek, zostałem
nim po 20 latach. Warto było.
W wieku studenckim Bielecki
zajął się prowadzeniem komercyjnych wyjazdów wspinaczkowych.
Odbył ich 40, na 5 kontynentach. –
Nauczyłem się pokory do gór, kalkulowania ryzyka, odpowiedzialności za innych – powiedział. Jego
życie zmieniło się, gdy w 2010 roku
poznał Artura Hajzera, twórcę
Polskiego Himalaizmu Zimowego.
Z nim zdobył Makalu, piątą w kolejności najwyższą górę na Ziemi.
– To szczęście, radość, ale i lęk. W
czasie powrotu dwóch moich kolegów odmroziło sobie i straciło w
sumie 9 palców. Jak cieszyć się z
takiej wyprawy? – pytał retorycznie. Równie silne emocje przeżył
w 2012 r., gdy jako pierwszy zimowy zdobywca wszedł na Gaszerbrum I (8068 m). Wówczas zginęło trzech wspinaczy z zaprzyjaźnionej ekipy. Niespełna pięć mie-

- Wspinanie się na najwyższe góry świata to ogromny
przywilej – przyznał Adam Bielecki
sięcy później stanął na K 2 (drugim najw yższym ośmiotysięczniku), a rok później (zimą i także
jako pierwszy) na Broad Peaku.
Tu znów przyszło załamanie. Na
liczącą 8051 m górę z Bieleckim
wspinało się trzech innych himalaistów, dwóch do kraju nie wróciło. Ocalali musieli zmierzyć się
z oskarżeniem, że zostawili kolegów bez pomocy.
K2 pozostaje szczytem marzeń
Poniedziałkowe spotkanie zatytułowano „Szczyt marzeń. Moja
droga na K2”. Zimą tego szczytu
jeszcze nikt nie zdobył. Adam Bielecki był gotów go zaatakować z Denisem Urubką w 2015 roku. Jednak
Chińczycy cofnęli im pozwolenie na
zdobycie góry. Później były kolejne
porażki: Nanga Parbat i Annapurna (Polacy spędzili noc wisząc na
linach i z powodu złej pogody musieli zrezygnować). Aż przyszedł rok
2018 i Narodowa Zimowa Wyprawa
na K2 pod wodzą Krzysztofa Wielickiego. Po dwóch miesiącach obozowania pod górą i tym razem musieli się wycofać, ponieważ nie pojawiło się ani jedno „okno pogodowe”,
które umożliwiłoby przeprowadzenie wspinaczki na szczyt. – Na K2
wiatr wieje z prędkością 200 km/h.
W dobrą pogodę zwalnia do 30
km/h – tłumaczył himalaista. Przyznał, że „od długiego czekania siadła im psycha”.

Adam Bielecki na Broad Peaku (8051 m)

Narodowa
w yprawa
była
ogromnym
przedsięwzięciem
– ekwipunek do pierwszego obozu niosło 195 tragarzy! Przez
kilka tygodni żyli na w ysokości
5 km nad poziomem morza, aklimatyzowali się i przygotow y wali
liny na trasie wspinaczki. – Gdyby kogoś przenieść nagle z poziomu morza na w ysokość 8 tys.
m, udusiłby się w kilka minut –
uświadamiał himalaista. Skoro
na dachu świata czai się śmierć,
co go tam ciągnie? – pytali widzowie. – Świadomość, że na
Księżycu stanęło więcej osób niż
na ośmiotysięczniku zimą – odpowiadał. – Góry to strefa wolności, gdzie sami decydujemy
gdzie i jak się wspinamy – mówił
innym razem. Jego pociąga też
piękno gór i możliwość w ybrania dróg i szczytów, na których nie
stanęła jeszcze ludzka stopa. – Bywanie w takich miejscach to ogromny przywilej – uważa. Przed wyprawami dużo trenuje, testuje organizm
przy ekstremalnym wysiłku, bowiem
wspinacze (Bielecki mówi, że jest
sportowcem) zdają sobie sprawę, że
wysoko wydajność ich organizmu
spada do 20 procent.
Jedyni na świecie, by pomóc
W czasie wyprawy na K2 Adam
Bielecki wziął udział w szybkiej akcji ratunkowej, która skupiła na sobie uwagę wielu milionów osób na
świecie. Ratując Francuzkę Élisabeth Revol schodzącą z Nanga Parbat Polacy zostali bohaterami. – Po powrocie do kraju byliśmy zaskoczeni, że wywołaliśmy
tak wielkie zamieszanie – opowiadał. – Znów trudno mówić o sukcesie, gdy musieliśmy zostawić
pod szczytem Tomasza Mackiewicza (partnera Revol – przyp. red.).
Gdybyśmy poszli po niego, też byśmy zginęli – dodał. – Pomaganie
ludziom w górach to zwykła rzecz.
A my byliśmy jedynymi na świecie
osobami, które były w stanie uratować Élisabeth – dodał.
Spotkanie zakończyły owacje.
Himalaista jeszcze długo podpisywał książki i chętnie fotografował się z zafascynowanymi
jego postacią widzami. Spotkanie zorganizowało Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii.

Piotr Chmielewski
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Wolpreza w rytmie disco-polo
POWIAT Zespół Fanatic, klasyk disco-polo, był gwiazdą tegorocznej Wolprezy, będącej
podziękowaniem dla wolontariuszy działających na rzecz Stowarzyszenia Dobra Wola
Organizatorzy wydarzenia stawiają na różną muzykę. Na Wolprezie, jak dotychczas, dominowały różne oblicza rocka. Po takich
gwiazdach jak Luxtorpeda, Kult
czy T.Love tym razem przyszła
pora na disco-polo. – Przyznam,
że odradzano mi ten gatunek muzyki – mówi Jacek Zalewski, prezes Stowarzyszenia Dobra Wola. –
Przeciwników disco-polo na Wolprezie było wielu, jednak gustów
nie powinno się oceniać. Trzeba je
akceptować i szanować, jak każdą
odmienność.
Coś dla każdego
Zanim jeszcze jednak na scenie pojawił się Fanatic, publiczność mogła w ysłuchać osób od
lat związanych z działalnością
stowarzyszenia – reprezentującego pozyty wną odmianę rapu
Michała K isielewskiego z projektem Kolorofonia, rockowo
brzmiących Specjalistów, uniwersalnego Big Bandu dla Frajdy oraz gitarzysty Jana Świderskiego. Każdy z w ystępujących
zaprezentował inny rodzaj grania, więc śmiało można powiedzieć, że w trakcie tegorocznej edycji było bardzo różnorodnie pod względem artystycznym.
– Dla mnie ostatnia Wolpreza
była wyjątkowa pod innym względem niż zapewne dla pozostałych
– mówi Michał Kisielewski. – Po
raz pierwszy po moim pytaniu ze

sceny kto przyszedł na gwiazdę
wieczoru, a kto ma mój koncert,
liczba rąk w górze była jednakowa.
Pięciu nowych Aniołów
Część muzyczna to jednak nie
wszystko na Wolprezie. Co roku
ważnym elementem wydarzenia
jest publiczne docenienie osób,
które szczególnie wyróżniają się
w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyznawane są
im tzw. Anioły Dobrej Woli. – Nie
możemy sobie odmówić przyjemności nagradzania najlepszych –
powiedział ze sceny Jacek Zalewski, który pojawił się na niej wraz
ze swoim niepełnosprawnym synem Kubą. – Dobra Wola powstała ponieważ urodził się Kuba i
inne niepełnosprawne dzieci. Dobrze jest patrzeć na drugiego człowieka, bo kiedy my będziemy w
potrzebie, inni popatrzą na nas.
Nie ma takich pieniędzy, które zastąpiłyby życzliwość innych ludzi.
Anioły Dobrej Woli trafiły tym
razem do Danuty Mroczek (kucharki, od wielu lat przyrządzającej posiłki dla stowarzyszenia),
Jacka Andrzejaka (organizuje
spływy kajakami w Piasecznie –
także dla podopiecznych Dobrej
Woli), Huberta Buksowicza (szefa
Browaru Jabłonowo, który pokazał podopiecznym Dobrej Woli jak
powstaje piwo i wspiera stowarzyszenie) i Piotra Bąkowskiego (mistrza świata w kickboxingu, poka-

zującego dzieciom niepełnosprawnym elementy sztuk walki).
– Przy w ykłem do tego, że
różnego rodzaju nagrody daje
się za poświęcony czas i za zużytą własną energię – powiedział, odbierając statuetkę, Piotr
Bąkowski. – Dla mnie to był jednak czas mile spędzony, więc nie
wiem czy zasługuję, ale dziękuję
serdecznie.
Aniołem Dobrej Woli został
również oficjalnie Marcin „Jeżyk” Głogowski - człowiek, który
od samego początku jest duszą
Wolprezy – prowadzi ją, organizuje w ystępy zespołów, a prywatnie zajmuje się nauczaniem
i w ychow y waniem osób upośledzonych umysłowo.
Disco-polo bawi Piaseczno
Po części oficjalnej wystąpił zespół Fanatic, który od samego początku złapał świetny kontakt z publicznością i skutecznie zaprosił ją
do wspólnej zabawy. Członkowie zespołu rozdawali pocztówki i płyty,
po które „zgłaszało się” wiele wyciągniętych rąk. Okazało się, że w Piasecznie jest także miejsce i potrzeba
na muzykę disco-polo.
A już za rok na Wolprezie, której patronem medialnym jest Kurier
Południowy, pojawić się ma osoba, której chyba nikomu nie trzeba
przedstawiać – Zenek Martyniuk.

Grzegorz Tylec

Panie lepsze z ortografii
PIASECZNO W szkole przy ul. Świętojańskiej odbyło się Drugie Piaseczyńskie Dyktando,
w którym wzięło udział 65 osób. Impreza na stałe trafiła do kalendarza wydarzeń kulturalnych i będzie miała kolejne edycje
Nie ma lepszego sposobu na
sprawdzenie swojej wiedzy z ortografii, niż wzięcie udziału w dyktandzie.
Tym razem odbyło się ono w Szkole Podstawowej nr 1, obchodzącej w
tym roku 100-lecie istnienia. – Miał
to być jeden z elementów obchodu
tego wspaniałego jubileuszu – mówi
radna Ewelina Wójcik, która w ubiegłym roku wpadła na pomysł zorganizowania dyktanda. – Chcemy, aby
w przyszłym roku odbyło się ono w
kolejnej piaseczyńskiej szkole, np. budowanym przy ul. Jana Pawła II Centrum Edukacyjno-Multimedialnym.
Lektorem był Antek Królikowski
Dyktando zostało zorganizowane przez bibliotekę publiczną, a
teksty, z których jeden tradycyjnie
już nawiązywał do Piaseczna, ułożyły nauczycielki z miejscowych
szkół. Rywalizacja odbywała się w
dwóch kategoriach wiekowych: do
18 lat (poziom żółwia) oraz powyżej 18 lat (poziom gżegżółki). – W
przyszłym roku będziemy chcieli stworzyć jeszcze jedną kategorię
dla dzieci młodszych, które do tej
pory musiały rywalizować z licealistami – zapowiada Ewelina Wójcik. Tekst dyktanda odczytał młody
aktor Antek Królikowski (rok temu
była to Krystyna Czubówna), który
przyznał, że było to bardzo ciekawe
doświadczenie. – Cieszę się, że odwiedziłem swoje rodzinne strony,
bo mieszkam w Zalesiu Górnym.
Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Piaseczna – mówił.

W tym roku dyktando zdominowały panie,
zdobywając wszystkie nagrody
Przed rozpoczęciem rywalizacji wszyscy uczestnicy podkreślali, że do dyktanda najlepiej jest się
przygotowywać na bieżąco, dużo
czytając. – Dla mnie jest to przede
wszystkim dobra zabawa i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy –
mówiła jedna z gimnazjalistek.
Triumfowały panie
Po zakończeniu dyktanda wszyscy piszący byli w dobrych humorach. Podkreślali jednak, że choć
tekst nie był może ekstremalnie
trudny, nie brakowało w nim pułapek językowych i złożonych słów.
Zwycięzców rywalizacji nagrodzono dzień później na piaseczyńskim rynku, a nagrody wręczała

im wiceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak. W kategorii „żółw” triumfowała Aleksandra Stokłosa przed Alicją Mańturzyk i Mają Faszczewską. Na poziomie „gżegżółki” bezkonkurencyjna okazała się Regina Mościcka. Drugie i trzecie miejsce zajęły
Sylwia i Barbara Perkowskie. Zwyciężczynie poszczególnych kategorii, oprócz tytułu Piaseczyńskiego
Mistrza Ortografii Polskiej, otrzymały bony do Empiku o wartości
500 zł. Poza tym wszystkim paniom wręczono zestawy kosmetyków dr Irena Eris oraz vouchery
do restauracji w hotelu De Silva.

Tomasz Wojciuk

Okazało się, że w Piasecznie jest także miejsce i zapotrzebowanie na muzykę disco-polo
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Gigantycznej eksmisji
ciąg dalszy. I to nie koniec

Wiadukt gotowy
jeszcze w tym roku

PIASECZNO Prace przy wiadukcie na ul. Karczunkowskiej wyraźnie na- GÓRA KALWARIA Wczoraj setki kolejnych mebli i bibelotów zgromadzonych przez Ryszarda Wasiaka
brały tempa. Nad torami ustawiono już żelbetonową konstrukcję. w dawnym biurowcu Horteksu, trafiły pod gołe niebo. – Żal patrzeć – mówi jeden z mieszkańców
Wiadukt ma być gotowy jesienią
O pierwszej eksmisji na dużą

Budowa wiaduktu to ostatni etap prac na modernizowanej linii kolejowej
między Warszawą a Piasecznem. A raczej jeden z ostatnich etapów, bo PKP
Polskie Linie Kolejowe prowadzi jeszcze roboty przy skarpie między Piasecznem a Czachówkiem oraz poprawia sieć trakcyjną. – Są to już jednak działania okołotorowe, wykończeniowe – mówi Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK. – Modernizacja tego odcinka linii już się w zasadzie zakończyła.
Jeśli chodzi o wiadukt, to ma być on gotowy na przełomie III i IV kwartału
tego roku. – Utrzymane jest tam dobre tempo prac – podkreśla Jakubowski.
Widać już konstrukcję budowli. W tej chwili wykonywane są podtrzymujące
wiadukt filary. Cały czas trwają także prace przy budowie zjazdów.
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Dzień Dziecka na rynku
PIASECZNO Z okazji dziecięcego święta, gmina przygotowała na rynku
miejskim bezpłatne atrakcje dla najmłodszych

skalę z budynku przy Pijarskiej pisaliśmy na początku kwietnia. Właściciel biurowca kilkukrotnie wzywał posiadacza mebli i przedmiotów do jego opuszczenia, aż w końcu po świętach wielkanocnych stracił cierpliwość. Ryszard Wasiak trafił na ulicę (bo biurowiec był również jego tymczasowym domem) a
wraz z nim mnóstwo mebli, drewnianych beczek, skrzyń, sani, instrumentów muzycznych, obrazków, ceramiki, metalowych figurek i innych.
Mężczyzna płakał, kiedy dzwonił
do naszej redakcji. Telefonował też
do wielu innych osób, by uzyskać
pomoc. Liczył, że ktoś przechowa
jego zbiory. Ale takowa osoba się nie
znalazła. „Przyjaciel” przyciągnął
mu tylko stary samochód w okolice biurowca, aby miał gdzie spać. Bo
Ryszard Wasiak przedstawia się jako
bezdomny. Część wystawionych pod
gołe niebo rzeczy przez dwa miesiące sprzedał, inne – jak twierdzi –
rozkradziono. Jednak policja żadnego zgłoszenia o kradzieżach w tym
miejscu nie otrzymała.
Wczoraj sytuacja powtórzyła się,
właściciel biurowca opróżnił kolejną
część wystawionego na sprzedaż budynku. Wywiezione wózkiem widłowym starocie stoją coraz bliżej szosy krajowej. – Szkoda mi tych rzeczy, ulegną zniszczeniu. To nie są
tylko śmieci, ale także wartościowe
przedmioty – żałował pan Jan, który
akurat przejeżdżał Pijarską, gdy meble były wystawiane na ulice. Jego
zdaniem sytuacją pana Ryszarda
powinny zainteresować się władze
gminy. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy,
włodarze Góry Kalwarii proponowali mężczyźnie pomoc, ale bezskutecznie. Urzędników przeraziła też

skala zbiorów pana Ryszarda. Aby
je ukryć pod dachem, potrzeba wielkiej hali. – Burmistrzowie mieli mi
pomóc, ale nie pomogli – przekonuje Ryszard Wasiak.
Przez dwa miesiące jego sytuacja
się nie zmieniła. Sam przyznaje, że
kiedy cztery lata temu wynajął wnętrza dawnego biurowca, przez kolejne trzy lata płacił za nie ponad 4 tys.
zł, potem – ze względu na „słabe przychody” – przestał. W końcu dostał
wypowiedzenie. – Od pół roku mnie
tu nie powinno być – nie krył w kwietniu. Staroci uzbierał aż tyle, bo wiele
osób w Polsce – jak twierdzi – przywoziło je do niego, by okazyjnie je kupił.
– Chcieli poznać bezdomnego z największą galerią staroci – tłumaczy.
Czar Ryszarda Wasiaka nie działa już w ogóle na właścicieli biurowca. Zapowiedzieli mu, że przed bramę
wystawią kolejne przedmioty. A jest ich
podobno jeszcze drugie tyle. PrzedR

Dzieci się mogły, między innymi, pobawić się na dmuchanym placu zabaw i zjeżdżalni, dmuchanym basenie z motorówkami i rollerami oraz basenie z piłeczkami. Nie zabrakło również popularnych i lubianych animacji takich jak: malowanie buziek, skręcanie baloników czy puszczanie dużych baniek, a także zabawy z animatorem oraz szczudlarzy. Dużym powodzeniem
wśród uczestników imprezy cieszyła się także darmowa wata cukrowa. I choć
do poszczególnych atrakcji ustawiały się spore kolejki, na miejscu nie można
było narzekać na nudę.

Tyl.
R

E

K

L

A

M

A

E

K

L

A

M

A

stawicielka firmy, do której należy budynek wyjaśnia, że spółka jest zainteresowana wynajęciem lub sprzedażą i
dlatego musi go opróżnić.
– W kwietniu zaprzestaliśmy wystawiana tych rzeczy, bo pan Ryszard podpisał porozumienie, że
sam je zabierze. Jednak przez dwa
miesiące nic nie zrobił. A nie możemy wystawić wszystkiego na raz, ponieważ zablokowalibyśmy drogę pożarową. Musimy czekać, aż część z
tych staroci przed naszym budynkiem pan Ryszard uprzątnie lub wyprzeda. Dla nas to ogromny kłopot.
Musimy angażować swoich pracowników i czekać na lepszą pogodę, żeby
nikt nam nie zarzucił, że doprowadziliśmy do zniszczenia tych rzeczy – tłumaczy kobieta. Spółka stara się również o odzyskanie pieniędzy, które jest
jej winien Ryszard Wasiak.

Piotr Chmielewski
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Derbowo w czwartej lidze
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – PERŁA ZŁOTOKŁOS 4:0,
SPARTA JAZGARZEW – MKS PIASECZNO 0:2 Ostatnie dwa spotkania derbowe powiatu piaseczyńskiego w czwartej lidze rozgrywane były w
Wólce Kozodawskiej. Gospodarze, czyli podopieczni Marka Gołębiewskiego, kończyli je jednak w diametralnie różnych humorach
Obydwa spotkania miały w sobie
przynajmniej dwie cechy wspólne – nie
były wielkimi piłkarskimi widowiskami i
gole w nich zdobywała zawsze tylko jedna drużyna. Dość powiedzieć, że w meczu Sparty z Perłą goście w zasadzie ani
razu nie zagrozili bramce gospodarzy i
już po pierwszych 45 minutach nie było
wątpliwości kto sięgnie tego dnia po
komplet punktów. Piłkarze z Jazgarzewa
zdobyli w tym okresie trzy gole, a na listę
strzelców wpisali się kolejno Tomasz Ćwil,
Jakub Pastusiak i Konrad Rudnicki. Perła nie przejawiała po zmianie stron specjalnej ochoty do gry, ale i Sparta spuściła
nieco z tonu zdobywając już tylko jednego gola autorstwa Maksymiliana Vogtmana.
Pojedynek Sparty z Piasecznem otworzyła z kolei kontrowersyjna sytuacja.
Do siatki trafił Kamil Matulka, ale zawodnicy z Jazgarzewa reklamowali, że jeden z
biało-niebieskich był na pozycji spalonej. Sędziowie skonsultowali się i ostatecznie bramkę jednak uznali. Matulka raz jeszcze błysnął w tym meczu. W świetnym
stylu ograł obronę gospodarzy i podał do Kewina Przygody, który pewnym uderzeniem ustalił wynik spotkania. Sparta miała swoje szansę przynajmniej na gola
kontaktowego. Najbliżej był Rudnicki, ale nie wykorzystał okazji i Piaseczno – po
długich latach – wreszcie wygrało ligowy mecz z Jazgarzewem.

Grzegorz Tylec

Return w trzeciej lidze!
TENIS STOŁOWY Młodzi zawodnicy UKS Return Piaseczno wygrali barażowy dwumecz i wywalczyli awans do III ligi mężczyzn w tenisie stołowym
Po wygraniu rundy zasadniczej
przed drużyną z Piaseczna do awansu
został do wykonania jeszcze jeden krok –
zwycięstwo w barażowym dwumeczu z
zespołem LUKS Rzekunianki Rzekuń. Po
minimalnej porażce na wyjeździe w stosunku 8:6 w rewanżu u siebie trzeba było
odrobić straty. Do osiągnięcia tego celu z
pewnością przyczynił się żywiołowy doping kibiców. I choć początek spotkania
należał do gości, którzy prowadzili już 2:1, to sama końcówka bezsprzecznie do zawodników z Piaseczna, który zdołali wygrać cztery kolejne pojedynki bez straty seta, a końcowy wynik 8:4 dał UKS wymarzony awans. – Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że
zawodnicy z Piaseczna, prowadzeni przez trenera Szymona Polaszka, byli najmłodszą
drużyną całej ligi, a mimo to wygrali wszystkie 16 spotkań rundy zasadniczej – podkreśla Maciej Chojnicki z UKS Return Piaseczno.
Naszym tenisistom grającym w składzie: Robert Najwer, Jan Należyty, Jakub Brzezik, Bartłomiej Szołkowski i Kacper Olczak życzymy dalszych sukcesów w trzeciej lidze.

Grzegorz Tylec
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Hołd dla wybitnego trenera
PIASECZNO Na pierwszym Memoriale im. Sławomira Rosłona nie zabrakło sportowych
emocji. W imprezie wzięli udział lekkoatleci uznani nie tylko na krajowych, ale i zagranicznych zawodach. Padło kilka świetnych wyników, ale najważniejsze było tego dnia
uczczenie pamięci niezwykłego człowieka
We wrześniu ubiegłego roku
zmarł Sławomir Rosłon – trener lekkoatletyki, wychowawca kilku pokoleń znakomitych biegaczy. Był wieloletnim działaczem sportowym, trenerem oraz inicjatorem wielu imprez
sportowych w gminie Piaseczno i
nie tylko. Jego działalność spotykała się z wielkim uznaniem ze strony środowiska sportowego - wielokrotnie odznaczany był przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki tytułem
„Trener roku”. Silny charakter i godna podziwu konsekwencja w działaniu z pewnością przyczyniła się do
tego, że jego podopieczni zdobywali
liczne medale Mistrzostw Polski. W
trakcie kariery trenerskiej związany
był, między innymi, z AKL-em Ursynów oraz Erisem Piaseczno. Działał również w Nowej Zelandii.
Organizatorzy memoriału z piaseczyńskiego Stowarzyszenia Kondycja postanowili uhonorować Sławomira Rosłona poprzez organizację odpowiednio godnej imprezy
jego imienia. Sztuka ta udała się w
pełni. – Cieszę się, że spotykamy się
dziś na zmodernizowanym stadionie z okazji memoriału – powiedział
podczas jego oficjalnego otwarcia
wiceburmistrz Piaseczna Daniel
Putkiewicz. – Miałem przyjemność pracować z panem Sławkiem
i wiem jedno: był konsekwentny,
uparty i nie bał się mówić prawdy,
wprost i bez ogródek, jak coś było
nie tak. Zasiał ziarno, które potem
wykiełkowało. Przekonał innych,
że można i trzeba zmieniać naszą
rzeczywistość.
Do Piaseczna przyjechało pięciu olimpijczyków z Rio de Janeiro
i - jak się okazało - stadion miejski
jest miejscem do osiągania znakomitych wyników lekkoatletycznych.
W trakcie memoriału padły bowiem
aż trzy wymagane minimum czasowe na Mistrzostwa Europy w Berlinie. Szczególnie godne odnotowania
były starty kobiet i mężczyzn w biegu na 800 metrów. – Czasy 1:46 u

Niektóre panie osiągnęły podczas zawodów
najlepsze wyniki w kraju!
panów i 2:03 u pań to najlepsze wyniki w kraju! – podkreśla Wiesław
Paradowski, organizator imprezy.
– Piaseczno wpisało się tym samym
do historii polskiej lekkoatletyki, a
do tego padło u nas kilkanaście rekordów życiowych.
Nie zabrakło i niespodzianek. W
biegu na pięć kilometrów Emil Dobrowolski (z czasem 14:20) wygrał z
Yaredem Shegumo - wicemistrzem
Europy. Znakomicie reprezentowali gminę Piaseczno zawodnicy Kondycji. Oliwia Malmon (2:07) i Aleksandra Płocińska (2:09) potwierdziły, że w swojej kategorii wiekowej są
w krajowej czołówce na dystansie
800 metrów. – Memoriał Rosłona
uważam za ogromny sukces moich
trenerów – komentuje Oliwia Malmon. – Była świetna atmosfera oraz
wspaniali kibice, którzy dopingowali mnie na każdym metrze biegu.
Mimo że udało mi się pobiec rekord
życiowy, to razem z trenerem liczyliśmy na wynik lepszy o około dwie
sekundy. Bieg ukończyłam z dużym zapasem, przez co bardzo żałuję, że nie zaryzykowałam i nie przyczepiłam się do grupy prowadzącej.
Przede mną jeszcze sporo startów w
tym sezonie, więc mam nadzieję, że
nie zawiodę ani siebie ani trenera.

Nie zawiedli również Adrian Pec,
który wygrał bieg na 1000 metrów,
Oliwia Paradowska – zwyciężczyni na 800 metrów (serie B), a trzecie miejsce, z bardzo dobrym wynikiem 1:45, zajęła na 600 metrów
Julianna Multan.
Tego dnia to jednak, mimo
wszystko, nie wyniki sportowe
były najważniejsze. – Mój tata
przez całe życie bezgranicznie kochał pracę z młodzieżą – powiedział Piotr Rosłon, syn bohatera memoriału. – Przez wszystkie
lata swojej pracy był autorytetem i
drogowskazem dla wielu młodych
ludzi, a jego głównym celem było
wychowanie przez sport – nie tylko bieganie, ale też np. rower czy
zdobywanie szczytów. Dzisiejsze zawody są pięknym sposobem
na upamiętnienie jego osoby oraz
ogromnego wysiłku, który włożył
w promowanie zdrowego stylu życia. Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim za organizację tej wspaniałej imprezy.
Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak wyraziła nadzieję, że
to wydarzenie wpisze się na stałe
w kalendarz piaseczyńskich imprez
sportowych.

Akademia 2012 Suwałki 0-2 Pogoń Zduńska Wola
Ząbkovia Ząbki 6-2 GOSiR Piaseczno
UMKS Zgierz 0-3 Jantar Ostrołęka (wo)
KU-AZS UW Warszawa 3-1 Wilga Garwolin

Liga okręgowa

Grzegorz Tylec

Wyniki naszych zespołów ligowych
IV liga

Liga okręgowa

A klasa

Kolejka 27 - 26-27 maja
Znicz II Pruszków 4-0 Wilga Garwolin
Błonianka Błonie 2-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Mszczonowianka Mszczonów 3-3 LKS Jedlińsk
Pilica Białobrzegi 1-2 Mazur Karczew
MKS Piaseczno 2-2 Oskar Przysucha
Naprzód Skórzec 4-5 Sparta Jazgarzew
Perła Złotokłos 0-1 LKS Promna

Kolejka 27 - 26-27 maja
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-2 Naprzód Brwinów
KS Raszyn 1-0 LKS Chlebnia
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 3-0 Sparta II
Jazgarzew (wo)
Józefovia Józefów 2-3 Przyszłość Włochy (Warszawa)
Grom Warszawa 3-0 Piast Piastów
KS Teresin 3-1 Błękitni Korytów
Ursus II Warszawa 0-4 SEMP Ursynów (Warszawa)
AP Żyrardów 1-1 Naprzód Stare Babice

Kolejka 23 - 26-27 maja
GLKS Nadarzyn 4-5 FC Lesznowola
Anprel Nowa Wieś 4-0 Świt Warszawa
Jedność Żabieniec 3-0 Gwardia Warszawa
Laura Chylice 0-4 UKS Siekierki (Warszawa)
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 4-1 Rozwój Warszawa
Grom II Warszawa 0-2 Okęcie Warszawa
Tur Jaktorów 0-4 MKS II Piaseczno

Kolejka 28 - 2-3 czerwca
Wilga Garwolin 3-2 Perła Złotokłos
LKS Promna 1-1 Naprzód Skórzec
Sparta Jazgarzew 0-2 MKS Piaseczno
Oskar Przysucha 0-7 Pilica Białobrzegi
Mazur Karczew 1-0 Mszczonowianka Mszczonów
LKS Jedlińsk 1-1 Energia Kozienice
Broń Radom 6-1 Błonianka Błonie
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-0 Znicz II Pruszków
Tabela grupy południowej IV ligi
1.
Broń Radom
27 56
2.
Mazur Karczew
28 56
3.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
28 53
4.
Mszczonowianka Mszczonów
28 53
5.
Pilica Białobrzegi
28 53
6.
Oskar Przysucha
28 51
7.
Błonianka Błonie
28 49
8.
Energia Kozienice
27 47
9.
Sparta Jazgarzew
28 43
10. LKS Jedlińsk
28 38
11. MKS Piaseczno
28 33
12. Wilga Garwolin
28 31
13. Znicz II Pruszków
28 24
14. LKS Promna
28 18
15. Naprzód Skórzec
28 11
16. Perła Złotokłos
28 10

17 5 5 78-33
17 5 6 61-34
16 5 7 62-27
16
16
15
14
14
14
11
9
8
6
3
2
2

5
5
6
7
5
1
5
6
7
6
9
5
4

7 56-41
7 57-27
7 60-40
7 57-38
8 47-34
13 57-53
12 52-40
13 55-55
13 33-60
16 33-55
16 26-62
21 36-100
22 15-86

Kolejka 28 - 2-3 czerwca
Naprzód Brwinów 1-4 AP Żyrardów
Naprzód Stare Babice 5-1 Ursus II Warszawa
SEMP Ursynów (Warszawa) 2-2 KS Teresin
Błękitni Korytów 2-1 Grom Warszawa
Piast Piastów 2-1 Józefovia Józefów
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-1 KS Konstancin
Sparta II Jazgarzew 0-3 KS Raszyn (wo)
LKS Chlebnia 3-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.
KS Raszyn
28 66 21 3 4 76-34
2.
Grom Warszawa
28 58 18 4 6 80-32
3.
SEMP Ursynów (Warszawa)
28 57 17 6 5 62-26
4.
Józefovia Józefów
28 55 17 4 7 78-33
5.
AP Żyrardów
28 54 16 6 6 78-43
6.
KS Teresin
28 48 14 6 8 53-47
7.
LKS Chlebnia
28 48 14 6 8 59-41
8.
Ursus II Warszawa
28 39 11 6 11 49-42
9.
Przyszłość Włochy (Warszawa)
28 37 10 7 11 49-51
10. KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
28 33 9 6 13 42-68
11. Naprzód Stare Babice 28 31 8 7 13 46-67
12. Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
28 28 7 7 14 39-74
13. Piast Piastów
28 25 8 1 19 40-65
14. Błękitni Korytów
28 24 6 6 16 44-88
15. Naprzód Brwinów
28 11 2 5 21 38-84
16. Sparta II Jazgarzew 28 16 4 4 20 46-84

Kolejka 24 - 2-3 czerwca
FC Lesznowola 1-3 Tur Jaktorów
MKS II Piaseczno 4-0 Grom II Warszawa
Okęcie Warszawa 5-0 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
Rozwój Warszawa 1-5 Laura Chylice
UKS Siekierki (Warszawa) 1-3 Jedność Żabieniec
Gwardia Warszawa 1-2 Anprel Nowa Wieś
Świt Warszawa 3-4 GLKS Nadarzyn
Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.
MKS II Piaseczno
24 60 19 3 2 81-20
2.
Laura Chylice
24 56 18 2 4 85-41
3.
Okęcie Warszawa
24 52 17 1 6 76-23
4.
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
24 43 13 4 7 68-49
5.
GLKS Nadarzyn
24 42 13 3 8 79-51
6.
Jedność Żabieniec
24 41 12 5 7 64-45
7.
UKS Siekierki (Warszawa)
24 36 11 3 10 52-52
8.
FC Lesznowola
24 34 10 4 10 60-68
9.
Świt Warszawa
24 30 9 3 12 46-55
10. Anprel Nowa Wieś
24 25 7 4 13 47-76
11. Grom II Warszawa
24 18 5 3 16 28-66
12. Rozwój Warszawa
24 17 5 2 17 36-79
13. Gwardia Warszawa
24 15 4 3 17 34-67
14. Tur Jaktorów
24 13 3 4 17 37-101

II liga kobiet
Kolejka 20 - 26-27 maja
Pauza: Loczki Wyszków
Stomil Olsztyn 4-0 Piastovia Piastów

Kolejka 21 - 2-3 czerwca
Pauza: Akademia 2012 Suwałki
Loczki Wyszków 5-0 GOSiR Piaseczno
KU-AZS UW Warszawa 3-0 Stomil Olsztyn
Wilga Garwolin 3-0 UMKS Zgierz (wo)
Jantar Ostrołęka 2-4 Ząbkovia Ząbki
Pogoń Zduńska Wola
0-0 Piastovia Piastów
Tabela grupy mazowieckiej drugiej ligi kobiet
1.
Piastovia Piastów
20 47 15 2 3 48-18
2.
Loczki Wyszków
19 42 13 3 3 54-17
3.
Ząbkovia Ząbki
19 37 12 1 6 62-33
4.
Stomil Olsztyn
18 32 10 2 6 44-22
5.
Pogoń Zduńska Wola 19 28 8 4 7 27-31
6.
GOSiR Piaseczno
19 25 8 1 10 34-45
7.
KU-AZS UW Warszawa 19 23 7 2 10 26-33
8.
Wilga Garwolin
18 21 6 3 9 27-35
9.
Akademia 2012 Suwałki
19 21 7 0 12 33-55
10. Jantar Ostrołęka
19 16 4 4 11 23-46
11. UMKS Zgierz
19 8 2 2 15 9-52

Ligowe zapowiedzi
IV liga
Kolejka 29 - 9-10 czerwca
Sparta Jazgarzew - Pilica Białobrzegi 9 czerwca, g.17
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wilga Garwolin
Znicz II Pruszków - Broń Radom
Błonianka Błonie - LKS Jedlińsk
Energia Kozienice - Mazur Karczew
Mszczonowianka Mszczonów - Oskar Przysucha
MKS Piaseczno - LKS Promna 9 czerwca, g.17
Naprzód Skórzec - Perła Złotokłos 9 czerwca, g.17

Kolejka 27 - 26-27 maja
Kolejka 29 - 9 czerwca
Sparta II Jazgarzew - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
(0:3 - walkower)
LKS Chlebnia- Naprzód Brwinów
KS Raszyn - Przyszłość Włochy (Warszawa)
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Piast Piastów
9 czerwca, g.11
Józefovia Józefów - Błękitni Korytów
Grom Warszawa - SEMP Ursynów (Warszawa)
KS Teresin - Naprzód Stare Babice
Ursus II Warszawa - AP Żyrardów

A klasa
Kolejka 25 - 9-10 czerwca
Świt Warszawa - FC Lesznowola 9 czerwca, g.11
GLKS Nadarzyn - Gwardia Warszawa
Anprel Nowa Wieś - UKS Siekierki (Warszawa)
Jedność Żabieniec - Rozwój Warszawa
9 czerwca, g.17.30
Laura Chylice - Okęcie Warszawa 9 czerwca, g.11
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - MKS II Piaseczno
10 czerwca, g.16
Grom II Warszawa - Tur Jaktorów

II liga kobiet
Kolejka 22 - 9 czerwca
Pauza: Piastovia Piastów.
Stomil Olsztyn - Pogoń Zduńska Wola
Akademia 2012 Suwałki - GOSiR Piaseczno
Loczki Wyszków - Jantar Ostrołęka
Ząbkovia Ząbki - Wilga Garwolin
UMKS Zgierz- KU-AZS UW Warszawa

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam
przez kluby, zmienione lub odwołane.
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Praca dorywcza – dodatkowe pieniądze na wakacje
Lato to okres, w którym wiele osób podejmuje dorywczą
pracę, przeważnie w rolnictwie lub ogrodnictwie. Dodatkowego zajęcia szukają też młodzi – licealiści i studenci.
Zapytaliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy, jakie warunki należy spełnić, aby podjąć pracę dorywczą oraz w jakich branżach najłatwiej „zaczepić się” na wakacje
Legalnie pracować mogą, w myśl
kodeksu pracy wszyscy, którzy skończyli 16 lat. Oczywiście w przypadku osób niepełnoletnich, wymaga-

W okresie letnim pracy nie
brakuje. Zwłaszcza w rolnictwie, handlu i gastronomii

ją zwłaszcza firmy zajmujące się pielęgnacją ogrodów, ale także ogrodnicy (w tej chwili jest sezon na truskawki) i rolnicy. Sezonowych pracowników pilnie poszukują też hotele, pensjonaty i różnego rodzaju
punkty gastronomiczne, zwłaszcza
te zlokalizowane w miejscowościach
wypoczynkowych.

na jest zgoda rodziców. W tej chwili
szczególnie poszukiwani są pracownicy sezonowi. Rąk do pracy szuka-

Do truskawek – cudzoziemcy
Praca przy zbiorze owoców sezonowych uchodzi za zajęcie ciężkie i – mimo wszystko – nienajle-
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W Polsce prace sezonowe w rolnictwie wykonują głównie cudzoziemcy
piej płatne. Dlatego polscy pracownicy do tego typu robót najmują
się niechętnie. Wolą zbierać owoce za granicą, w Holandii, Niemczech, Anglii czy Norwegii, gdzie
za tą samą pracę mogą zarobić nawet cztery razy więcej. Dlatego też
w Polsce przy zbiorze owoców sezonowych pracują głównie Ukraińcy. Od 18 maja uproszczono nieco procedury ich zatrudniania przy
jednoczesnym obniżeniu kosz-

tów przedsiębiorców. Tak zwanego
„pomocnika rolnika” można teraz
ubezpieczyć w KRUS-ie, a nie jak
wcześniej w ZUS-ie, co jest o wiele tańsze i kosztuje 180 zł miesięcznie. Kolejnym kosztem, który musi
ponieść przedsiębiorca, jest uzyskanie dla cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową. Wniosek o
wydanie zezwolenia można złożyć
drogą elektroniczną, co jest znacznie wygodniejsze (poprzez stronę
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www.praca.gov.pl). Zezwolenie wydaje starostwo powiatowe w formie
decyzji administracyjnej, co kosztuje przedsiębiorcę 30 zł od osoby.
Jeśli pracownik sezonowy nie przybył jeszcze do Polski, rolnik dostarcza mu zezwolenie, a on na tej podstawie stara się o wizę wjazdową.
W Powiatowym Urzędzie Pracy
w Piasecznie aktualnie nie ma ofert
dla pracowników chcących zbierać
owoce sezonowe. - Rolnicy i ogrod-
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nicy zwykle sami organizują cudzoziemców do takich robót – mówi Danuta Świetlik, dyrektor PUP. A ile
można zarobić w tym roku na zbiorze truskawek? Zwykle pracownik
ma płacone od 2-kilogramowej łubianki zebranych owoców. Przeważnie stawki zawierają się w przedziale
2-3 zł za koszyczek.
Sporo pracy dla młodych
Lato to także czas, w którym dory wczą pracę chętnie podejmuje młodzież szkolna i studenci. Jednak firmy niechętnie
przyjmują nieletnich, a jeśli już
to w charakterze pakowaczy towaru, roznosicieli ulotek, ewentualnie kelnerów (często sięgają po
nich duże sieci fastfoodowe). - Na
naszym terenie firmą, która chętnie zatrudnia młodych ludzi po 18.
roku życia jest Technicolor, mający swą siedzibę na terenie gminy
Piaseczno – mówi Danuta Świetlik. - Firma proponuje chętnym
umowę zlecenie z elastycznym czasem pracy. Sama praca też nie jest
skomplikowana, a polega głównie
na pakowaniu artykułów promocyjnych. Więcej można dowiedzieć
się pod nr tel. (22) 702 77 21.
Inne popularne wśród młodych ludzi wakacyjne zajęcia to
praca w gastronomii – kawiarni, restauracji, plażowym barze
itp. Zwykle stawki zaczynają się
od 12 zł brutto za godzinę pracy, ale często można liczyć także na tipy (napiwki). Ręce do pracy poszukiwane są także w handlu i sprzedaży. Ze względu na
urlopy, dodatkowych, tymczasowych pracowników chętnie przyjmują supermarkety, butiki w galeriach handlowych oraz przedsiębiorcy, prowadzący niewielkie
biznesy w miejscowościach turystycznych. Godzinowe stawki są
bardzo różne, a pensja zależy od
liczby przepracowanych w miesiącu godzin. Rekordziści potrafią zarobić nawet 5-6 tys. zł.
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Coraz niższe bezrobocie.
Czy spadnie poniżej 6 proc.?
Stopa bezrobocia w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła o ponad jeden punkt procentowy, czemu sprzyja stabilna sytuacja gospodarcza
oraz zapotrzebowanie na pracowników sezonowych

Największe bezrobocie jest wsród osób młodych,
do 24. roku życia oraz starszych - po 50-tce
Główny Urząd Statystyczny monitoruje rynek pracy od kilkunastu lat, jednak nigdy stopa bezrobocia nie była na tak niskim poziomie jak obecnie. Dla
porównania, w kwietniu 2011 roku bezrobocie w kraju wynosiło 12,5 proc., a
w roku 2013 sięgnęło niemal 14 proc. Potem jednak sytuacja na rynku pracy
zaczęła się poprawiać. W kwietniu 2016 roku bezrobocie sięgało już tylko 9,2
proc., a rok później – 7,5 proc. Ten rok jest jednak rekordowy. Pod koniec maja
GUS określił poziom bezrobocia w kwietniu na... 6,2 proc. i wiele wskazuje na
to, że w ciągu najbliższych miesięcy spadnie ono poniżej 6 proc. Jeszcze niższe bezrobocie jest w powiecie piaseczyńskim. Pod koniec ub. roku wynosiło
ono 4,6 proc.
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Konstancin-Jeziorna, dnia 06.06.2018 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12
z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 z późn.zm) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
z późn.zm) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr 804/VII/45/2018
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12
z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w KonstancinieJeziornie w godz. od 900 do 1500
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 29
czerwca 2018 r. do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
Informujemy, że dane osobowe osób składających wnioski do
planu będą przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających

z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przepisów wykonawczych dla powyższej ustawy.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.
pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna; ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484-23-00, email: urzad@konstancinjeziorna.pl
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych tel. 605-976900, email: iod@konstancinjeziorna.pl
BURMISTRZ
/......./
Kazimierz Jańczuk
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DAM PRACĘ
KASJER KASJERKA DO SKLEPU W MROKOWIE,
TEL. 502 251 356
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie,
praca w piątki, tel. 22 756 79 39
Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z własnym samochodem, wymagana znajomość powiatu
piaseczyńskiego, praca w piątki, tel. 692 488 278

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin –
Jeziorna, tel. 502 782 558

Kosiarkę, 5.5 kM, szerokość 53 cm, napęd,
tel. 698 698 839

Współlokatora do pokoju w Dąbrówce, 280 zł ,
tel. 667 797 094

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze,
tel. 519 874 891

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Garaż na warsztat- Dąbrówka, tel. 667 797 094

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Przyjmę do sklepów spożywczych w Bogatkach i Łosiu,
tel. 601 970 036

Rozstrząsacz – pająk 5, opryskiwacz polowy, obsypnik
trzyrzędowy, brony – lekkie, tel. 662 818 104

Nauczycielka, pomoc do przedszkola i żłobka, Nowa
Wola k. Piaseczna, tel. 501 423 413

Działka 1800m kw., Łęg koło Konstancina, tel. 782 090 900

Zatrudnię fryzjerkę, okolice Piaseczna, dobre warunki,
tel. 605 322 756

Poszukuję Pani do sprzątania z doświadczeniem do
domu prywatnego, najchętniej Polkę. Tylko poważne
oferty, Piaseczno, tel. 508 079 099

Kobietę do pracy z osobami starszymi, ośrodek opiekuńczy, Zalesie Dolne, tel. 607 081 930
Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 691 056 402

Zatrudnię kuriera, kat. B, na terenie Warszawy,
tel. 698 908 337
Zatrudnię fryzjera do salonu w Zalesiu Górnym,
tel. 515 233 014
Pracownia tapicerska, tel. 502 908 661
Kierowca magazynier, Góra kalwaria. Tel: 535 007 747
Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni:
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000
Kierowca kat.C – wyjazdy biznesowe na zachód,
tel. 509 237 779
Piekarzy i pomocników, Piaseczno, tel. 603 848 582
Delikatesy w Zalesiu Górnym, poszukują specjalistów
do działu mięsnego, tel. 797 188 368
Naprawa wózków widłowych, Piaseczno-Zalesinek,
Pod Bateriami 22 zatrudni młodego do przyuczenia w
zawodzie mechanika wózków widłowych, tel. 695 187
933, 603 807 472

Bajka – hurtownia piwa z Gołkowa, Al. Lipowa 65 zatrudni
młodych z kat.B lub C, bajwid@bajwid.pl
Kierowca na firankę, C+E + karta, tel. 601 163 701
Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców,
tel. 22 726 83 42
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa,
tel. 22 726 83 42
Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia,
tel. 606 259 458
Zlecę wykonanie wykopu pod budynek mieszkalny,
tel. 504 617 128
Do ochrony na noce, praca Janki, tel. 664 417 724
Zatrudnię kierowcę kat. B oraz C, praca Janki Warszawa,
tel. 533 311 533
Zatrudnię ekspedientkę/ ekspedienta Piaseczno,
omorska, tel. 508 288 773
Zatrudnimy samodzielną księgową do firmy produkującej
opakowania, tel. 601 336 788

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Tynki, tel. 533 125 444
Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Działkę w Jastrzębiu, tel. 576 844 544

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty.
Tel. 511 204 952

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Kawalerkę na os.Grapa w stanie dobrym, tel. 503 999 388

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Sprzedam samochód Opel Corsa, 2006r, złoty,
tel. 531 823 050
Astra, 1999 r, benzyna + gaz, tel. 723 706 295
Volkswagen Polo 2002r., tel. 880 450 885
Ford C-Max, 2005r., 1.8 TDCi, tel. 604 533 929

AUTO - MOTO KUPIĘ

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

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Sprzedam bezpośrednio kawalerkę w Piasecznie. 17
m kw.Kusocińskiego 6, tel. 601 271 740
Zamienię mieszkanie 3 pokojowe Konstancin Jeziorna
ul. Sobieskiego na kawalerkę też w Konstancinie,
tel. 603 992 081

ANTENY TV – SAT, MONTAŻ, SERWIS, TEL. 508 329 491

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK,
tel. 690 016 555
Autoholowanie, tel. 503 471 422

ELEKTRYK, TEL. 518 123 084

Przyjmę zwałkę, gruz, tel. 602 77 03 61

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

Sprzedam firmę (Dom Opieki) dobrze prosperującą,
budynek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw.
Serock, tel. 501 092 950

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
OGRODY – zakładanie: trawniki z rolki i siane,
nasadzenia, automatyczne systemy nawadniające,
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839
Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo,
tel. 784 363 960

Matematyka - podstawówka, gimnazjum. Dojeżdżam.
Tel. 530 879 982

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
Tel. 602 238 620

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczyciela/kę. CV
na: przedszkole@koala.com.pl

Sprzedawcę do sklepu Żabka w Piasecznie, tel. 505 493 018

SPRZEDAM DZIAŁKI W RUDEJ K/ TARCZYNA. TANIO,
TEL. 602 340 549

Usługi ogrodnicze, zakładanie trawników,
tel. 512 00 99 66

Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu mięsnego
Piaseczno, tel. 606 120 597

DO SPRZEDANIA ŁADNA, TANIA DZIAŁKA
W SIEDLISKACH K. PIASECZNA, TEL. 604 624 875

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

Fryzjerkę na dobrych warunkach zatrudnię,
ul. Puławska 534, tel. 501 143 827

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Henrykowie
Urocze, tel. 501 610 072

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Pomoc kuchenna, do pracowni garmażeryjnej,
Mysiadło, tel. 603 68 65 61

Sprzedam działkę w Gąskach, tel. 602 340 549

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

Panią z doświadczeniem, najchętniej Polkę do sprzątania i prasowania dwa razy w tygodniu, Chyliczki,
tel. 692 466 957
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego,
Piaseczno, tel. 602 199 832
Wykończeniówki, tel. 507 191 295
Do dociepleń tel. 507 191 295
Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147
Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię
pracowników, tel.: 797 188 368
Zatrudnię osobę do działu sprzedaży. Mile widziana
znajomość Symfonii lub Comarch. Praca w Tarczynie.
CV na e-mail: info@ekospan.pl, lub tel. 22 727 71 22
Mechanika samochodowego zatrudni Warsztat w miejscowości Opacz koło Konstancin-Jeziorna telefon
604 174 601

Sprzedam działki budowlane koło Piaseczna, bardzo
tanio, tel. 602 340 549

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

Działka budowlana, Nowy Prażmów, tel. 512 166 777

Firma transportowa zatrudni kierowcę kat. C+E w ruchu
międzynarodowym relacji PL- DE, NL, BE. Praca od zaraz.
Tel. Kont. 601 812 066

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

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie,
tel. 667 128 174

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje pracownika gospodarczego oraz terapeuty zajęciowego. Aplikację proszę przesyłać e-mail:
tabita@luxmed.pl, tel. 607 241 759

Działkę 1445 m kw. Siedliska, tel. 510 322 437

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Budowlana, 2400 m kw., z WZ, Kukały gm. Chynów,
79 tys. zł, tel. 509 019 603

Malowanie, gładzie, tel. 665 708 757

Prywatna szkoła w Piasecznie zatrudni kierownika
administracyjnego. CV proszę przesyłać na adres
sekretariat@szkolamarzen.pl

Dom jednorodzinny 170/1000 m kw., Wólka Dworska,
kompleksowa budowa domów, tel. 602 397 714

Agenta ochrony do 55 lat, z doświadczeniem. Konstancin,
prywatna posesja. Tel. 509 740 966
Zatrudnię mechanika samochodowego może być emeryt
lub osoba do przyuczenia, kontakt pod nr tel.509 089 736
Zatrudnię pracownika myjni ręcznej. Praca w Konstancinie-Jeziornie. Praca od zaraz, bardzo dobre zarobki.
Tel. 798 66 77 88

Jesteś fryzjerem /fryzjerką Zapraszamy do Naszego
zespołu . Wymagany uśmiech i chęć do pracy. Góra
Kalwaria, tel. 512 769 233

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Zatrudnię ekspedientki Ustanów, tel. 601 95 34 32
Zatrudnię Panią do sprzątania, serwis dzienny galerii
handlowej w Piasecznie, tel. 789 121 090
Zatrudnię ogrodnika i pomocników, tel. 781 544 058
Pana do sprzątania terenu zewnętrznego z okolic
Piaseczna, tel. 505 465 961
Pilnie zatrudnię w delikatesach: Kamionka lub/i
Chylice. Tel. 601 757 579
PRACOWNIKA DO PRODUKCJI PRZY TWORZYWACH
SZTUCZNYCH. ANTONINÓW LUB CHYLICZKI, TEL. 22 756 88 83
Pana do sprzątania osiedla i ogrodnictwa w Piasecznie,
tel. 502 501 302
Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, tel. 509 094 049
Zatrudnię recepcjonistkę w przychodni stomatologicznej.
CV proszę przesłać na adres: asystentka0@gmail.com

Sklep Lewiatan przyjmie do pracy na stanowisko kasjer
sprzedawca umowa o pracę, tel. 503 435 217

Hotel Dwór Konstancin w Konstancinie Jeziorna. Zatrudni
od zaraz Kelnera, Recepcjoniste/ke. Pomoc kuchni z doświadczeniem, tel. 509 994 568
Zatrudnię kucharkę, pomoc kuchni, zmywającą,
tel. 505 989 502
Kierowca C+E w kółkach Polska-Włochy wolne weekendy.
Tel. 600 389 218
Frezer,tokarz,ślusarz, teren Piaseczna.6,00-14,00.
Tel. 22 756 10 05
Zatrudnię stolarza z doświadczeniem. Janki, tel. 601 897 727
Kierowca, kat.B, w charakterze dostawcy pieczywa, ok 6
godz dziennie, 3000 zł netto, tel. 509 995 115
Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni piekarza i inne osoby
chętne do pracy, tel. 536 002 001
Zatrudnię kucharza, pomoc kuchenną oraz kierowcę.
Konstancin Jeziorna, tel. 600 250 437
Pana do sprzątania terenu zewnętrznego z okolic
Piaseczna, tel. 505 465 961

Do starszej Pani z zamieszkaniem, Piaseczno, tel. 501 571 574
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, malarzy,
szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418
Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno, Szczegółowe
informacje pod nr tel. 797 318 859

Atrakcyjne działki budowlane w Tarczynie, tel. 601 236 928
Działki budowlane 1000 m kw. Prażmów, tel. 602 77 03 61
Mieszkanie 2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247
Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów,
tel. 602 77 03 61
Sprzedam lub wynajmę salon fryzjerski w Konstancinie osiedle Mirków, tel. 609 209 879
Działka budowlana w Ustanowie. 966 m kw., wszystkie
media, bezpośrednio. Tel. 601 244 096
Mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe , 54 m kw.,
w Górze Kalwarii tel. 519 470 497
Budowlana ładna Chylice, tel. 609 98 77 46
Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio
tel. 509 332 657

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
Wynajmę lokal 95 m kw. w Piasecznie, tel. 609 106 898

Wynajmę mieszkanie, 63m kw., Młynarska 39, garaż,
balkon, umeblowane, tel. 664 061 205
Do wynajęcia działający urządzony sklep spożywczy
pow. 90m kw. W Piasecznie, tel. 601 397 079
POK (MELDUNEK, PESEL, UMOWA), TEL. 224 999 888

Do usunięcia betonu z działki. tel. 501 482 233

Podejmę współpracę lub wynajmę lokal 35 m kw., (obecnie
działający sklep), posiadam Volkswagen Caddy Vat 1, w lokalu media, monitoring i klimatyzacja, w centrum Powsina,
wejście od ulicy, tel. 889 648 388, kowal51@op.pl

SZUKAM PRACY
Sprzątanie, tel. 880 255 904
Sprzątanie sobota i niedziela, tel. 798 909 577

Do wynajęcia pokój w willi blisko Tarczyna, tel. 516 270 085
Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216
Pawilon handlowy 28 m. kw., Piaseczno, ul. Szkolna,
tel. 509 86 72 38

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

Para 300/os+ (1-os 480+) tel. 577 88 69 88
Lokal 135 m kw., Piaseczno, tel. 605 33 81 33, 601 691 448
Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505
Dwupokojowe Piaseczno, tel. 664 695 444

Zatrudnię fryzjera/kę od zaraz, Zalesie Dolne, tel. 608 58 94 12

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

Księgowość + ew. prowadzenie biura Piaseczno, część
etatu (opcja dom) tel. 720 90 80 80
Szukam opiekunki, chętnie pielęgniarkę, do starszej Pani,
z możliwością zamieszkania, tel. 22 756 22 56
Pana do obsługi magazynu roślin, Piaseczno, tel. 22 756
20 65 poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00.

SPRZEDAM

Usługi podnośnikiem koszowym do 22 metrów,
tel. 514 175 350
Glazura, gres, spieki, tel. 601 21 94 82
Hydraulik tel. 886 576 148
Elektryk, tel. 666 890 886
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422
Otwórz bramę telefonem, tel. 790 331 339
Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis,
tel. 790 331 339
USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 780 060 225
KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Naprawa pralek i zmywarek, tel. 605 112 216
Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia, kostka
brukowa, tel. 602 244 677
Malarskie, tel. 696 120 208
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998
Ogrodnictwo tel. 536 043 434

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Szewca zatrudnię i odstąpię lokal, tel. 889 829 837

Sprzątanie dla Pań, tel. 537 536 510
Potrzebny mężczyzna na stanowisko pracownik mieszalni farb. Praca na produkcji, przy wyrobie lakierów do paznokci, pomoc przy wykonaniu doborów kolorystycznych
i dokumentacji. Lokalizacja: Piaseczno, ul. Geodetów 31.
Zgłoszenie e-mail: biuro@michellaboratory.com lub
tel. 22 750 75 59

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Pracownik produkcji – Piaseczno. Praca dla kobiet oraz
mężczyzn na podstawie umowy o pracę tymczasową.
Stawka 2500 zł brutto + premia, od poniedziałku do piątku.
Zatrudnienie od zaraz, telefon 500 605 102, 22 460 50 30

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. zatrudni na stanowiska pokojowa, pomoc kuchni, ratownik wodny, manikiurzystka/pedikiurzystka. Praca w hotelu. CV proszę przesyłać na adres:
d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl
lub kontakt tel. 667 771 149

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ i samodzielnych BRUKARZY, wynagrodzenie
wypłacane regularnie, w systemie tygodniowym! ok.
Piaseczna, tel. 698 698 839

Super działka w Słomczynie, tel. 501 610 072

Dwupokojowe samodzielne mieszkanie z antresolą sypialną w Chylicach, tel. 606 383 180
Pokój z kuchnią w budynku jednorodzinnym G.Kalwarii,
tel. 602 217 883

Wertykulator firmy MTD, nowy, 5.5 kM, tel. 698 698 839

Lokal o pow 22 m kw. pod salon fryzjerski, częściowo urządzony, 2 stanowiska, Józefosław, tel. 691 977 724

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

Kwatery, 250zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

NAUKA
Angielski korepetycje, 30 zł za godzinę,
tel 571 373 118

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Zatrudnię na stałe, na stanowisko: magazynier. Praca
fizyczna oraz obsługa wózka widłowego. PIASECZNO.
tel. 609 115 711

Zespół Szkół RCKU w Piasecznie ul. Chyliczkowska
20, zatrudni sprzątaczkę do szkoły. Tel 509291780,
227567354

RÓŻNE

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, REMONTY,
TEL. 600 604 547

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405
Skup aut w każdym stanie, tel. 514 658 029

Przyłącza elektroenergetyczne, napowietrzne i kablowe,
prowizorki budowlane i pomiary, tel. 692 606 144

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię
pracowników, tel.: 797 188 368

Zatrudnię pracownika do pomocy na składzie budowlanym, Cendrowice, ul. Szkolna 17, tel. 669 226 700,
602 292 933

Dachy- krycie, naprawa , podbitka. Tel. 530 248 771

Wciągarka budowlana, tel. 535 467 856
Pracownika do prac ogrodowych, tel. 696 039 978

Blacharza samochodowego, lakiernika samochodowego, atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 501 311 130

Firma ogrodnicza zatrudni do pracy przy zakładaniu
ogrodów. Wymagane doświadczenie oraz prawo jazdy
kat. B. Tel. 507 526 922
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Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998
Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152
Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418
Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie,
tel. 604 616 890
Malarskie, tel. 696 120 208
Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96
Przeprowadzki, tel. 505 591 721
Hydraulik, tel. 535 872 455
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 601 091 977
Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605
Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605
Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Cyklinowanie, tel. 787 726 963 Zbita szyba ? Wieje ? 20 lat
doświadczenia, tel. 502 214 817
Oogrody-koszenie-trawy-zarośli,
tel. 603 315 531, 603 315 531

ZDROWIE I URODA
Hashimoto, borelioza, alergie dzieciece. Diagnozowanie i leczenie. Wizyty domowe. Tel. 602 793 303
Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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
Poznam wdowę, 65, bez nałogów, tel. 504 395 703

