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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

DJ Wika na otwarciu klubu seniora

Kierowca i pasażer na „dwóch gazach”

PIASECZNO W poniedziałek na dworcu PKP w Piasecznie odbyło się uroczyste otwarcie
pierwszego Miejskiego Klubu Seniora

Przed godz. 1 w nocy na ulicy Raszyńskiej w Piasecznie policjanci z wydziału kryminalnego zwrócili uwagę na niepewnie jadące renault. Po zatrzymaniu
auta do kontroli okazało się, że zarówno kierowca, jak i pasażer są nietrzeźwi.
Siedzący za kierownicą 22-letni Ukrainiec miał w organizmie prawie 2 promile
alkoholu i od razu został zatrzymany. Jako że w pojeździe ujawniono marihuanę, funkcjonariusze zatrzymali także jego 23-letniego kolegę. Obydwaj mężczyźni po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Jeden nieletni pijany, drugi miał narkotyki
We wtorek około godz. 14 w centrum miasta policjanci zatrzymali 15-latka,
który miał przy sobie marihuanę. Chłopiec będzie tłumaczył się z tego w sądzie
rodzinnym. Mniej więcej w tym samym czasie w jednej ze szkół w centrum miasta
został zatrzymany 12-latek będący pod wpływem alkoholu. Na słaniającego się na
nogach chłopca zwrócili uwagę nauczyciele i zawiadomili jego rodziców i policję.
Ta sprawa również znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym. Policjanci apelują do
rodziców i opiekunów, aby zwracali baczniejszą uwagę na dzieci.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wiosłowali na „dopingu”
Policjanci i strażnicy miejscy postanowili skontrolować na trzeźwość kajakarzy biorących dział w spływach Jeziorką i Wisłą. Niestety, okazało się, że
nie wszyscy przestrzegają przepisów związanych z bezpieczeństwem. Dziwi
to o tyle, że nawet na Jeziorce, która jest rzeką stosunkowo płytką, dochodziło już wcześniej do niebezpiecznych zdarzeń po spożyciu alkoholu. W rejonie
tamy w Konstancinie-Jeziornie swoją przygodę zakończyło trzech nietrzeźwych kajakarzy. Policjanci informują, że podobne akcje będą kontynuowane.

Dwa włamania w jedną noc
W ubiegłą sobotę około północy doszło do dwóch kradzieży z domów
jednorodzinnych w rejonie ulicy Cedrowej. Do jednej z willi, z której skradziono pieniądze i biżuterię, włamywacze weszli przez drzwi balkonowe.
Wszystkie osoby, które mogły widzieć moment przestępstwa, są proszone
o kontakt z najbliższą jednostką policji.

LESZNOWOLA

Po pościgu zatrzymano sprawców włamania
Kilka dni temu około godz. 20 policjanci odebrali informację o włamaniu
do jednego z domów na terenie Magdalenki. Podchodząc pod wskazaną posesję funkcjonariusze dostrzegli trzech mężczyzn pakujących do samochodu dostawczego różne przedmioty. Na widok policjantów porzucili oni pojazd i zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu udało się zatrzymać 44- i 49-latka. Trzeci z mężczyzn został schwytany po kilkunastu minutach. Delikwenci są podejrzani nie
tylko o włamanie, ale także wcześniejszą kradzież 2 ton kątowników. Sprawa ma
charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

URSYNÓW

Ukradł z baru 5 kg piersi z kurczaka
W środku nocy 26-letni Marcin K. włamał się do baru z chińszczyzną.
Brzęk tłuczonego szkła usłyszała mieszkanka jednego z pobliskich bloków i
zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze przyłapali włamywacza na gorącym
uczynku. Miał przy sobie dwie foliowe torby z panierowanymi, przygotowanymi do smażenia kawałkami kurczaka, paczkę smażonej cebulki i 100 zł.
Będący pod wpływem alkoholu mężczyzna został zatrzymany. Następnego
dnia tłumaczył policjantom, że włamał się do baru, bo był głodny. Za włamanie może grozić mu do 10 lat pozbawienia wolności.

POWIAT

Wyróżnienie dla naszego policjanta
Asp. sztab. Marek Bryciński z KPP w Piasecznie zwyciężył w drugim etapie ogólnopolskiego turnieju dla dyżurnych. Konkurs składa się z trzech części. Pierwsza
odbyła się na szczeblu powiatowym, druga w komendzie stołecznej, zaś trzecią zaplanowano na listopad w szkole policji w Katowicach. W pierwszym etapie policjanci rozwiązywali test wiedzy z zakresu działania policjantów pełniących służbę
na stanowisku kierowania. W Warszawie natomiast funkcjonariusze, pod okiem komisji, pisemnie odpowiadali na 60 pytań. Następnie odbyła się symulacja pełnienia
służby na stanowisku kierowania, która obejmowała m.in. przyjęcie zgłoszenia, kierowanie siłami i środkami oraz dokumentowanie wykonanych czynności w policyjnych bazach informatycznych. Asp. sztab. Marek Bryciński zajął pierwsze miejsce i
pod koniec listopada będzie rywalizował o zwycięstwo w finale konkursu.
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– Nasi seniorzy mają wreszcie
miejsce, w którym będą mogli napić
się dobrej kawy i miło spędzić czas
– cieszył się Krzysztof Kasprzycki,
który z ramienia gminy pilotował
projekt utworzenia klubu.

Gratulacje seniorom
z okazji otwarcia klubu
przekazała osobiście
Małgorzata Kidawa-Błońska,
wicemarszałek sejmu
Na otwarcie Miejskiego Klubu
Seniora w budynku zrewitalizowanego dworca gmina uzyskała sporą dotację. Prace adaptacyjne ruszyły kilka miesięcy temu. 150-metrowym, dwupoziomowym lokalem ma
zawiadywać biblioteka publiczna.
Tam jest naprawdę ładnie
W poniedziałek przed południem Krzysztof Kasprzycki osobiście witał wszystkich zaproszonych gości w drzwiach nowego klubu. – Wiele osób nie wierzyło, że to
wszystko dojdzie do skutku – triumfował. – Jednak dziś nasze marzenie
się spełnia. To teraz jest nasz dom.
Nasze dziecko, które narodziło się
według naszego pomysłu.
Radna Magdalena Woźniak
podkreślała, że od koncepcji utworzenia klubu do jej zrealizowania
minął niecały rok. – Każde zadanie musi mieć swojego lidera – mówiła. – Jeśli taka osoba się znajdzie,
wszystko idzie sprawnie i w ekspresowym tempie.
Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak przypomniała, że nie
zawsze było kolorowo i po drodze
pojawiło się sporo trudności. – Tym
bardziej cieszę się, że wszystko udało się tak dobrze spiąć – podkreśliła. – Dobrze, że akurat dysponowaliśmy pięknym lokalem, który mogliśmy przeznaczyć na potrzeby naszych seniorów.
Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz zwrócił natomiast uwagę, że
w ten oto sposób dopełniło się zagospodarowanie dworca PKP. – Zależało nam, aby ten budynek pełnił
także niekomercyjne funkcje społeczne – mówił wiceburmistrz. – W
przyszłym roku będziemy chcieli
także uporządkować miejsce przed
dworcem, zrobić tam patio i urządzić teren zielony.
Animacje czas zacząć
Podczas ostatniej sesji rady
miejskiej radni zgodzili się przekazać środki na zatrudnienie w klubie dwóch animatorek organizujących zajęcia dla seniorów. Na razie
udało się znaleźć jedną panią, która w poniedziałek została oficjalnie
przedstawiona. – Będę przyjmowała zapisy na zajęcia, chcę też przeprowadzić konsultacje dotyczące ich
tematyki – zapowiedziała. Na pewno priorytet będą miały aktywności
związane z szeroko rozumianą integracją i ćwiczenia ruchowe.
Po uroczystym przecięciu wstęgi
na salę wjechał pyszny tort. O część
artystyczną imprezy zadbała natomiast DJ Wika, najstarsza didżejka w Polsce, która – jak sama przyznała – skończyła już 80 lat! – Nawet
w tym wieku można robić to, co się
lubi i zaczynać życie od nowa – mówiła. – Ważne, żeby być aktywnym,
bo brak aktywności to nasz największy wróg.

Podczas uroczystości nie zabrakło zwyczajowego
przecięcia wstęgi
W zaadoptowanym lokalu znajdują się pomieszczenia gospodarcze, toalety, a na dole jest nawet
miejsce na galerię, w której seniorzy
będą mogli wystawiać swoje prace.
Klub jest klimatyzowany i bardzo
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jasny, bo ma dużo okien. Jednym z
elementów wyposażenia jest projektor multimedialny, mogący służyć
np. do wyświetlania filmów.

Tomasz Wojciuk
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Przedwyborczy spór o herb
GÓRA KALWARIA Komitet wyborczy Przyszłość w Naszych Rękach dostał wezwanie do magistratu, podczas którego jego pełnomocnikowi nakazano usunięcie „bezprawnie”
używanego herbu w materiałach kampanijnych
Symbolu miasta na swoim banerze rozpowszechnianym w portalu społecznościowym użył Łukasz Królak, kandydat do rady
miejskiej Góry Kalwarii. Jakie było
jego zaskoczenie, kiedy komitet,
który reprezentuje, otrzymał pismo
z wezwaniem do ratusza w związku z „bezprawnym” użyciem herbu.
– Kazano mi w trybie natychmiastowym usunąć herb z banera, bo
jest to znak zastrzeżony – relacjonuje Łukasz Królak. – Usunąłem,
bo nie chciałem zadrażniać sytuacji. Uważam jednak, że jest to nierówne traktowanie osób kandydujących do władz gminy – mówi.

– Użycie herbu miejskiego
przez instytucje niebędące agendami miejskimi, a także organizacje społeczne, zwłaszcza w celach
handlowych i reklamowych, może
nastąpić tylko za zgodą burmistrza
– cytuje statut gminy (na który powołał się ratusz w korespondencji z komitetem) Robert Korczak,
odpowiedzialny w magistracie za
kontakty z prasą.
– Sytuacja jest patologiczna. Uważam, że herb jest dobrem
wspólnym wszystkich mieszkańców miasta i gminy i powinni
mieć możliwość użycia go w kontekście związanym z gminą, o ile

jej nie obrażają lub nie ośmieszają – oburza się Michał Rychlewski, pełnomocnik KWW Przyszłość w Naszych Rękach. Rychlewski mówi, że w urzędzie poinformowano go, że komitet powinien wcześniej wystąpić o zgodę do burmistrza na użycie herbu.
– Przecież burmistrz jest jednocześnie kandydatem w wyborach,
startującym z konkurencyjnego komitetu. Nie wyobrażam sobie, żeby
udzielił nam zgody – komentuje.
Co ciekawe, burmistrz Dariusz
Antoni Zieliński na swoim profilu w portalu społecznościowym
(gdzie oznajmił, że będzie ubieR

niowy.pl
www.kurierpolud

!
Czytaj on-line
Jesteśmy
również na:
www.facebook.com
/kurierpoludniowy
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W ratuszu tłumaczą, że burmistrz mógł użyć wizerunku herbu
na swoim profilu, bo to „strona oficjalna, urzędowa”
gał się o reelekcję) również wyeksponował herb (z ratusza), który jeszcze do niedawna obowiązywał. Kogo pytał o zgodę? – Profil
ten nie jest prywatną stroną Dariusza Zielińskiego, lecz urzędo-

wą, oficjalną, profilem burmistrza
miasta i gminy – tłumaczy Robert
Korczak.

Piotr Chmielewski
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Spotkanie z kandydatami na burmistrza
PIASECZNO Wczoraj odbyła się debata przedwyborcza kandydatów na burmistrza. O stanowisko włodarza gminy ubiegają się Monika Jaroszewska (KWW Nasza Gmina – Nasz Powiat), Wojciech Ołdakowski (KW Prawo i Sprawiedliwość), Daniel Putkiewicz (KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska) i Józef Zalewski (KWW Józefa Zalewskiego)
Spotkanie zainicjowane przez
Młodzieżową Radę Gminy poprowadzili wspólnie redaktor naczelny Kuriera Południowego Kamil
Staniszek oraz redaktor naczelna
Przeglądu Piaseczyńskiego Zofia
Agnieszka Piechowska. Przygotowano dziesięć pytań, które nie były
wcześniej znane kandydatom. Każdy z nich musiał udzielić odpowiedzi w ciągu minuty.
Jak walczyć ze smogiem i korkami?
Pierwsze pytanie dotyczyło rozwiązań
komunikacyjnych.
Była
mowa, między innymi, o poprawie transportu szynowego i lepszej
współpracy z Warszawą. Wojciech
Ołdakowski, w przeciwieństwie do
pozostałych kandydatów, okazał się
przeciwnikiem płatnych miejsc parkingowych w centrum miasta. Na pytanie jak walczyć ze smogiem, Daniel
Putkiewicz zaproponował wymianę
pieców na gazowe, skuteczne egzekwowanie zakazu palenia śmieciami
oraz likwidację tranzytu w mieście.

Wojciech Ołdakowski postawił w tym
przypadku na edukację ekologiczną,
Monika Jaroszewska – m.in. na dodatkowe, filtrujące powietrze nasadzenia i wymianę pieców z wykorzystaniem wsparcia programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

kandydaci mieli przeciwne zdanie do
starosty piaseczyńskiego. Monika Jaroszewska twierdziła, że zmianę organizacji ruchu źle przeprowadzono od
strony technicznej, a Józef Zalewski
zwrócił uwagę na tworzące się w mieście korki spowodowane dodatkowym
ruchem wprowadzonym do centrum.

Całość spotkania można
obejrzeć w internecie na
stronie PiasecznoNews.pl,
gdzie w artykule „Debata na
burmistrza Piaseczna” udostępniliśmy filmową relację

Najpilniejsze inwestycje
Jeśli chodzi o najważniejsze w
nadchodzących latach inwestycje
okazało się, że kandydaci na burmistrza mają podobne pomysły. Piaseczno powinno przede wszystkim
inwestować w drogi i oświatę.
Spore emocje wzbudziły kwestie dotyczące szkolnictwa. Wszyscy
kandydaci byli zgodni, że należy inwestować w infrastrukturę związaną z rozwojem bazy edukacyjnej i
dążyć do wprowadzania w placówkach systemu jednozmianowego. W
trakcie debaty nie zapomniano również o kulturze. Wiele mówiono o
budowie sali widowiskowej, wsparciu lokalnych artystów, budowie

i Gospodarki Wodnej, a Józef Zalewski – zastąpienie węgla gazem.
Następnie zajęto się sprawą, która w ostatnim czasie mocno podzieliła mieszkańców Piaseczna. Chodzi o
ruch dwukierunkowy na Chyliczkowskiej. Wojciech Ołdakowski, jako jeden z inicjatorów tego pomysłu, uważa, że się on sprawdził. Daniel Putkiewicz stwierdził, że jest jeszcze za
wcześnie, aby to oceniać. Pozostali
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sceny plenerowej w parku miejskim
i wyjściu z kulturą do mniejszych
miejscowości. Sporo emocji wzbudziła dyskusja dotycząca sportu i
utworzenia drużyny piłkarskiej na
miarę oczekiwań mieszkańców (II
liga?). Wojciech Ołdakowski stawia
na rozbicie środków na więcej klubów, Monika Jaroszewska – na dotowanie klubów przez spółki gminne, a Daniel Putkiewicz uważa, że
najważniejsze jest zapełnienie stadionów kibicami, a boisk dziećmi i
młodzieżą. Józef Zalewski uznał, że
gminę Piaseczno stać na finansowanie drużyny, która mogłoby być jej
wizytówką.

Kto na wiceburmistrza?
Debatujący zgodnie podkreślali chęć współpracy z młodzieżą i
młodzieżową radą gminy. W ostatnim pytaniu kandydaci opowiedzieli z kolei o tym... jakie ostatnio
czytali książki. Wojciech Ołdakowski przyznał się, że przeczytał już
w tym roku 46 książek, a aktualnie
pochłania go lektura Wiktora Suworowa. Daniel Putkiewicz przyznał, że wieczorami czyta głównie bajki swoim dzieciom, a aktualnie „Miasto okiem kobiet. Monika Jaroszewska poleciła książkę
„Stulecie winnych”, a Józef Zalewski zdradził, że jest w trakcie lektury „Dzienników” Michała Piusa
Römera.
W drugiej części debaty przyszedł czas na pytania od publiczności, które każdy z kandydatów losował osobno. „Czy możecie do mnie
pomachać?” - takie było pierwsze
z nich, ale potem nie zabrakło także takich, które poruszały nieco poważniejsze kwestie. Pytano, między
innymi, o zastępcę burmistrza (kogo
kandydaci proponują na to stanowisko?), parking przy dworcu kolejowym (kiedy powstanie?) i budynek mleczarni przy Dworcowej (kiedy zmieni swoje oblicze?) oraz profilaktykę zdrowotną. Największe emocje wzbudziła kwestia flagi Unii Europejskiej przez urzędem gminy. Na
zakończenie każdy z kandydatów
na burmistrza miał dwie minuty na
podsumowanie debaty.
- Niech wygra najlepszy – zakończyła swoje wystąpienie Monika Jaroszewska.
Debata, poza kilkoma drobnymi
incydentami, przebiegała w spokojnej i kulturalnej atmosferze. Uczestnicy koncentrowali się raczej na zaprezentowaniu swoich wizji w kolejnych zagadnieniach niż na uszczypliwościach kierowanych pod adresem kontrkandydatów.
- Zachęcamy wszystkich do
udziału w wyborach samorządowych – zamknął debatę Kamil Staniszek. Przypominamy, że wybory odbędą się w niedzielę 21 października.
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Serdecznie dziękuję, że obdarzyliście mnie zaufaniem 4 lata
temu i powierzyliscie mi mandat
radnej Gminy Lesznowola okręgu
Nowa Wola i Podolszyn.
Dziękując za wsparcie zapraszam Państwa do spojrzenia na
Nową Wolę przez pryzmat mojej
kadencji. Co się zmieniło?
Wspólnie zadbaliśmy o przestrzeń rekreacyjno sportową w postaci dwóch placów do ćwiczeń streetworkout oraz siłowni zewnętrznej
a także dwóch placów zabaw;
Ponadto rozwinelismy infrastrukturę drogowa, inwestycje od
projektów aż po wykonanie nawierzchni, chodników i oświetlenia;
Dzięki zaangażowaniu druhów
z OSP Nowa Wola udało się przeprowadzić remont sali strażnicy;
Życie na wsi składa się z codziennych drobiazgów takich jak bieżące
remonty dróg gminnych i powiatowych, odblaskowe oznaczenia jezd-

MATERIAŁ FINANSOWANY PRZEZ KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT

ni, nowe znaki drogowe, malowanie pasów czy nasadzenia zieleni i o
to również wraz z sołtys Teresą Ziomek nieustannie dbałyśmy.
Radny silny głosem swoich mieszkańców za co Państwu dziękuję.
Dziękuję również Radzie Gminy
Lesznowola oraz Wójt Gminy Lesznowola za wspólne owocne działania.

Anna Niezabitowska
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Wsparcie Gminy Lesznowola na budowę dróg powiatowych.

Doposażenie OSP z terenu Gminy Lesznowola.

Drogi powiatowe - pieniądze gminne

Strażacy z dofinansowaniem
W dniu 31 sierpnia 2018 r. Gmina Lesznowola podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę,
której przedmiotem jest realizacja zadania publicznego ,,Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lesznowola”. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest
Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ramach tego funduszu Gmina Lesznowola otrzymała dotację celową w kwocie 45.936 zł. Natomiast wkład własny Gminy Lesznowola wyniesie 464 zł. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na następujący sprzęt: cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach dla OSP w Mrokowie, agregat zasilający dla OSP
w Nowej Woli oraz automatyczny defibrylator zewnętrzny dla OSP w Zamieniu.

Skrzyżowanie ul.Wojska Polskiego
z ul. Słoneczną w Lesznowoli

Ścieżka pieszo rowerowa wzdłuż
ul. Wojska Polskiego
Podobną pomoc Gmina Lesznowola otrzymała w ramach umowy podpisanej w dniu 2 października 2018 r. z Województwem Mazowieckim. W tym przypadku Gmina Lesznowola otrzymała dotację
celową w kwocie 27.300 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowa Wola
(zakup rozpieracza ramieniowego do ratownictwa drogowego i technicznego, nożyc do cięcia pojazdów, ciężkiej pompy trzystopniowej ze zwijadłami dla OSP Nowa Wola).
Dzięki tym sprzętom wzrośnie realna pomoc dla ofiar wypadków bo to właśnie strażacy z OSP najczęściej są pierwsi na miejscu wypadków drogowych i od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar.

Gmina Lesznowola od lat wspiera budowę i modernizację dróg powiatowych. Powiat
otrzymał na ten cel z budżetu Gminy Lesznowola w latach 2015-2018 kwotę około 2 mln zł.
Przekazane środki przeznaczone zostały min.: na przebudowę ul. Żwirowej we Władysławowie oraz ul. Ogrodowej w Woli Mrokowskiej i budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli, Władysławowie i Wilczej Górze.
To nie jedyne inwestycje. Samorząd Gminy Lesznowola przeznacza również środki na
projekty, budowę dróg i chodników oraz ich remonty a także na odszkodowania za grunty
przejęte pod drogi powiatowe. W latach 2005-2018 wsparcie wyniosło ponad 16 mln zł.
Marta Sulimowicz
Kierownik Referatu Realizacji Budżetu
R

Karmieni piersią to sztuka,
której możesz się nauczyć
Karmienie piersią, mimo że naturalne może wywoływać wiele wątpliwości. Młode Mamy nie są w swoich zmaganiach same, a w razie problemów,
niepokoju lub szukając porady mogą korzystać z pomocy doświadczonych doradców laktacyjnych. Ich wiedza może być niezwykle pożyteczna
nawet dla ciężarnych, które dopiero przygotowują się na przygodę z karmieniem piersią.
Kiedy warto porozmawiać ze specjalistą?
- W przypadku komplikacji związanych
z przystawieniem dziecka do piersi, gdy jest
problem z zastojem lub zapaleniem piersi, gdy brodawki są bolesne lub uszkodzone, gdy pokarmu jest za dużo, za mało lub
gdy kobieta ma wątpliwości czy jego ilość
jest odpowiednia – wylicza Anna Kwiatkowska, która jest położną i certyfikowanym doradcą laktacyjnym z poradni laktacyjnej przy Szpitalu św. Anny w Piasecznie.
- Dodatkowo doradca laktacyjny pomoże także gdy przyrost masy ciała dziecka
karmionego piersią jest nieprawidłowy lub
gdy z jakiś powodów laktacja wymaga rozbudzenia lub wyciszenia – dodaje.
Karmienie piersią niesie korzyści zdrowotne zarówno dla matki jak i dla dziecka.
Właściwości ochronne pokarmu kobiecego nie do podrobienia w żadnej mieszance. Najlepsze efekty ochronne daje wyłączne karmienie piersią, czyli podawanie
dziecku tylko mleka matki (dopuszcza się
tylko podawanie witamin i leków).
Dzieci karmione piersią rzadziej chorują, są rzadziej pacjentami lekarzy, są znacznie rzadziej hospitalizowane. Dodatkowo
rzadziej zapadają na choroby zakaźne układu oddechowego, moczowego, pokarmowego: biegunki, martwicze zapalenie jelit, zapalenia ucha, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Karmienie mlekiem matki wpływa korzystnie na rozwój funkcji poznawczych, rozwój psychomotoryczny oraz intelektualny
dziecka. W przyszłości, jako dorośli, dzieci karmione piersią przez swoje matki rzadziej mają
nadwagę, otyłość, cukrzycę typu I i typu II, astmę, choroby nowotworowe, nadciśnienie.

Informacja i rejestracja:
Szpital św. Anny w Piasecznie
22 73 54 100
ul. Mickiewicza 39

U matki karmiącej lepiej przebiega połóg, to znaczy: szybciej następuje inwolucja macicy, krótszy jest okres krwawienia, mniejsze jest ryzyko anemii. Karmienie pozwoli Ci na szybszą utratę zbędnych
kilogramów po porodzie i powrót do figury sprzed ciąży. Karmienie piersią jest tanie i wygodne. Produkowane przez Mamę
mleko jest zawsze świeże, w odpowiedniej temperaturze, w każdej chwili gotowe
do podania dziecku. Koszty są niewielkie
(zdrowe odżywianie + ew. odciągacz pokarmu) w porównaniu z kosztami mleka
modyfikowanego, akcesoriów do żywienia sztucznego, ewentualnego częstszego leczenia, hospitalizacji, zwolnień lekarskich rodziców.
Karmiąc piersią, trzeba pamiętać, że
mleko matczyne jest idealne i niemożliwe
do podrobienia lub odtworzenia przy użyciu
nawet najdoskonalszej nowoczesnej techniki w żadnym laboratorium. Piersi kobiece są
doskonałe i niezastąpione w produkcji idealnego pokarmu dla dziecka. Warto korzystać
z możliwości jakimi dysponujemy.
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Dorota Czajkowska
Referat Realizacji Budżetu
UG Lesznowola
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Przebiegnij 4,4 km
w miłej atmosferze
KONSTANCIN-JEZIORNA Już po raz dwunasty w najbliższą niedzielę odbędzie się Bieg Papieski ze startem i metą w Habdzinie

Bieg w Habdzinie co roku gromadzi
na starcie zarówno młodych, jak i seniorów
Bieg upamiętniający postać wielkiego Polaka, rozpocznie się o godz. 13
mszą św. tradycyjnie sprawowaną na ołtarzu, którym stanie się odwrócony
kajak. Tuż po nabożeństwie, o godz. 14.30, wystartuje XII Bieg Papieski (zapisy w godz. 12-14). Uczestnicy będą się ścigali na dystansie 4,4 km, a trasa biegu przebiegnie przez następujące miejscowości: Habdzin, Łęg i Opacz.
Zwycięzców sportowych zmagań poznamy około godz. 15.30, kiedy to odbędzie się wręczenie nagród. Coroczne wydarzenie o godz. 16 zakończy Apel Papieski, po którym zostanie odśpiewana „Barka”, ulubiona piosenka św. Jana Pawła II.
Na XII Otwarty Bieg Papieski zapraszają: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, sołectwo Habdzin, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie oraz DEM’a Promotion Polska. Wydarzeniu patronują Kurier Południowy i
Piasecznonews.pl. Udział w imprezie jest bezpłatny.

PC

Maluje matka,
maluje córka
GÓRA KALWARIA Do 17 października przy ul. Białka 9 czynna jest rodzinna wystawa prac Leokadii Nastały i Wiesławy Nastały-Płaskocińskiej

Obie panie są członkiniami malarskiej Grupy Piaseczno
Ekspozycję otworzył dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii Dariusz
Falana. W trakcie wernisażu nie zabrakło ani wielu podziękowań, ani dyplomów, ani kwiatów, a całość uświetniła muzyczno-poetycka prezentacja w
wykonaniu Agaty de Mezer i Karola Rajewskiego. Ta wspólna wystawa obu
malarek jest dowodem na to, jak piękne może być kontynuowanie tradycji artystycznych, przekazywanych dalej w rodzinnie.
Leokadia Nastały to pełna energii, dojrzała artystka, posługująca się wieloma technikami, ale najchętniej malująca obrazy olejne. Zawsze była też aktywna społecznie, a jej działania koncentrowały się na promowaniu malarstwa
i pobudzaniu działań artystycznych. W latach 70-tych zainicjowała powstanie
twórczej Grupy Plastycznej Piaseczno. Warto podkreślić, że także i dziś ciągle
eksperymentuje i poszukuje nowych form dla swojej twórczości. Swoje zaangażowanie i pasję malarską przekazała córce Wiesławie Nastały-Płaskocińskiej.
Ulubiona techniką pani Wiesławy jest z kolei suchy pastel, którego miękkość i
delikatność oddaje nastrój i ulotność utrwalanych chwil. Obie malarki miały szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Grzegorz Tylec
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Uczniowie z Jazgarzewa
odwiedzili kraj Hamleta
PIASECZNO W ramach programu Erazmus+ uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie realizujący projekt „Różne pochodzenie wspólna przyszłość” wybrali się do Espergaerde, gdzie spotkali się ze
swoimi rówieśnikami z Łotwy, Niemiec, Danii i Finlandii

W Danii uczniowie integrowali się z rówieśnikami
zza granicy i poznawali kulturę innych państw
Młodzież z kilku krajów spotkała się w duńskiej szkole Tibberuspskolen.
Integrowano się, poznawano kulturę poszczególnych państw, a także rozmawiano o tolerancji wobec innych narodowości.
- Uczniowie oraz nauczyciele otrzymali niezwykle ciekawe zadanie, jakim
było stworzenie musicalu - opowiada Dorota Dyguła ze szkoły w Jazgarzewie. - Pracując w międzynarodowych grupach udało się napisać pięć znakomitych piosenek do melodii znanego przeboju z lat 80-tych, wykonywanego
przez Jansona Donovana „All my dream will do”. Ale najwięcej śmiechu było
podczas późniejszego wykonywania tych piosenek.
Oczywiście, zajęcia nie ograniczały się tylko do budynku szkoły. Nasza
młodzież miała też czas na nieformalne spotkania ze swoimi rówieśnikami i
zwiedzanie. Ciekawa była zwłaszcza wspólna wycieczka do czarującej, przepełnionej imponującymi zabytkami i niezwykłą historią Kopenhagi.
Kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu odbędzie się już w
grudniu w Jazgarzewie.
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Chatka jak z żurnala
KONSTANCIN-JEZIORNA Rodziła się długo i w bólach, kończono ją z problemami, ale w końcu jest. We wtorek oficjalnie oddano nowe, największe w gminie przedszkole na Placu Sportowym
Dzieci wprowadziły się do przestronnej placówki dzień wcześniej.
Opuściły liczącą 38 lat, wyeksploatowaną siedzibę „Czwórki” przy
Wareckiej. – Wczoraj słyszałam, jak
trzylatek odbierany przez tatę zapytał: „Tatusiu, ale przyjdziemy tu jutro, prawda?” Niech te słowa wystarczą za komentarz – mówiła w
czasie uroczystości Ewa Bader, dyrektorka Gminnego Przedszkola nr
4 „Leśna Chatka” z Oddziałami Integracyjnymi. – Długo czekaliśmy
na to przedszkole, ale warto było.
Ogromnie się cieszę, że nasze dzieci,
po tylu latach dostały tak wspaniałą placówkę, tak doskonale wyposażoną – kontynuowała w rozmowie z
naszym dziennikarzem. – Jesteśmy
w dobrym miejscu, już nie tak ukryci jak w lasku przy Wareckiej – dodała. - Jako pracownicy żałujemy
jedynie zieleni, którą zostawiliśmy
przy tamtej siedzibie, nasadzanej i
pielęgnowanej przez nas od lat.

Dużo przestrzeni, światła i nowoczesne rozwiązania
– to odróżnia nową siedzibę „Czwórki” od poprzedniej
ście na teren zielony lub plac zabaw.
Do każdej z sal prowadzą zamykane
kodem drzwi, aby dzieci samodzielnie nie „wędrowały” po budynku. We
wszystkich pomieszczeniach zamontowano oczyszczacze powietrza. Największe wrażenie robią wyposażona w urządzenia do ćwiczeń sala do
rehabilitacji, sala gimnastyczna oraz
bogato wyposażony plac zabaw zajmujący około 700 m kw. Z placówki,
której budowa i wyposażenie kosztowały 7,6 mln zł korzysta już 150 dzieci. – Na oświatę w naszej gminie nie
żałujemy pieniędzy, uważamy bowiem, że przyszłość jest w naszych
dzieciach i wnukach. Stąd oddajemy
dziś piękne, w moim mniemaniu, jak z
żurnala, przedszkole. Jako władze samorządowe chcemy, aby wszystko w
naszej gminie było z najwyższej półki – mówił burmistrz Kazimierz Jańczuk. Włodarz – w imieniu samorządu – podarował dzieciom basen z piłeczkami. Wręczył też bukiet kwiatów
przedstawicielowi spółki, która zgodziła się ukończyć budowę po tym, jak
zbankrutował jej wykonawca. Gdyby
nie to, budowa placówki przeciągnęłaby się przynajmniej o rok.

Plac Sportowy ma swoją
historię i wielu starszych
konstancinian nie wyobrażało sobie jego zabudowania – przypomniał we wtorek
Andrzej Cieślawski, szef konstancińskiej rady miejskiej.
Plac zabaw w rozmiarze XXL
Do nowej „Leśnej Chatki” z Wareckiej przedszkolna społeczność zabrała ze sobą niewiele – dokumenty
i trochę najnowszych zabawek oraz
pojedyncze, najmniej zniszczone
mebelki. Więcej nie musiała. Na Placu Sportowym, w budynku posadowionym na hektarowej działce, jest
wszystko. Przede wszystkim przestronne i widne sale, z których każda
została wymalowana w innym kolorze i ma osobną toaletę oraz wyjR
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Lokalizacja budziła kontrowersje
Trudne chwile związane z kolei
z przygotowaniami do budowy „Leśnej Chatki” przypomniał Andrzej
Cieślawski, przewodniczący rady
miejskiej. – Kiedy rozmawialiśmy o
lokalizacji dla tego przedszkola, nie
były to łatwe dyskusje. Plac Sportowy ma swoją historię i wielu starszych konstancinian nie wyobrażało sobie jego zabudowania. Jednak warto być upartym. O budowie
przedszkola w tym miejscu zdecydowała większość radnych, ja byłem
wśród nich i absolutnie tego nie żałuję – oznajmił.
Przed licznie zgromadzoną publicznością (głównie urzędnikami i
rodzicami) dzieci w podziękowaniu
zaśpiewały dwie piosenki, za co obdarowane zostały koszami słodyczy. Po
przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu przez ks. dziekana Leszka Jackiewicza, zebrani mogli zajrzeć w każdy
zakątek „Leśnej Chatki”. – Wszystko
nam się tu podoba. Jest nowocześnie
i dużo miejsca do biegania – mówiły
zadowolone mamy dzieci.

Piotr Chmielewski

A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Jeśli masz uwagi
do komunikacji, pisz
Jeszcze do końca października
można zgłaszać swoje wnioski i uwagi dotyczące komunikacji publicznej
w gminie. Chodzi przede wszystkim o
rozkłady i trasy linii autobusowych do
stolicy, które zmieniły się z początkiem
września. Propozycje mogą być składane wyłącznie na piśmie – osobiście w
kancelarii ratusza lub mejlowo na adres: kancelaria@konstancinjeziorna.pl
(po 31 października zostaną one przekazane do stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego). Wnioski można także kierować bezpośrednio do ZTM.

PIASECZNO

PC

Przeboje polskiego
bigbitu
Już dziś o godz. 19 odbędzie się
niezwykły muzyczny wieczór. Najpopularniejsze piosenki polskich zespołów bigbitowych z lat 60-tych zagrają i zaśpiewają w miejscowym Domu
Kultury artyści z Piaseczna, Warszawy oraz Raszyna. Wystąpią: Agnieszka
Adamczyk, Sławomir Kosiński, Paweł
Górski, Marcin Molski, Brunon Niewiński, Agata Gałach i Piotr K.Sawicki, Tomasz Winiarski i Piotr Czaplicki oraz
Duet Ojciec i Syn. Bilety wstępu - 10 zł.
Patronami medialnymi imprezy są Kurier Południowy i Piasecznonews.pl.
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Próg obok progu, a dalej nic

Czyszczą drzewa
w centrum miasta

KONSTANCIN-JEZIORNA Na ulicy Akacjowej, pomiędzy Chylicką i Graniczną, gmina ułożyła obok siebie dwa
progi spowalniające. Na dalszym, 200-metrowym odcinku arterii nie ma ich wcale. – To bez sensu – uważa
PIASECZNO Gmina przycięła drzewa rosnące wzdłuż chodników spacepan Robert z Akacjowej. Urzędnicy tłumaczą: Tak chcieli mieszkańcy
rowych przy ul. Wojska Polskiego 5. Jednak to jeszcze nie koniec jeNasz czytelnik zauważa, że od
siennych porządków, bowiem do wycięcia jest szpaler drzew przesła- kilku lat na Akacjowej znajdowały się
znaki ograniczające prędkość do 30
niających okna mieszkańcom bloku przy ul. Kusocińskiego 7

Tylko ostra przycinka drzew pozwala
doświetlić mieszkania w blokach
Niektórzy mieszkańcy bloków w centrum miasta od lat skarżą się na drzewa, przesłaniające im słońce. - W moim mieszkaniu jest ciemno nawet latem –
skarży się pani Jadwiga, mieszkająca przy ul. Kusocińskiego 7. - Jak rano wstaję, muszę palić światło, bo nic nie widać. W mieszkaniu panuje wilgoć. Z tymi
drzewami trzeba w końcu coś zrobić.
Przed blokiem, od strony ul. Wojska Polskiego, rosną dwa szpalery gęstych drzew. - Szereg znajdujący się bliżej bloku chcemy wyciąć - informuje
Stanisław Zawadzki, prezes SM „Jedność”. - To dokładnie 15 drzew. Niestety
mamy problem, bo teren na którym rosną należy do starostwa, a ono nie bardzo chce zgodzić się na wycinkę. 125 osób chce odsłonienia okien w bloku,
a zaledwie kilka jest temu przeciwnych. Mam nadzieję, że ta sprawa znajdzie
w końcu pozytywny finał i te drzewa znikną. A jak nie, niech starostwo płaci
mieszkańcom bloku za doświetlanie mieszkań.
Inaczej sprawa przedstawia się z drzewami po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, które zostały już częściowo podczyszczone. - Gmina wykonała
już swoją część prac, teraz kolej na nas – mówi Stanisław Zawadzki. - Chcemy
przyciąć w ten sam sposób drzewa przy bloku oznaczonym numerem 5A. To
jedyne wyjście, aby wpuścić do mieszkań więcej światła.

km/h. – Gdyby straż miejska i policja
częściej egzekwowali ich przestrzeganie, nie trzeba byłoby układać progów
spowalniających – uważa pan Robert.
Mężczyzna jest ciekawy kto wpadł na
pomysł budowy jedynych na ulicy
dwóch muld w odległości 50 metrów.
– Jeszcze gdyby powstały na dwóch
końcach ulicy, to rozumiem – komentuje i dodaje, że przeszkody i tak są
starannie omijane przez kierowców.
Wjeżdżają oni na pole sąsiadujące z
jezdnią. – Nikt nie chce psuć sobie samochodu – tłumaczy czytelnik.
Jak zauważyliśmy we wtorek
na miejscu, drogowcy budują kolejny próg, ale na Akacjowej po drugiej
stronie Chylickiej, w pobliżu ogrodzenia cmentarza. – Już lepiej gdyby za
te pieniądze powiesili latarnie na tym
odcinku ulicy, są już słupy. Nie mogę
się o to doprosić, mimo że dużo pieszych tędy chodzi – mówi pan Robert.
Antoni Kobus, zastępca kierownika gminnego Wydziału Dróg
Gminnych wyjaśnia, że przeszko-

Urzędnicy ratusza tłumaczą, że progi ułożono w miejscu
wskazanym przez mieszkańców
dy spowalniające ruch zostały wykonane zgodnie z przepisami oraz
wnioskami mieszkańców. – Skarżyli się oni na wyścigi motocyklistów
na Akacjowej oraz Chylickiej. Ponieważ tą drugą ulicą zarządza powiat,
mogliśmy spowolnić ruch jedynie na
Akacjowej. I wybudowaliśmy progi w
miejscu, gdzie – wedle mieszkańców
– chodzi najwięcej pieszych, a wśród

nich dzieci – argumentuje urzędnik.
W przypadku oświetlenia Akacjowej od ul. Chylickiej do granicy z
gminą Piaseczno, Antoni Kobus informuje, że w tym roku został wykonany projekt tej inwestycji i – jeżeli nowi radni przeznaczą na ten cel
pieniądze – zostanie ona wykonana
w przyszłym roku.

Piotr Chmielewski

Słup
niezgody

LESZNOWOLA Na początku sierpnia złamał się słup telekomunikacyjny, stojący na prywatnej działce przy ul. Słonecznej w Starej
Iwicznej. Jej właścicielka bezskuTomasz Wojciuk tecznie domaga się od firmy Orange jego uprzątnięcia
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Brygida Kucharska od dwóch miesięcy walczy o to, aby
operator zabrał złamany słup z jej posesji
Złamany słup uszkodził dwa
ozdobne świerki. – To cud, że nie runął na znajdujący się za siatką chodnik, bo mógłby kogoś zabić – komentuje Brygida Kucharska. Mieszkanka zgłosiła sprawę do firmy Orange, do której należy podpora. Przybyli na miejsce technicy stwierdzili,
że słup jest niebezpiecznie pochylony
i w związku z tym zostanie usunięty. – Niestety, mimo wcześniejszych
zapowiedzi, następnego dnia nikt się
u mnie nie pojawił – opowiada nasza

Mieszkanka chce, aby Orange wypłacił jej odszkodowanie za zniszczone świerki
czytelniczka. – Więc jeszcze raz telefonicznie poinformowałam spółkę o
zagrożeniu. 17 sierpnia na mojej posesji, bez zapowiedzi, zjawili się pracownicy firmy telekomunikacyjnej.
Nie zastali mnie jednak w domu. To
przykre, że Orange nie potrafi sprawnie załatwić prostej sprawy.
W międzyczasie pani Brygida
zrezygnowała ze stacjonarnego telefonu, który od kilku tygodni i tak
już nie działał. Powzięła także de-

cyzję o definitywnym usunięciu
złamanej podpory z posesji (wcześniej była mowa o jej wymianie). –
Nie mam na ten słup żadnej umowy, a znajduje się on na moim terenie – argumentuje. – Co, jeśli by
się na kogoś przewrócił? Wówczas
ja ponoszę odpowiedzialność.
Poprosiliśmy o komentarz do
sprawy firmę Orange. – Nasz partner techniczny trzykrotnie podejmował próby naprawienia słupa na posesji klientki – informuje
biuro prasowe operatora. – Niestety, wszystkie okazały się nieskuteczne. Ostatecznie na naprawę
nie zgodziła się klientka, na której
działce stoi ten słup. Ekipa techniczna prowizorycznie go więc
zabezpieczyła. Biorąc pod uwagę brak możliwości porozumienia się z właścicielką działki oraz
względy ekonomiczne, będziemy
zmuszeni zrezygnować z odbudowy słupa. Klientom, którzy stracili
stacjonarne połączenie telefoniczne, w najbliższym czasie zaproponujemy świadczenie usług w technologii mobilnej.

Tomasz Wojciuk
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Niezły z niego Chwat!

PRAŻMÓW

Oko w oko z
kandydatami na wójta

PIASECZNO Członkowie Grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”
zrekonstruowali zbudowany na początku listopada 1918 roku samochód
pancerny Chwat, który powstał prawdopodobnie na bazie szwajcarskiego Saurera
Grupa „Szare Szeregi” znana
jest z tego, że odbudowuje stare
pojazdy wojskowe. Przeważnie są
to zupełnie nowe konstrukcje, które jednak do złudzenia przypominają oryginalne samochody pancerne, służące w polskim wojsku w

W najbliższych latach
grupa chce zrekonstruować
rosyjskiego Austina-Putiłowa oraz dwa pancerne Fordy
FTB, które brały udział
w Bitwie Warszawskiej
pierwszej połowie X X wieku. Jakiś
czas temu pisaliśmy o zrekonstruowanym przez pasjonatów pancernym Fordzie T, którego kilka egzemplarzy służyło w polskiej armii
w latach 20. ubiegłego wieku. Teraz udało się odtworzyć inną wojskową legendę, a mianowicie pojazd Chwat, zbudowany między 1
a 3 listopada 1918 roku w Przemyślu. - Auto zostało stworzone w ramach projektu edukacyjno-historycznego przy współpracy z gminą Warszawa-Ochota oraz „samochodówką” przy ul. Szczęśliwickiej
w Warszawie, gdzie wykonaliśmy
część prac – mówi Zbigniew Rowiński, założyciel grupy mieszkający w Jazgarzewie.

Budził przerażenie w szeregach
Ukraińców
Praktycznie wszystkie elementy
zbudowanego samochodu, począwszy od kół, a skończywszy na opancerzeniu, zostały wykonane od zera.
Rekonstruktorzy mieli mało materiałów, na których można było się wzorować. Oryginalny Chwat powstał w zakładach braci Górniaków, które słynęły m.in. z produkcji pieców i... płaskodennych statków wycieczkowych. Pojazd skonstruowano prawdopodobnie na bazie dużej ciężarówki Saurera,
która została porządnie opancerzona
i doposażona. Miał wspomagać walki Orląt Przemyskich, ścierających się
z Ukraińcami jesienią 1918 roku na
wschodnich kresach. - Auto jest duże,
ma ponad 5 m długości i 2,5 m wysokości – mówi Zbigniew Rowiński. - W
tamtych czasach w szeregach Ukraińców musiało budzić prawdziwy postrach. Na froncie wschodnim nie było
wówczas czołgów i broni przeciwpancernej. Więc Chwat, który wyjeżdżał
kilkukrotnie poza Przemyśl, był praktycznie niezniszczalny.
Co ciekawe, samochód mógł zabierać również desant, na który składało się do 15 żołnierzy. Nie wiadomo jaki był po wojnie jego los. Historycy podejrzewają jednak, że
mógł zostać „rozebrany” z pancerza
i służyć jako normalna ciężarówka.
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Pierwszy polski samochód pancerny Chwat. Rekonstruktorzy
zbudowali auto praktycznie od podstaw
W Piasecznie powstanie grupa
rekonstrukcyjna
Aktualnie w skład Grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”
wchodzi 43 młodych ludzi z różnych
gmin i powiatów. Spotykają się oni u
księży Jezuitów na warszawskiej Starówce. Jednak teraz Zbigniew Rowiński myśli o utworzeniu kolejnej
drużyny w Piasecznie. - Jest spore
zainteresowanie naszą działalnością
– mówi. - Poprzez rekonstrukcje i
lekcje historii realizowane w ramach
projektu „Polskie drogi do niepodległości” staramy się upamiętniać wydarzenia, w których brali udział harcerze. Dotyczy to zarówno wojny z
bolszewikami z lat 1919-1920, jak i
okresu konspiracji podczas II wojny światowej, zakończonego Powstaniem Warszawskim. Nasze wysiłki
budzą dużą aprobatę. Zgłaszają się
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kolejne osoby, które chcą nam pomagać i odtwarzać historię.
Niedawno
grupa
nawiązała
współpracę z Piaseczyńsko-Grójeckim Towarzystwem Kolei Wąskotorowej. W przyszłości to właśnie na terenie wąskotorówki mają odbywać się
spotkania nowej drużyny. - Rozmawiamy też o wspólnej organizacji wydarzeń historycznych – zdradza Zbigniew Rowiński. - Niestety, w tym
roku 11 listopada będziemy spędzać
w... Kielcach, skąd otrzymaliśmy zaproszenie. Na początku roku zapytaliśmy gminę Piaseczno czy planują jakieś wydarzenia na 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w których
moglibyśmy uczestniczyć. Nie otrzymaliśmy jednak konkretnej odpowiedzi. Kiedy kilka tygodni temu się do
nas zgłosili, jednak było już za późno.

Tomasz Wojciuk

W najbliższą sobotę o godz. 20
w remizie OSP w Uwielinach odbędzie się debata kandydatów na wójta gminy w kadencji 2018-2023. W
szranki staną Jan Dąbek, Maciej Michalski i Łukasz Żywek. Organizatorem wydarzenia jest Teresa Wójcicka, sołtys Uwielin. – Zdecydowałam
się na zaproszenie kandydatów do
wspólnej debaty, ponieważ odnoszę
wrażenie, że jest małe zainteresowanie zbliżającymi się wyborami. Mieszkańcy zgłaszają również, że mało znają kandydatów na wójta. Uznałam, że
dobrze byłoby, aby dali się poznać i
w klarowny sposób przedstawili swój
program – mówi pani sołtys.
Pretendenci do stanowiska będą
mieli po 5 minut, aby się zaprezentować, a następnie będą odpowiadać
na pytania organizatorów debaty, a
także zadawać je sobie nawzajem.
Będzie też czas na pytania z sali.

PC
URSYNÓW

Wernisaż w ogrodzie
Kolonia Artystyczna i Dyrektor
Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie zapraszają na wernisaż wystawy
malarstwa Magdaleny ShummerFangor do willi „Janówek” zw. „Fangorówką” . Wystawę można będzie
oglądać do 11 listopada w weekendy w godzinach od 11 do 19. Początek wernisażu o godzinie 16.

Tyl
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Pieśni śpiewane po drodze
GÓRA KALWARIA Szykuje się muzyczna uczta dla wielbicieli muzyki klasycznej granej na dawnych instrumentach. W najbliższą niedzielę w kalwaryjskim kościele parafialnym wystąpią wyjątkowi wykonawcy z
unikatowym repertuarem
Koncert, na który wstęp będzie
bezpłatny, odbędzie się w ramach
15. sezonu cyklu „Mazowsze w Koronie. Muzyczne wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej”. Organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury (MIK) i jego partnerów
cykl w tym roku jest związany z obchodami jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Niedzielny występ, który rozpocznie
się o godz. 17. zostanie poświęcony
średniowiecznym i późniejszym pieśniom pielgrzymów, zdążających do
sanktuariów na terenie całej Europy.
– Kto choć raz był pielgrzymem wie
doskonale, jak ważna jest w wędrówce pieśń na ustach. Dzięki niej każdy
krok, mimo zmęczenia, wydaje się łatwiejszy. Wiedziano o tym od dawna
– tłumaczy Radosław Lubiak z MIK.
Zagrają i zaśpiewają Chór Animato ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Łazach pod batutą Olivii Kaczyńskiej, Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova oraz soliści – Dagmara Barna (sopran) i Karol Bartosiński (kontratenor). Wykonawcy zaproszą słuchaczy do wspólnej muzycznej wędrówki przez polskie
sanktuaria, do których od dawna udawały się i udają nadal rzesze pielgrzymów: Częstochowę, Studzianną, Gidel czy Wielką Wolę. Na szlaku pojawi
się też Trzebnica, do której pielgrzymi przybywali, by oddać hołd św. Jadwidze, patronce Śląska. Nie zabraknie również pieśni rozbrzmiewających

niegdyś na słynnej Camino – drodze
do Santiago de Compostela. Artyści
wykonają także pieśni, które znalazły się w księdze „El Libre Vermell” w
klasztorze Montserrat.
Publiczność będzie miała okazję usłyszeć ten wyjątkowy repertuar w wykonaniu muzyków specjali-

zujących się w grze na historycznych
instrumentach, takich jak: skrzypce
renesansowe, fidel, viola da gamba
czy krumhorn. Szczególne instrumentarium da wyobrażenie o tym,
jak ta intrygująca muzyka mogła
brzmieć w przeszłości.
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Monodram
Sławomira Hollanda
We wtorek 16 października w
Domu Kultury w Piasecznie obejrzeć będzie można monodram Zama
Believingooda „Życie Jadzi według
mnie”, w którym wystąpi Sławomir
Holland - aktor, absolwent PSWT we
Wrocławiu, pracował m.in. w zespołach teatrów Żeromskiego w Kielcach, Popularnego, Ateneum i Na
Woli w Warszawie, Polskiego w Bydgoszczy. Monodram opowiada historię miłosną z punktu widzenia starzejącego się mężczyzny. Magister inżynierii sanitarnej dzieli się z nami wspomnieniami z cudownych kilku lat wielkiej miłości z młodszą Jadzią, która
pewnego dnia odmienia jego życie.
Początek o godzinie 20. Bilety: 20 złotych do nabycia w Domu Kultury.
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Obecna kadencja mija pod znakiem rekordów. Rekordowe były sumy przeznaczone na inwestycje oraz pozyskane przez
Powiat Piaseczyński środki. Nigdy wcześniej nie przeprowadzono również tylu remontów szkół oraz powiatowych dróg.
Po czterech latach mieszkańcy mają powody do zadowolenia.

Ocalone szkoły
Jednym z sukcesów było uratowanie dwóch placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Szkół im. Wł. St.
Reymonta. Ich losy były zresztą ze sobą splecione, ponieważ dzieci z Piaseczna miały zostać przeniesione do budynku po zlikwidowanym wcześniej
Reymoncie. – My zmieniliśmy tę decyzję, w efekcie czego placówki przetrwały i mają się bardzo dobrze – mówi członek Zarządu Ksawery Gut. Ośrodek
kosztem 12 mln zł (z czego 4,1 mln to środki pozyskane) został rozbudowa-

strukturę sportową. Kosztem ponad 15 mln zł wybudowane zostały 3 boiska i 2 hale sportowe. To absolutny rekord!
Powiat pamięta także o najbardziej potrzebujących. W PęcherachŁbiskach powstaje ośrodek dziennej pomocy dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, a podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górze
Kalwarii już niedługo przeprowadzą się do nowej siedziby.

Pozyskane środki
- Powiat Piaseczyński szukając pieniędzy na inwestycje pukał do bardzo
wielu drzwi – mówi wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski. W sumie udało się
pozyskać prawie 37,5 mln zł. Dzięki temu możliwa była realizacja aż 22 inwestycji, wśród których znalazły się między innymi budowa mostu przez rzekę
Jeziorkę w Głoskowie (1,5 mln zł), przebudowa drogi Baniocha - Solec (2 mln)
oraz termomodernizacja szkół i budynków użyteczności publicznej (8,5 mln).
Sfinansowany został także projekt edukacyjny „Atrakcyjni na rynku pracy” (prawie 3 mln zł), dzięki któremu powiatowe szkoły mogą lepiej dostosować umiejętności uczniów do konkretnych wymagań pracodawców. – W
szkołach powstają pracownie i warsztaty szkolne. Oprócz tego uczniowie
mają możliwość odbycia stażu i praktyk w restauracjach i hotelach. - Korzystają z tego na przykład uczniowie Gastronomika w Górze Kalwarii – wylicza wicestarosta Strzyżewski.

Apetyczna filmowa
noc w Hugonówce
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KONSTANCIN-JEZIORNA

W piątek 19 października o godz.
19 w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) zacznie się Bezsenna Noc w Hugonówce czyli „Apetyczny maraton filmowy”. Jedzenie
jest inspirującym tematem dla twórców kina. Powstało wiele „smakowitych” filmów z jedzeniem w roli
głównej. Podczas maratonu zostaną
wyświetlone trzy wybrane produkcje – pełne smaku, kolorów i pasji.
Przez żołądek do serca kinomana!
Na wszelki wypadek nie przychodźcie głodni. Smacznego oglądania!
Informacje o tytułach filmów można
uzyskać w recepcji KDK, tel. 22 484
20 20 lub mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl. Wstęp wolny.

O

Rozbudowany Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie
ny i jest obecnie jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek na Mazowszu. Powstały nowoczesne pracownie dla dzieci i młodzieży oraz świetnie wyposażony internat, w którym dzieci czują się jak w domu. Remont
trwa także w konstancińskim Reymoncie. Od trzech lat szkoła ma nową
ofertę edukacyjną, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Dziś uczy się tu
ponad 300 uczniów. Mogą oni kształcić się w ciekawych i atrakcyjnych na
rynku pracy zawodach, takich jak rehabilitant, technik logistyk czy spedytor.

Inwestycje w oświatę i sport
W ciągu ostatnich lat prawie wszystkie powiatowe placówki oświatowe
zostały wyremontowane lub przeprowadzono w nich termomodernizację. –
Przykładem może być internat Budowlanki w Górze Kalwarii oraz szkoła i
internat Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie. W tej ostatniej placówce został
także przeprowadzony gruntowny remont klas i korytarzy – wylicza Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski. Jedną z najważniejszych „oświatowych” inwestycji Powiatu jest też nowa pracownia samochodowa przy ZS
Nr 1 w Piasecznie. Mijająca kadencja to także rekordowe nakłady na infra-

Wyremontowana droga Baniocha-Solec-Szymanów
Warto też wspomnieć o środkach pozyskanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Piasecznie. Tu także padł rekord. W latach 2015-2018 PUP pozyskał 20,3 mln złotych na aktywizację bezrobotnych! Znaczna część środków
przeznaczona została na wsparcie finansowe dla osób otwierających własną działalność gospodarczą. W tym okresie powstało ponad 700 nowych
firm. – Nic dziwnego, że bezrobocie u nas jest wyjątkowo małe i wynosi tylko 4 % - podsumowuje wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.

Wzrost wydatków na inwestycje

Nowa hala sportowa przy LO w Piasecznie

Bez wątpienia jednym z największych sukcesów mijającej kadencji był
wzrost wydatków na inwestycje. – W 2014 było to tylko 15 mln zł. My widząc jak ogromne są potrzeby powiatu i mieszkańców stopniowo zwiększaliśmy tę sumę. W 2017 r. padł rekord. Na inwestycje przeznaczonych zostało
aż 47 mln zł – mówi członek Zarządu Ksawery Gut i wyjaśnia, że jeden rekord umożliwił pobicie kolejnego. - Dzięki większym środkom na inwestycje w całym powiecie zostało przebudowane aż 51 km dróg i powstało ponad 36 km chodników. Nową nawierzchnię, chodnik i ciąg pieszo-rowerowy zyskała m.in. ul. Mirkowska w Konstancinie-Jeziornie. – Przebudowali-
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Filcowe cudeńka
Jutro o godz. 15 w Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) odbędą
się warsztaty rodzinne, podczas których uczestnicy przygotują wyjątkowe breloczki i zawieszki z filcu oraz innych materiałów. Każdy będzie mógł stworzyć
własny, niepowtarzalny projekt i ozdobić go według własnego pomysłu. Świetna kreatywna zabawa, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Udział – 5 zł.
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PIASECZNO

Ze słów najprostszych
W środę 17 października w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się wieczór
promujący najnowszą antologię Klubu Poszukiwaczy Słowa zatytułowaną „Ze słów
najprostszych”. Wieczór uświetni recital Julity Kożuszek. Początek o godzinie 18.
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śmy też drogę z Baniochy do Konstancina-Jeziorny przez Szymanów, Solec
i Borowinę. Nowe nawierzchnie asfaltowe zyskali również mieszkańcy m.in.
Kępy Okrzewskiej, Piasków, Obór, Słomczyna, Obrębu, Szymanowa, Parceli i Obórek, gdzie został wybudowany nowy most przez Jeziorkę – wylicza
Ksawery Gut i dodaje, że w jednej tylko gminie Konstancin-Jeziorna w ciągu
ostatnich czterech lat nową nawierzchnię zyskało aż 35% dróg powiatowych.
Wśród większych inwestycji drogowych przeprowadzonych w trakcie mijają-

Nakłady na inwestycje w mln złotych

Odsłonięto
pamiątkowy
belisk
LESZNOWOLA W ubiegły piątek
przed urzędem gminy Lesznowola odsłonięto tablicę upamiętniającą 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości
O

C

J

A

Nowe życie zrujnowanych obiektów
Przez piętnaście lat mieszkańcy Góry Kalwarii
musieli patrzeć na niszczejące w sercu miasta koszary. – Nam udało się znaleźć inwestora, który przekształcił ruinę w prawdziwą perełkę – mówi wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski i dodaje, że cieszy się, że jego miasto ma w końcu wspaniały hotel i pracodawcę, który daje

Góra Kalwaria. W miejscu straszących od 15 ruin powstał nowoczesny hotel

cej kadencji należy jeszcze wymienić remont ul. Wojska Polskiego w Piasecznie oraz nowe chodniki w Dobieszu i Bobrowcu. O te ostatnie mieszkańcy
obu miejscowości apelowali od lat.

Ułatwienia dla mieszkańców
W trakcie mijającej kadencji w znacznym stopniu poprawiła się jakość obsługi mieszkańców. Dwa lata temu w starostwie przy Chyliczkowskiej otwarta została nowoczesna sala obsługi. – Przez wiele lat interesanci, zwłaszcza ci starsi, narzekali, że muszą biegać po piętrach, aby załatwić
swoje sprawy. Teraz to już przeszłość. Prawie wszystko można załatwić w
jednym miejscu – cieszy się Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski. Na
sali przy Chyliczkowskiej swoje stanowisko ma też Powiatowy Urząd Pracy. To tutaj przedsiębiorcy mogą załatwić formalności związane z zatrudnieniem obcokrajowca. Od niedawna nową siedzibę ma również Wydział
Komunikacji i Transportu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. – W nowym budynku przy Czajewicza jest nowocześnie, przestronnie i
warunki obsługi interesantów są bez porównania lepsze niż w poprzednim
miejscu – podkreśla starosta Ołdakowski i dodaje, że nową siedzibę zyskała również Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie. - Rok wcześniej ta placówka otworzyła swoją filię w Tarczynie - przypomina starosta.
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zajęcie ponad trzydziestu mieszkańcom. Ale to nie jedyny obiekt w który
powiat tchnął nowe życie. Dwa lata temu udało się wydzierżawić podupadły Ośrodek Wisła. Teraz obiekt nosi nazwę „Planeta Zalesie” i jest to popularne miejsce wypoczynku i rekreacji rodzinnej, z którego chętnie korzystają mieszkańcy powiatu.

Organizacje pozarządowe
W trakcie mijającej kadencji udało się zorganizować szereg interesujących wydarzeń – większość we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nakłady na nią rosły systematycznie z roku na rok. W 2015 r. wyniosły
75 tys. zł, rok później było to już 120 tys. zł, a w roku 2018 na współpracę z
organizacjami non profit przeznaczono aż 206 tys. zł.
Wśród współfinansowanych przez Powiat imprez znalazły się m.in. Szachogranie i Żywe Lekcje Historii w Czersku, a także szereg inicjatyw związanych z Wisłą i regionem, jak Flis Festiwal i Zielone Świątki na Urzeczu.
Powiat współfinansował również cieszące się wielkim zainteresowaniem ze
strony mieszkańców „Wakacyjne Rejsy Szkutą na Urzeczu” z Góry Kalwarii.
Od lat jednym z priorytetów są także potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Na stałe w kalendarz wydarzeń wpisały się już takie imprezy jak
Wolpreza czy Tataspartakiada.

Dziękujemy
za wspólne
cztery lata.
Mamy nadzieję,
że dzięki wymienionym wcześniej
inwestycjom
pozostawimy po
sobie coś więcej
niż dobre
wspomnienie.

Powiat Piaseczyński

Ustawienie i odsłonięcie wykonanej w kamieniu tablicy oraz
koncert galowy „Dla Niepodległej”, który odbył się zaraz potem
w szkole w Łazach były zwieńczeniem kilkudniowych uroczystości
rocznicowych, które miały przypomnieć lesznowolskiej społeczności to doniosłe wydarzenie, jedno z
najważniejszych w historii Polski.
Po odegraniu hymnu państwowego
i wciągnięciu na maszt flagi, głos
zabrała wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. – Rok 2018 jest dla nas
wszystkich rokiem wyjątkowym,
w którym – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – możemy podziękować za wielki wysiłek i przelaną krew – mówiła. – Wolności nie dostaje się raz na
zawsze. Trzeba o nią dbać i każdego dnia ją pielęgnować. Dziś odsłaniamy obelisk, który jest wyrazem
wdzięczności i szacunku całej naszej społeczności dla tych, którzy
przyczynili się do odzyskania przez
Polskę niepodległości.
List od prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął obchody swoim patronatem, odczytała przewodnicząca rady gminy Bożenna Korlak. Andrzej Duda podkreślał w
nim m.in., że wspólne świętowanie
100-lecia odrodzonej Polski jest wyrazem naszej narodowej dumy. Następnie zdjęto opasającą kamień
wstęgę, a prowadzący uroczystość
aktor Stanisław Biczysko, odczytał apel pamięci oręża polskiego. Po
poświęceniu tablicy przez ks. Mirosława Cholewę, proboszcza parafii
św. Marii Magdaleny w Magdalence, pod obeliskiem złożono pamiątkowe wieńce.

Tomasz Wojciuk

KONSTANCIN-JEZIORNA

Jesteś miłośnikiem
Francji? To twój klub
W czwartek 18 października
o godz. 18.30 w Konstancińskim
Domu Kultury (ul. Mostowa 15) odbędzie się inauguracyjne spotkanie Klubu Miłośników Kultury Francuskiej. Gościem będzie prof. Anna
Grześkowiak-Krwawicz z Instytutu Badań Literackich PAN, która opowie o roli języka francuskiego w XVIII-wiecznej Europie, kiedy to postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego łączyła nas
z europejskimi elitami. Spotkania
klubu będą organizowane raz w
miesiącu i w każdym wezmą udział
atrakcyjni goście. Są one kierowane do osób zainteresowanych literaturą, muzyką, sztuką współczesną i dawną Francją. Moderatorkami są: Ewa Stocka-Kalinowska – filolog romański, dziennikarz radiowy Polskiego Radia oraz Joanna
Żurowska – filolog romański, wykładowca UW (literatura francuska
XIX i XX w.). Wstęp wolny.
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Wytną stare, posadzą nowe Ich już na pewno nie zobaczymy w radzie
PIASECZNO Gmina usunie rosnące przy ul. Puławskiej, przed skrzyżo- GÓRA KALWARIA Dorota Pyszyńska, Krzysztof Rychlewski i Krzysztof Parol zrezygnowaniem z Chyliczkowską, topole czarne odmiany „Italica”. Stare drze- wali z ponownego ubiegania się o mandat gminnego radnego. Odchodzą z mieszawa są puste w środku i jesienne wichury mogłyby je przewrócić
nymi uczuciami
Dorota Pyszyńska spędziła w radzie miejskiej trzy kadencje, w ostatniej była jej wiceprzewodniczącą.
Jest uznawana za jedną z osób, które w radzie miejskiej miały najwięcej do powiedzenia. Nie kandyduje w zbliżających się wyborach, ponieważ - jak mówi - „trzeba dać się
wykazać innym”. – Nie ma żadnych
istotnych powodów mojej rezygnacji
z udziału w wyborach – ucina wszelkie spekulacje. Dyrektorka największego zakładu w Górze Kalwarii
- Domu Pomocy Społecznej tłumaczy, że dzięki pracy w samorządzie
zdobyła duże doświadczenie. – Na
pewno będę wspominała pracę w
nim z sympatią – mówi. Dorota Pyszyńska najbardziej jest zadowolona ze swojego wkładu w walkę o budowę obwodnicy. Była szefową komitetu protestacyjnego, który m.in.
dwa razy zmobilizował mieszkańców do blokowania kalwaryjskiego ronda, a także doraźnej komisji
rady miejskiej, która wywierała naciski na władze państwa, aby w końcu podjęły decyzję o budowie drogowego obejścia miasta i przeznaczyły
na ten cel odpowiednie fundusze.
Natomiast „z wielkim smutkiem” odchodzi z rady miejskiej
Krzysztof Parol, jeden z nielicznych
radnych, którzy na początku mijającej kadencji nie obawiali się wyrażać swoich opinii. – Nie chcę być
dłużej radnym i koniec. Byłem jedną
kadencję, zobaczyłem jak to wszyst-

Zamiast starych topoli zostaną posadzone dęby i lipy
Okazuje się, że wiekowe topole rosnące w centrum miasta są w bardzo
złym stanie, zagrażając bezpieczeństwu ludzi i mienia. – W celu rzetelnej oceny ich stanu zostały wykonane dwie profesjonalne ekspertyzy dendrologiczne, z badaniem wnętrza pni drzew, wykonane przez prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka – mówi Grzegorz Chrabałowski, naczelnik gminnego Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych. Jak się okazało, pnie topoli są puste w
środku i częściowo spróchniałe.
W ich miejsce gmina planuje nasadzenia wzdłuż ulic Puławskiej i Kościuszki. Zostały już przygotowane miejsca pod nowe drzewa. Będzie ich w sumie
17, w tym 7 dębów kolumnowych odmiany „Fastigiata” oraz 10 lip drobnolistnych odmiany „Greenspire”. W ramach jesiennych nasadzeń w mieście pojawiło się od września 36 drzew i prawie 3000 krzewów, które można podziwiać
przy ul. Szpitalnej, Wojska Polskiego, Jarząbka, Puławskiej na odcinku od Raszyńskiej do Energetycznej oraz na cmentarzu komunalnym i w parkach w Józefosławiu. Na przełomie października i listopada dosadzonych zostanie kolejnych 81 drzew i ponad 1000 krzewów.

Tomasz Wojciuk
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Krzysztof Rychlewski (z lewej) i Krzysztof Parol byli radnymi
przez 4 lata, Dorota Pyszyńska – 12 lat
ko działa i uważam, że szkoda czasu. Radni powinni pracować tak, jak
oczekuje społeczeństwo, a nie partia każe – komentuje. W kończącej
się kadencji Krzysztof Parol domagał się od gminy działań, które zakończą podtapianie ul. Kalwaryjskiej po ulewach (udało się to częściowo ograniczyć). Sprzeciwiał się
też podnoszeniu lokalnych podatków, podobnie jak i Krzysztof Rychlewski. Rychlewski również zrezygnował z kandydowania w zbliżających się wyborach. – Uznałem, że
trzeba ustąpić miejsca młodszym.
Na listach do rady miejskiej znajduje
się dwóch moich synów – tłumaczy.
– Władzę w gminie powinni przejąć

młodsi mieszkańcy, mają więcej zapału. Tym bardziej, że w Górze Kalwarii od lat istnieje skostniały układ,
delikatnie mówiąc – dodaje.
Rychlewski w ostatnich latach –
jako radny i prezes miejscowej Spółdzielni Mieszkaniowej – przede
wszystkim piętnował politykę miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, wytykał błędy jego kierownictwu i nie godził się na niedostatecznie uzasadnione – w jego
ocenie – podwyżki cen za wodę i
ścieki. – Uważam, że zawsze trzeba
mieć swoje zdanie – wychodzi z założenia odchodzący radny.

Piotr Chmielewski

A

GÓRA KALWARIA

Obraz świata
na dużym ekranie
Już dziś w kinie Uciecha rozpoczną
się bezpłatne projekcje najlepszych filmów dokumentalnych w ramach międzynarodowego festiwalu „Watch Docs.
Prawa Człowieka w Filmie”. W piątek o
godz. 18 będzie można zobaczyć trzy
filmy, w sobotę od godz. 17 – dwa (między projekcjami o godz. 18.30 odbędzie
się spotkanie z Aleksandrem Krysztofowiczem, adwokatem Okręgowej Rady
Adwokackiej), a w niedzielę od godz. 17
– dwa kolejne. Wstęp wolny.
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Spotkanie z pszczołami
na rynku
PIASECZNO W poprzednią niedzielę na piaseczyńskim rynku po raz
pierwszy królowały pszczoły, wytwarzany przez nie miód i można było
poznać pracę pszczelarzy

Na imprezie mówiono wiele o zwyczajach pszczół
i prozdrowotnych właściwościach miodu
Głównym celem pikniku „Cud Miód – zdrowie z natury!” była edukacja.
Dlatego zorganizowano szereg ciekawych mini wykładów. – O pszczołach w
obecnych czasach trzeba dużo mówić i dobrze, że jest zainteresowanie tym
tematem – przekonuje Katarzyna Tworek z Piaseczyńskiego Koła Pszczelarzy.
– Większość naszych pokarmów jest uzależnionych od pracy pszczoły miodnej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że wchodząc do jakiegokolwiek
sklepu spożywczego mamy pełne półki właśnie dzięki pracy zapylaczy.
Współcześnie na pszczołę miodną czyha kilka podstawowych zagrożeń
– roztocz Varroa Destructor pasożytująca na pszczelej kolonii, która przybyła do Polski z Chin oraz bardzo silny i szybki rozwój rolnictwa (szeroko stosowane pestycydy i monokultura). – Powinniśmy brać przykład z Czech, gdzie
związki pszczelarskie narzucają pewne odgórne rozwiązania, dzięki którym
możliwe jest np. skuteczne leczenie pszczół. Trzeba to bowiem robić w tym
samym czasie, a tego w Polsce ciągle brakuje – uważa Katarzyna Tworek.
Podczas imprezy dostępnych było kilka stoisk z miodami od lokalnych
pszczelarzy. Oferowali degustację i zakup miodów wielokwiatowych, lipowych, akacjowych i gryczanych, ale szczególnie godny uwagi był rzadziej
spotykany miód nawłociowy, który ma szczególne właściwości zdrowotne.
– Każdy miód odmianowy ma swoje specyficzne działanie, ale zawsze zachęcam do tego, żeby spożywać ten, który jest lokalny – mówi pani Katarzyna.
– Najlepiej działa ten miód, który jest stosowany regularnie. Warto spożywać
go codziennie w sposób świadomy i przemyślany. Pamiętajmy, że miód traci swoje właściwości prozdrowotne jeśli jest rozpuszczany w herbacie, która
ma powyżej 40 stopni Celsjusza. Polecam stosować łyżeczkę od herbaty miodu, zalać ją letnią wodą w szklance, odstawić na 12 godzin i wypić rano na
czczo, na pół godziny przed śniadaniem. Wtedy właśnie najlepiej przyswoimy
wszystkie jego składniki odżywcze.
W trakcie pikniku odbyły się warsztaty, podczas których można było wykonać świece z węzy pszczelej (popularnie zwane woskowymi) i inne rękodzieła, a także dostępne były stoiska z roślinami miododajnymi i ręcznie wykonywanymi kosmetykami. – To pierwsza tego typu impreza, ale mamy nadzieję, że nie ostania – liczy Monika Galerczyk-Półka ze Stowarzyszenia Ciąg
Dalszy Nastąpi, jedna z organizatorek wydarzenia. – Chcemy dalej promować
miód jako element zdrowego żywienia.

Grzegorz Tylec
LESZNOWOLA

Szczepienia dla seniorów
Wszystkie osoby, które skończyły 60 lat będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Jest tylko jeden warunek – muszą one być mieszkańcami gminy Lesznowola i odprowadzać tu podatki. Szczepienia będą odbywały się w placówkach NZOZ Salus w Mrokowie przy ul. Górskiego 4 oraz w
ośrodku zdrowia w Magdalence przy ul. Słonecznej 273.

Pobiegną po dynię
Już w najbliższą sobotę 13 października na stadionie sportowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lesznowoli przy ul. Szkolnej 6 odbędzie się kolejna edycja popularnego Biegu po Dynię. Biuro zawodów będzie czynne od godz.
9.30. Otwarcie imprezy zaplanowano na godz. 10.30, potem odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe, a na godz. 12 zaplanowano bieg główny na dystansie 5 km. Każdy zawodnik otrzyma medal, a po zakończeniu zawodów będzie
mógł posilić się pyszną zupą z dyni. Zwycięzcy rywalizacji dostaną także dynię do
domu. Podobnie jak w ubiegłym roku, imprezie towarzyszyć będzie akcja charytatywna „Dzwonek na obiad” organizowana przez Fundację „Być Bardziej”. Pieniądze ze zbiórki przeznaczane zostaną na dofinansowanie obiadów dzieciom z
najuboższych rodzin. W zeszłym roku podczas imprezy fundacja zebrała 3450 zł,
co pozwoliło na sfinansowanie ok. 700 porcji obiadowych dla 3 uczniów.

PIASECZNO

Klubowy teatrzyk w Józefosławiu
W sobotę 13 października o godz. 13 w Klubie Kultury w Józefosławiu przy
ul. Uroczej 14 będzie można obejrzeć spektakl „Kopciuszek” w wykonaniu teatru Urwis. Będzie to autorska interpretacja autorskiej baśni braci Grimm. Uwaga: przedstawienie będzie zawierać elementy interaktywne. Cena biletu: 10 zł.
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Pod 997 już nie odbierze policjant
POWIAT Już wkrótce telefonując w naszym powiecie na znany od lat numer policji będziemy rozmawiali z dyspozytorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w… Radomiu
W Warszawie od ostatnich dni
września dzwoniąc na numer 997 połączymy się ze stołecznym Centrum
Powiadamiania Ratunkowego. Reszta
mazowieckich komend policji zakończy odbieranie telefonów od wybierających 997 najpóźniej do 6 listopada.
W Piasecznie nastąpi to najprawdopodobniej około 20 października. A
to oznacza, że przestanie być różnica
czy zadzwonimy na 997 czy 112.
Policyjni dyżurni
będą mieli mniej pracy
Jak tłumaczą władze wojewódzkie, „dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb”. Przejęcie obsługi
zgłoszeń z numeru alarmowego 997
przez operatorów CPR ma odciążyć
dyspozytorów służb ratunkowych.
Komendy policji będą otrzymywały
z Centrów tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo
lub porządek publiczny.
W ubiegłym roku operatorzy numerów alarmowych w warszawskim
CPR odebrali prawie 8,5 mln fałszywych zgłoszeń (prawie 45 proc.
wszystkich). Odsetek zgłoszeń fałszywych w 2017 r. zmniejszył się o ponad
2 proc. Jednak w dalszym ciągu jest to
ogromna liczba zgłoszeń. W związku
z tym przełączenie numeru alarmowego 997 do CPR ma pozwolić na wyeliminowanie bezpośredniego kierowania do służb zgłoszeń niezasadnych
lub fałszywych. Będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na czas, jak i na
skuteczność udzielania pomocy osobom, które rzeczywiście jej potrzebują.

Urzędnicy zapewniają, że zmiana przyspieszy reakcję służb
(fot. Dawid Skalec)

Wedle zapewnień urzędników
wojewódzkich skróceniu ulegnie
również czas oczekiwania na odebranie połączeń. Średni czas mierzony od momentu wybrania numeru alarmowego 112 do odebrania połączenia przez operatora numerów alarmowych w CPR wynosi około 10 sekund. Po przełączeniu
numeru alarmowego 997 do CPR,
czas oczekiwania na połączenie będzie podobny.
W planach jest przejęcie
numerów 998 i 999
Ważnym efektem przełączenia
numeru alarmowego 997 do Centrów
Powiadamiania Ratunkowego będzie
ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.
Dzwoniąc na numer alarmowy,
należy podać operatorowi dokładne informacje o miejscu zdarzenia

(miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania, ewentualnie punkty orientacyjne), krótki opis
tego, co się dzieje, ile osób jest poszkodowanych i w jakim są stanie.
CPR apeluje, by numer 997 lub 112
wybierać tylko w razie zagrożenia.
Numery te nie służą do kontaktu z
policją. Jeżeli komuś zależy na rozmowie z konkretnym funkcjonariuszem, należy dzwonić do dyżurnego
właściwej miejscowo jednostki policji albo skontaktować się z dzielnicowym. Blokując numer alarmowy,
odbieramy szansę na pomoc tym
osobom, które w danym momencie
naprawdę jej potrzebują.
Co ważne, telefonując na 999 nadal połączymy się z pogotowiem ratunkowym, a 998 – ze strażą pożarną. Jednak i te numery za jakiś czas
mają być przejęte przez CPR.

Piotr Chmielewski

Zobacz więcej i posłuchaj Mikromusic
KONSTANCIN-JEZIORNA Kulisy pracy paparazzich, czy historia kobiety z birmańskiego plemienia noszącej
metalowe obręcze, by zarabiać jako atrakcja turystyczna – to tylko część tematów filmów, które zostaną
wyświetlone w niedzielę w Hugonówce
Doskonałe produkcje dokumentalne 14 października będzie można bezpłatnie obejrzeć w ramach
Festiwalu Filmowego „Patrz Więcej”. Wydarzenie to próba otwarcia się na świat pokazywany przez
najciekawszy i najszybciej rozwijający się gatunek filmu - dokument.
W Konstancińskim Domu Kultury w niedzielę od godz. 12 zostanie zaprezentowanych sześć najlepszych, niezwykłe różnorodnych, autorskich, krótkometrażowych filmów ze Szkoły Wajda School & Studio, wybranych specjalnie z okazji
15-lecia uczelni. Wstęp do pokazu
poprowadzi dziennikarz, felietonista i krytyk filmowy Artur Cichmiński. Tematem prelekcji będzie wspólny mianownik, łączący tak twórców,
jak i same tytuły ze Szkołą Wajdy.
„Koniec świata” Moniki Pawluczuk to autorski film dokumentalny,
w którym kilka historii spotyka się
w czasie jednej nocy w dużym mieście. Łączy je radiowa audycja na
żywo. „Kiedy będę ptakiem” (tej samej autorki) to z kolei poruszająca
opowieść o Madżi, z birmańskiego
plemienia Kajan, która w podeszłym
wieku zakłada na szyję metalowe
obręcze, tylko po to, żeby zarobić na
utrzymanie jako atrakcja turystyczna w Tajlandii. Film Piotra Bernasia „Paparazzi” opisuje kulisy budzącego emocje i powszechnie krytykowanego zawodu. Pokazuje jedne z najważniejszych w Polsce wydarzeń medialnych 2010 roku z punktu

Przegląd filmów w Konstancińskim Domu Kultury zwieńczy
koncert Mikromusic Trio. Imprezę poleca Kurier Południowy
widzenia codziennej pracy paparazzi - od polowania na Romana Polańskiego po wydarzenia związane
z katastrofą smoleńską. „Ślimaki”
Grzegorza Szczepaniaka dokumentuje powstanie hodowli tych mięczaków, które stają się w filmie symbolem odradzania się i życia wiecznego. Natomiast Marcin Filipowicz
w filmie „Trampkarze” opowiada o
dwóch chłopcach z małej miejscowości, którzy marzą, by zostać piłkarzami. Agnieszka Elbanowska w
„Niewiadomej Henryka Fasta” podąża za starszym mężczyzną, który
poszukuje szczęśliwej miłości.
Wejściówki na seanse są do odbioru w recepcji KDK przy ul. Mostowej 15.

Festiwal zwieńczy koncert Mikromusic Trio, które wystąpi w Hugonówce o godz. 19. Bilety w cenie
50 zł są do kupienia w kasie KDK
lub na stronie internetowej www.konstancinskidomkultury.pl. Powstała w
2002 roku trzyosobowa grupa, pierwszy krążek nagrała cztery lata później.
Obecnie ma na koncie 6 albumów studyjnych, z których pochodzą m.in. takie utwory jak „Krystyna”, „Bezwładnie”, „Tak mi się nie chce” czy „Takiego
chłopaka”. Muzyka Mikromusic wymyka się wszelkim klasyfikacjom. W
ich twórczości słychać inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i
elektroniką.
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Eksplozja pozytywnych emocji
LESZNOWOLA Trzynasta edycja Tataspartakiady, czyli pikniku sportowo-rekreacyjnego
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wcale nie była pechowa. Zamiast tego obfitowała w wiele niesamowitych wydarzeń, które sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili
Tataspartakiada
niezmiennie
odbywa się na początku października w hali sportowej w Łazach. Tak
było i tym razem. Wszystkich przybyłych (a warto dodać, że około 300
niepełnosprawnym, którzy zjechali
się do Lesznowoli z całej Polski, towarzyszyło przynajmniej dwa razy
tyle opiekunów, przyjaciół i wolontariuszy) powitała wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Następnie Jacek Arendarski z Mazowieckiego
Związku Pracodawców w gminie
Lesznowola wręczył Jackowi Zalewskiemu, pomysłodawcy imprezy, doroczną koszulkę. Tym razem była
ona biała (każdego roku jest w innym kolorze) i miała napis: „Polska
dla wszystkich, wszyscy dla Polski”.
Potem zespół „Specjaliści” wykonał
autorski hymn Tataspartakiady, a
przez halę sportową ruszył kolorowy korowód w rytm piosenki „Jedzie pociąg z daleka”.
Alpaki i farma Dobrej Woli
Imprezę jak zwykle prowadzili lokalny społecznik Piotr Kandyba i były koszykarz Leszek Karwowski. Jako że za kilka tygodni Polska
będzie obchodzić 100. rocznicę odzyskania niepodległości, na pikniku
nie zabrakło narodowych akcentów.
Były i tańce ludowe i poprzebierani w
historyczne stroje rekonstruktorzy i
pieśni partyzanckie w wykonaniu zespołu „Art Squad”, który przyjechał

aż z Bielska Podlaskiego. Prawdziwą furorę zrobiły alpaki - niewielkie
ssaki z rodziny wielbłądowatych, z
którymi wszyscy chętnie robili sobie
zdjęcia. W Peru i Boliwii hoduje się je
dla gęstej wełny, w Polsce cały czas są
rzadkością i służą głównie do... głaskania. Z racji przyjaznego usposobienia uwielbiają je zwłaszcza dzieci.

Każdego roku organizatorzy
starają się zapewnić swoim
gościom nowe bodźce
i zagwarantować im
oryginalne przeżycia
Spore zainteresowanie wzbudzało stoisko studentów z Politechniki
Warszawskiej, którzy przygotowują
projekt farmy Dobrej Woli. Zespół
czterech domów, w których będą
mieszkały dorosłe, niepełnosprawne
intelektualnie osoby wraz z opiekunami, ma zostać wybudowany na terenie gminy Chynów. – Jest już gotowa koncepcja, czekamy na wydanie
warunków zabudowy – mówi Jacek
Zalewski. – Studenci chcieli poznać
oczekiwania samych zainteresowanych. Chodzi o to, aby uwzględnić je
potem w projekcie.
Integracja poprzez sport
Na Tataspartakiadzie byli obecni zapaśnicy z piaseczyńskiej sekcji
Pawła Karbowskiego, którzy przygo-

towali interesujące pokazy oraz przeprowadzili konkurs na Supertatę.
Został nim Paweł Żuchowski z Sierpca, z zawodu masarz, ojciec niepełnosprawnego chłopca w wieku szkolnym. Jednak imprezę, jak co roku,
zdominowały przede wszystkim konkurencje sportowe, w których rywalizowało łącznie 20 drużyn. Wszystkie zadania, polegające głównie na
rzucaniu i bieganiu, były dostosowane do możliwości startujących, a
nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwali podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie. Dla wszystkich przewidziano puchary i nagrody. Zmagania sportowe były przeplatane przerywnikami artystycznymi, które zapewnili grupa animacyjna „Fame events” oraz teatr Akt.
Podczas imprezy wręczono także zaległego Anioła Dobrej Woli. Otrzymała go Danuta Mroczek, która co
roku przygotowuje na Tataspartakiadę kotlety mielone, pyszną zupę
z dyni i wspiera niepełnosprawnych
jak tylko może.
Jednak największą atrakcję organizatorzy zostawili na koniec. W tym
roku zamiast konfetti, zafundowano gościom tryskające do sufitu zimne ognie. Sparkularów było w sumie
dwanaście i z każdego, na wysokość
10 m, wydobywał się robiący niesamowite wrażenie ognisty płomień.

Tomasz Wojciuk
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Prawdziwą furorę zrobiły alpaki, które można było głaskać
i się z nimi fotografować

Baran w nowym logo gminy
PIASECZNO Kilka dni temu zakończyło się głosowanie na symbol gminy
Piaseczno. Zwycięski logotyp, który był jednym z trzech do wyboru w
ostatniej fazie konkursu, otrzymał 155 głosów
Konkurs na opracowanie projektu
graficznego logo gminy Piaseczno został
ogłoszony 12 czerwca. Zakwalifikowało
się do niego 347 projektów z całej Polski.
Następnie powołana przez burmistrza komisja konkursowa wybrała trzy propozycje, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców. Trwało ono od 27 sierpnia do 21 września. Inspiracją dla autora zwycięskiej pracy był herb Piaseczna.
Dlatego w logotypie zostały zachowane
wszystkie jego najważniejsze elementy.
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Tenisiści znów w akcji

TENIS STOŁOWY Wystartowała nowa edycja Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym.
Pierwszy z dziesięciu turniejów pod patronatem Kuriera Południowego był wyjątkowy
z kilku względów
W kolejnej edycji imprezy organizatorzy postawili na stworzenie
nowych kategorii, które oddzieliły
dzieci trenujące wyczynowo od tych
grających jedynie rekreacyjnie, dzięki czemu poziom wśród najmłodszych zdecydowanie się wyróżniał.
Po raz pierwszy gościem turnieju była również osoba spoza „pingpongowego” światka, czyli Lotar mistrz Polski w grze jeden na jeden
w piłkę nożną oraz czołowy polski
freestyler, który przed licznie zgromadzoną widownią zaprezentował
swoje umiejętności. – Najprawdopodobniej dzięki tym zmianom byliśmy świadkami rekordu frekwencji
i do startu w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanęło aż 164
uczestników – uważa Maciej Chojnicki, organizator zawodów z UKS
Return Piaseczno.
Od godz. 10 rywalizacja odbywała się w pięciu kategoriach: dzieci, juniorów, dzieci-PRO, juniorówPRO oraz amatorów. Wśród najmłodszych triumfowała Julia Balcerzak, która w finale pokonała Franka Boczkowskiego. Brązowy medal
trafił do Igora Twarowskiego. W juniorach finał był wewnętrzną sprawą
zawodników z Wiązownej - lepszy w
tej rywalizacji okazał się Adam Pląsek, który ograł Aleksandrę Gołąb.
Na trzecim miejscu uplasował się z
kolei, ćwiczący w Piasecznie, Maciej Terlecki. Kategorie dzieci trenujących wyczynowo stały na wysokim poziomie, a najlepszy w młodszej kategorii okazał się Igor Murasicki z IKTS Józefów, który w finale
pokonał reprezentanta UKS Return
Patryka Burakowskiego. Brąz trafił w ręce Adama Spotera z Lupusu
Kabaty. W kategorii junior-PRO w
finale spotkali się dwaj zawodnicy z
Piaseczna: Grzegorz Ogrodnik i Borys Massalski. Górą był ten pierwszy wygrywając 3:1 w setach. – Warto pamiętać, że Borys zrezygnował
z gry w młodszej kategorii, chcąc
zmierzyć się ze starszymi kolegami, a mimo różnicy wieku stanął na
drugim stopniu podium – podkreśla
Maciej Chojnicki. Brązowy medal
trafił natomiast do Oliwii Zawiasy.
W kategorii amatorów wystąpiło 31 zawodników, a najlepszy okazał się Rafał Suszycki, który w fina-

le pokonał Krzysztofa Bluja. Trzecie miejsce zajął Rafał Kłobukowski. Wśród kobiet doszło do sporej niespodzianki, gdyż niepokonana od wielu miesięcy w Piasecznie
Alicja Walasek musiała uznać wyższość Anny Trzaskowskiej. Trzecie miejsce wśród pań zajęła Kamila Klich z UKS Return. W kategorii
open rywalizowało 40 zawodników,
w tym aż pięciu z pierwszej ligi tenisa stołowego. Jeden z nich, Jan Olek
zwyciężył w całym turnieju pokonując wychowanka UKS Return Macieja Kotarskiego, grającego obecnie
we Francji. Na trzecim miejscu uplasował się były ekstraligowiec, weteran Jacek Szachnowski. W nowej kategorii - gier podwójnych - do gry
przystąpiło 12 par. Swój drugi złoty medal zdobyła Anna Trzaskowska, która - grając w parze z Arturem Kietlińskim - pokonała w finale parę juniorów z Piaseczna - Mikołaja Massalskiego i Kamila Dubiniaka. Na najniższym stopniu podium znaleźli się Adam Smoter i Ja-

kub Szczypek. – Myślę, że nowa formuła przypadła uczestnikom do gustu – podsumowuje Maciej Chojnicki. – Poziom w kategoriach się wyrównał, a wśród zawodowców mogliśmy zobaczyć zawodników o bardzo wysokich umiejętnościach.
W trakcie turnieju rozlosowano również vouchery do restauracji
Szara Eminencja w Piasecznie, a o
nagrody zadbali sponsorzy - Decathlon Piaseczno, Stawo, Centrosan,
Dazar, Pod Dębem.
A kolejna impreza z cyklu, współfinansowana ze środków gminy Piaseczno, odbędzie się w Piasecznie już w najbliższą sobotę. Zapisy: dzieci, mężczyźni – do 9.30, start
10, kobiety, open i deble do 12.30,
start 13. W turnieju przewidziana
jest rekordowa pula nagród – 2500
zł. Gościem specjalnym będzie Paweł Chmiel – wielokrotny reprezentant kraju na arenach międzynarodowych.

Grzegorz Tylec

PIŁKA NOŻNA

Orzeł liderem!
A KLASA, ORZEŁ BANIOCHA – OKĘCIE WARSZAWA 1:0

W meczu na
szczycie trzeciej grupy warszawskiej A klasy górą, pomimo kilku osłabień kadrowych, był beniaminek z Baniochy. Samo spotkanie nie stało na najwyższym poziomie, ale w 88. minucie decydującego o zwycięstwie gola zdobył
ładnym uderzeniem z ponad 20 metrów Mateusz Kanabus.
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Laura wygrywa
rzutem na taśmę
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE – MKS II PIASECZNO 3:2
W spotkaniu dwóch beniaminków ligi okręgowej emocje były do ostatnich sekund spotkania
Pierwsi na prowadzenie
wyszli goście. W 3. minucie
Konrad Deperasiński świetnie wypatrzył Karola Belkę,
który ładnym uderzeniem
strzelił gola dla biało-niebieskich. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bo zaledwie trzy minuty później
do wyrównania doprowadził
Mateusz Kwiatkowski. Kolejny gol był dziełem dwójki doświadczonych zawodników.
Robert Podoliński podał do
Piotra Madetki, a były zawodnik Piaseczna dograł do Jarosława Jamrozika i...
było już 2:1 dla Laury.
Pomimo kilku dogodnych szans dla gospodarzy, to jednak Piaseczno
strzeliło bramkę wyrównującą, a uczynił to w w 66. minucie – uderzeniem
głową – Deperasiński. Ostatnie słowo w tym meczu należało jednak do gospodarzy. Po szybkim ataku bohaterem Chylic został Jamrozik, którego strzał
odbił się jeszcze od poprzeczki i ostatecznie wylądował w siatce. A było to w
92. minucie spotkania. Szalona radość gospodarzy i wściekłość gości zakończyła ten, stojący na niezłym poziomie, mecz derbowy.

Grzegorz Tylec

Gorsi od lidera
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – POGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI 1:3 W meczu na szczycie podopieczni Igora Gołaszewskiego musieli uznać wyższość rywali
Pierwsza połowa była
bardzo ciekawym, stojącym
na wysokim poziomie widowiskiem. W 32. minucie Adrian Grabowski wykorzystał
szybką kontrę pokonując Radosława Wąszewskiego, a
trzy minuty później było już
0:2 – po rzucie karnym podyktowanym za zagranie
ręką Cezarego Michalaka. Z
jedenastu metrów nie pomylił się Damian Jaroń, ale tuż przed przerwą kontaktowego gola dla Piaseczna
zdobył, w zamieszaniu podbramkowym, Marcin Bawolik.
Niestety, w drugiej połowie mecz był już mniej ciekawy. W 52. minucie kąśliwy strzał Patryka Szymańskiego znalazł drogę do siatki, a goście w zasadzie
do końca meczu kontrolowali już bezpieczną przewagę. – Przegraliśmy po
błędach własnych i sędziów – skomentował Zbigniew Obłuski, zawodnik MKS
Piaseczno. – Nie powinno być jedenastki dla gości, a za to my powinniśmy ją
dostać po ewidentnym faulu na Matulce w drugiej połowie. Szkoda tego meczu, ale gramy dalej. Szansa do zrewanżowania się liderowi będzie już w najbliższą środę.

Grzegorz Tylec

Wyniki naszych zespołów ligowych
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-0 KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-0 Ursus II Warszawa
SEMP Ursynów (Warszawa) 3-4 Józefovia Józefów
Milan Milanówek 2-1 Naprzód Stare Babice
MKS II Piaseczno 0-3 KS Teresin
Piast Piastów 0-2 Laura Chylice
LKS Osuchów 2-0 LKS Chlebnia

IV liga
Kolejka 10 - 6-7 października
Perła Złotokłos 0-5 Błonianka Błonie
Wilga Garwolin 2-4 Energia Kozienice
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 7-1 LKS Promna
Radomiak II Radom 3-1 MKS Piaseczno
Orzeł Unin 2-2 Mszczonowianka Mszczonów
Znicz II Pruszków 1-2 Mazur Karczew
Pilica Białobrzegi 5-0 Sparta Jazgarzew
KS Raszyn 0-2 Oskar Przysucha
Tabela grupy południowej IV ligi
1.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
10 30
2.
Pilica Białobrzegi
10 27
3.
Oskar Przysucha
10 22
4.
Błonianka Błonie
10 20
5.
MKS Piaseczno
10 19
6.
Radomiak II Radom
10 17
7.
Energia Kozienice
10 16
8.
Mszczonowianka Mszczonów
10 14
9.
KS Raszyn
10 13
10. Wilga Garwolin
10 13
11. Orzeł Unin
10 11
12. Mazur Karczew
10 10
13. Sparta Jazgarzew
10 8
14. Znicz II Pruszków
10 6
15. LKS Promna
10 5
16. Perła Złotokłos
10 0

Liga okręgowa
Kolejka 10 - 6-7 października
AP Żyrardów 2-0 Grom Warszawa

10
9
7
6
6
5
5

0
0
1
2
1
2
1

0
1
2
2
3
3
4

35-8
41-4
20-11
21-10
27-17
24-21
15-14

4
4
4
3
3
2
2
1
0

2
1
1
2
1
2
0
2
0

4 21-17
5 13-22
5 15-20
5 16-25
6 14-22
6 10-24
8 11-15
7 7-24
10 2-38

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.
AP Żyrardów
10 26 8 2 0 33-13
2.
Józefovia Józefów
10 24 8 0 2 29-14
3.
KS Teresin
10 23 7 2 1 26-16
4.
Laura Chylice
10 22 7 1 2 34-17
5.
Grom Warszawa
10 19 6 1 3 27-16
6.
Piast Piastów
10 16 5 1 4 23-19
7.
Ursus II Warszawa
10 15 5 0 5 33-25
8.
LKS Osuchów
10 14 4 2 4 11-15
9.
LKS Chlebnia
10 13 4 1 5 15-24
10. Milan Milanówek
10 13 4 1 5 12-24
11. Naprzód Stare Babice 10 13 4 1 5 20-26
12. Przyszłość Włochy (Warszawa)
10 10 3 1 6 13-17
13. Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
10 9 3 0 7 15-28
14. SEMP Ursynów (Warszawa)
10 8 2 2 6 20-21
15. MKS II Piaseczno
10 7 2 1 7 14-17
16. KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)
10 0 0 0 10 10-43

A klasa
Kolejka 8 - 6-7 października
Naprzód Brwinów 2-7 GLKS Nadarzyn
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 1-0 Anprel Nowa Wieś
FC Lesznowola 1-1 Grom II Warszawa

FC Płochocin 0-2 Świt Warszawa
Walka Kosów 2-1 Jedność Żabieniec
UKS Siekierki (Warszawa) 5-0 Tur Jaktorów
Orzeł Baniocha 1-0 Okęcie Warszawa
Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.
Orzeł Baniocha
8 21 7 0 1 19-8
2.
Okęcie Warszawa
8 19 6 1 1 15-3
3.
GLKS Nadarzyn
8 19 6 1 1 47-13
4.
UKS Siekierki (Warszawa)
8 14 4 2 2 20-8
5.
Grom II Warszawa
8 14 4 2 2 12-14
6.
Walka Kosów
8 11 3 2 3 16-12
7.
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
8
11 3 2 3 11-9
8.
Naprzód Brwinów
8 10 3 1 4 12-16
9.
FC Lesznowola
8 10 2 4 2 13-12
10. Anprel Nowa Wieś
8 10 3 1 4 12-15
11. Jedność Żabieniec
8 7 2 1 5 10-21
12. Świt Warszawa
8 7 2 1 5 5-16
13. FC Płochocin
8 4 1 1 6 7-25
14. Tur Jaktorów
8 1 0 1 7 6-33

II liga kobiet
Kolejka 7 - 6-7 października
Loczki Wyszków 4-3 Stomil Olsztyn
Ząbkovia Ząbki 3-2 MOSiR Sieradz
Tygrys Huta Mińska 1-2 Wilga Garwolin
Pogoń Zduńska Wola 1-3 KU-AZS UW Warszawa
Victoria Bartoszyce 2-0 GOSiR Piaseczno
Tabela drugiej ligi kobiet
1.
Ząbkovia Ząbki
2.
Loczki Wyszków

7 21 7
7 16 5

0 0 36-5
1 1 23-10

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MOSiR Sieradz
Stomil Olsztyn
KU-AZS UW Warszawa
Akademia 2012 Suwałki
Włókniarz Białystok
Pogoń Zduńska Wola
GOSiR Piaseczno
Wilga Garwolin
Tygrys Huta Mińska
Victoria Bartoszyce

7
7
7
6
6
7
7
7
7
7

15
15
11
10
9
7
7
3
3
3

5
5
3
3
3
2
2
1
1
1

0
0
2
1
0
1
1
0
0
0

2
2
2
2
3
4
4
6
6
6

18-7
21-7
12-9
13-12
5-13
11-15
6-15
4-24
8-17
5-28

Ligowe zapowiedzi
IV liga
Kolejka 11 - 13-14 października
Oskar Przysucha - Perła Złotokłos 13 października, g.15
Sparta Jazgarzew - KS Raszyn 13 października, g.15
Mazur Karczew - Pilica Białobrzegi
Mszczonowianka Mszczonów - Znicz II Pruszków
MKS Piaseczno - Orzeł Unin 13 października, g.11
LKS Promna - Radomiak II Radom
Energia Kozienice - Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Błonianka Błonie - Wilga Garwolin

Liga okręgowa
Kolejka 11 - 13-14 października
LKS Chlebnia - AP Żyrardów
Laura Chylice - LKS Osuchów 13 października, g.11
KS Teresin - Piast Piastów
Naprzód Stare Babice - MKS II Piaseczno
12 października, g.19
Józefovia Józefów - Milan Milanówek

Ursus II Warszawa - SEMP Ursynów (Warszawa)
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - Przyszłość
Włochy (Warszawa) 13 października, g.11
Grom Warszawa - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki

A klasa
Kolejka 9 - 13-14 października
Okęcie Warszawa - Naprzód Brwinów
Tur Jaktorów - Orzeł Baniocha 13 października, g.15
Jedność Żabieniec - UKS Siekierki (Warszawa)
14 października, g.13
Świt Warszawa - Walka Kosów 13 października, g.11
Grom II Warszawa - FC Płochocin
Anprel Nowa Wieś - FC Lesznowola
13 października, g.15
GLKS Nadarzyn - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
13 października, g.11

II liga kobiet
Kolejka 8 - 13-14 października
Stomil Olsztyn - GOSiR Piaseczno
14 października, g.14:30
KU-AZS UW Warszawa - Victoria Bartoszyce
Włókniarz Białystok - Pogoń Zduńska Wola
Wilga Garwolin - Akademia 2012 Suwałki
MOSiR Sieradz - Tygrys Huta Mińska
Loczki Wyszków - Ząbkovia Ząbki

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

Pracy w bród, brak rąk

Agencje rekrutujące pracowników i pośredniaki twierdzą, że najbliższy kwartał
przyniesie największe od 9 lat szanse na znalezienie pracy
W ciągu ostatniego roku Polska
awansowała z 12. na 5. miejsce w
rankingu 26 rynków regionu EMEA
(czyli Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki), w których będzie najłatwiej o pracę. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami z rynku zatrudnienia i planami rekrutacyjnymi
polskich pracodawców, do grudnia
będzie największa szansa na nową
pracę. Potrzebę nowych rąk do pracy zgłaszają zarówno duzi pracodawcy, ale również mikroprzedsiębiorstwa. – Sytuacja na rynku pracy
dla osób poszukujących zatrudnienia jest obecnie najkorzystniejsza od
prawie 9 lat. Z punktu widzenia pracodawców, tak optymistyczne plany
rekrutacyjne niosą ze sobą wyzwania związane z obsadzaniem miejsc
pracy nowymi pracownikami, a dziś
o trudnościach z ich znalezieniem
mówi co druga firma w Polsce. Biorąc pod uwagę dane o prognozie zatrudnienia, największe wyzwania
czekają duże firmy. Blisko co trzecia
z nich planuje w najbliższym kwartale powiększać swoje zespoły – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup, agencji śledzącej rynek pracy.
Najwięcej pracowników jest potrzebnych w produkcji przemysłowej
i w budownictwie. Z danych wynika,
że najlepsze perspektywy na znalezienie pracy czekają też w sektorach
handlu detalicznego i hurtowego, a
także finansach/ubezpieczeniach/
nieruchomościach/usługach. Najmniej optymistycznie przedstawiają się plany pracodawców z obszaru
rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo.
W stosunku do poprzedniego
kwartału plany pracodawców poprawiły się w siedmiu z 10 analizowanych sektorów. Największy
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wzrost, o 14 punktów procentowych, dotyczy instytucji sektora publicznego.
Brak rąk do pracy dobrze widoczny jest na naszym terenie. Robert Radziwonka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie oraz Danuta Świetlik, dyrektor
PUP w Piasecznie przyznają, że do
pośredniaków wpływa bardzo dużo
ofert od pracodawców. – Jest ich
1300-1500 w skali miesiąca – mówi
Robert Radziwonka. – Ponieważ
są coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników, niektórzy
zatrudniający zaczęli proponować
wyższe wynagrodzenie niż tradycyjna najniższa krajowa, czyli 2100 zł
brutto. Można już spotkać ogłoszenia z pensją 2800 do 3500 zł – informuje. W powiecie pruszkowskim
jest też duży ruch w urzędzie pracy
– jednak spośród rejestrujących się
tylko co trzeci robi to po raz pierwszy, pozostali powracają po okresowej przerwie.
Choć bezrobocie jest najniższe
od lat, w PUP Piasecznie jest stale
zarejestrowanych około 3500 osób,
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spośród których niemal połowa nie
chce lub z różnych względów (choroby, uzależnienia) nie może podjąć
pracy. A pozostali? – U nas pracodawcom jeszcze trudno wyjść z propozycją wyższej pensji niż 2100 zł
brutto. Mówią, że muszą najpierw
poznać pracownika, żeby zapłacić
mu więcej. A ludzie nie chcą za tyle
pracować – mówi Danuta Świetlik.
Wpływ na sytuację może mieć także duża liczba osób zza wschodniej
granicy, która jest gotowa podjąć się
pracy za najniższą krajową pensję.
Jak wynika z danych PUP, w powiecie piaseczyńskim w ciągu siedmiu
pierwszych miesięcy bieżącego roku
podjęło pracę około 10 tys. cudzoziemców, głównie Ukraińców.
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KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

nr 37 (737)/2018/W1
DAM PRACĘ
POMOC KUCHARZA ORAZ PANIĄ NA ZMYWAK,
KONSTANCIN, PIASECZNO, TEL. 515 308 886

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych,
malarzy, szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418

Urządzenia do produkcji siatki ogrodzeniowej,
tel. 22 756 25 03

Podnajmę pół salonu fryzjerskiego, Piaseczno,
tel. 697 097 959

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

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn,
tel. 608 207 265, 668 495 001

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

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

Tanio, brama garażowa, automatyczna, Hormann,
tel. 531 702 742

Pawilon 50 m Szkolna 13c P-no, tel. 509 201 066

SPRZEDAWCA DO DELIKATESÓW W MROKOWIE,
TEL. 502 251 356

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

KASJERÓW DO SKLEPU „ŻABKA” W PIASECZNIE.
ETAT + PREMIA, OD ZARAZ, tel. 505 493 018

Pilne! Przyjmę do pracy w delikatesach, w Nowej
Iwicznej, tel. 501 105 411

Pracownika ochrony, Góra Kalwaria, tel. 607 212 383,
603 454 131

Poszukiwany pracownik sprzątający. Sprzątanie terenu
zewnętrznego. Piaseczno. Tel. 727 003 831, 571 330 639

Kucharkę oraz pomoc w kuchni, Piaseczno,
tel. 508 383 525

Pracownik na stacji Paliw w Tarczynie, tel. 605 276 594

Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie pilnie zatrudni Nauczycielkę. Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
tel. 503 171 741

BABIK SKP praca na myjni automatycznej. Nie wymagane
doświadczenie ale zaangażowanie oraz umiejętność obsługi klienta. Sękocin Nowy lub Wilanów. Tel 662021324

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat c+e
w transporcie międzynarodowym chłodniczym,
na trasie polska – hiszpania – polska, atrakcyjne
wynagrodzenie, tel. 668 499 758

Poszukujemy pracownika porządkowego na terenie
marketu w Górze Kalwarii. Więcej informacji pod
numerem telefonu 885 758 102

Wraz z rozwojem firmy poszukuję kosmetyczki z doświadczeniem oraz manikiurzystki, Piaseczno tel. 601 95 34 34

Firma produkcyjna zatrudni informatyka z min.
2-letnim doświadczeniem. CV prosimy przesyłać
na adres: kadry@plastservicepack.pl

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147
Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym,
tel. 606 492 420
Opiekunka Seniorów w Niemczech! Atrakcyjny bonus jesienno-zimowy! Zadzwoń do naszego rekrutera
i umów się na spotkanie w Warszawie! tel. 506 289 039,
501 356 229 Promedica24
Sprzątanie przedszkola i kameralnej szkoły oraz
pomoc w kuchni. Józefosław tel. 882 008 720
Przyjmę do pracy : Sklep Mięsny-sprzedawca,
Masarnia - pracownik produkcyjny, pracownik
rozbiorowy. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz.popołudniowych, Piaseczno, ul. Puławska, tel. 512 117 967
Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela do żłobka/przedszkola w Łazach koło Magdalenki 504 022 284,
506 12 52 82 CV przedszkolefantazja@interia.pl

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Budowa domów, tel. 730 358 998

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

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

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Opel Vectra, 98 r, 2,5 V6, benzyna, tel. 698 698 839
Cymerman przyczepy i akcesoria: nowe, remonty,
przeróbki www.przyczepy.waw.pl. Tel. 601 449 898

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Nissan Primera, 2004 r, tel. 723 706 295

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

AUTO - MOTO KUPIĘ
KUPIĘ AUTA DOSTAWCZE, RÓWNIEŻ FLOTY
FIRMOWE, TEL. 510 357 529
SKUP AUT OD ROCZNIKA 2003, CAŁE,
USZKODZONE, RÓWNIEŻ WERSJE ANGIELSKIE,
TEL. 510 357 529

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

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno tel. 506 158 658

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

Ekspedientki, sklepy „Groszek”: Bobrowiec, Ustanów,
Gołków, tel. 502 059 008

Poszukuję pracownika do montażu schodów, drzwi,
podłóg, prawo jazdy B, umowa o pracę, Piaseczno,
tel. 504 198 844, 22 737 23 32

Dom 150/1550 m kw., wszystkie media, Gabryelin,
tel. 602 10 21 30

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa,
tel. 22 726 83 42

Mieszkanie w Piasecznie, 47 m kw., bezpośrednio,
tel. 518 671 375

Poszukuję osoby do pracy w pracowni ceramicznej 4 godziny dziennie. tel. 501 016 127

Budowlana, 1200 m kw., Jeziórko gm. Prażmów,
tel. 669 901 335

Poszukuję osób do prowadzenia zajęć z ceramiki z dziećmi na terenie piaseczna i okolic. tel. 501 016 127

Budowlana 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec k.
Piaseczna, tel. 608 660 916

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki,
tel. 22 756 79 39
KRAWCOWE ZATRUDNIĘ OD ZARAZ NA DOBRYCH
WARUNKACH, TEL. 504 551 330
Pani do gotowania, tel. 607 034 382

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym
w Konstancinie, tel. 602 126 840

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756
Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia,
tel. 606 259 458

Ludzi do pracy – remonty, wykończenia, glazura,
tel. 601 304 250

Stolarza lub pomocnika stolarza, Gabryelin, tel. 694 949 949

Piekarnia wiedeńska w Prażmowie zatrudni piekarza,
cukiernika oraz osobę do przyuczenia, tel. 22 727 05 80
Krawcową z doświadczeniem do pracowni krawieckiej,
tel. 605 081 740
Do wymiany opon, Piaseczno, tel. 501 277 407
Zatrudnię do obsł. bufetu i do zmywania na pół etatu.
Wa-wa Rembertów. 606 898 220
Do montażu okien, tel. 600 446 225
Zlecę pracę dla technika lub inżyniera, architekta,
na emeryturze, tel. 502 580 355
Poszukujemy osób do pracy na produkcji.
Miejsce pracy Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418
Krawca/Krawcową do poprawek w pracowni krawieckiej
(chałupnictwo) tel. 602 726 384
Piekarnia zatrudni piekarza, kierowcę, osobę sprzątającą,
Zalesie Dolne, tel. 536 002 001
Pomoc przy osobie niepełnosprawnej i w domu,
tel. 66 000 95 96
Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni: brukarza,
pilarza, ogrodnika tel. 607 811 727

Praca dla kierowcy kat. C+E Polska-Rumunia, wynagrodzenie stałe 6000 zł, tel. 505 030 062
Pana na tereny zewnętrzne na osiedlu na Ursynowie
w godz.6:00-12:00 i Panią na mycie klatek w godz.6:0014:00, tel. 730 001 281

Potrzebna osoba do pomocy w handlu obwoźnym,
z Piastowa i okolic, tel. 664 132 533
Pilnie poszukuję fryzjera/ki do salonu w Zalesiu Górnym,
tel. 515 233 014
Pracowników do usług wodno-kanalizacyjnych i operatora mini-koparki z prawem jazdy B+E, tel. 691 043 846
Zatrudnię kierowcę kat. C, skład drewna i kruszów,
Łazy, al. krakowska 210a, tel. 22 757 95 81, 602 476 553
Nauczycieli i pomoc do przedszkola, Nowa Wola
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Nowe domy w zabudowie bliźniaczej, centrum
Piaseczna, tel. 501 482 997, inwest-kul.pl

Tarczyn-3,85h-woda,prąd (1mln). Tel. 668 714 858
Mieszkanie dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247
Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów,
tel. 602 77 03 61

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury,
tel. 600 254 705
Anteny Tv/Sat - Montaż – Serwis, Tel. 502 129 161

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
Tel. 602 238 620
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875
CYKLINOWANIE, PARKIETY,
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388
BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309
ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310
STUDNIE, tel. 601 231 836
Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

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

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

Lokal usługowy 49 mkw., Stara Iwiczna, parter,
tel. 601 208 167
Domek wolnostojący (kawalerka) + garaż 38 m kw.,
Konstancin-Jeziorna, tel. 500 702 752, od 20:00 do 22:00
Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434
Hydraulik, tel. 535 872 455

Zamów

Glazurnik, tel. 503 00 78 13
Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418
Malarskie, tel. 696 120 208

Wynajmę magazyn 200m kw (80m kw i 120 m kw),
Lesznowola ul. Polna 7, wjazd również od ul. Jedności,
tel. 508 105 236

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Sprzątanie, tel. 880 450 968

Kupię Quada 110-250 cm, „chińskiego”
- uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839

ZWIERZĘTA

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

Do sprzedania najładniejsza działka w Magdalence
– Łazy, tel. 604 624 875

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

ZDROWIE I URODA

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

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

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 793 213 493

Pracownia rozwoju osobowości i twórczego życia,
tel. 571 373 118

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Sprzedam działkę w SIEDLISKACH, tanio może być pod
budownictwo –wielolokalowe, tel. 604 624 875

KUPIĘ

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Wycinki drzew z podnośnika koszowego, tel. 518 745 782

Firma sprzątająca poszukuje osoby do sprzątania hali
produkcyjnej i magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz. raz dzień raz noc. Wynagrodzenie na
rękę 12,00 zł za godz. plus premia, umowa o pracę. Zadzwoń na nr 501 631 374

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie,
tel. 793 213 493

Gitara, nauka akompaniamentu i gry klasycznej,
młodzież i dzieci od 8 lat, lekcje również w domu ucznia,
tel. 605 852 107

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami;
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice,
tel. 605 079 907

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio
do wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem długoterminowy (minimum 2 lata), do 1400 zł,
tel. 793 213 493

Matematyka, fizyka, programowanie, programy
graficzne, tel. 533 854 896

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU,
TEL. 501 129 679

Sprzątanie, tel. 880 255 904

NAUKA
Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry, okulary VR
i wiele innych. Obok Szkoły Podstawowej nr 5,
tel. 571 373 118

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Sprzątanie, tel. 508 848 599

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK,
tel. 690 016 555

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Słoneczne mieszkanie, 72 m kw. z dużym tarasem,
okolice Piaseczna, tanio, tel. 739 44 12 75

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

RÓŻNE

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

Sprzedam działki na lokatę w cenie…telewizora,
tel. 602 340 549

Sprzątanie, prasowanie, tel. 889 975 129

Koparka, tel. 518 730 539

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

Budowlana, 2364 m kw., Wólka Kozodawska, media
w drodze, tel. 602 463 705

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Sprzedam super działki w Woli Prażmowskiej,
tel. 602 340 549

SZUKAM PRACY

Dachy - papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, piły,
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, boilery, kaloryfery), tel. 502 898 418

Wycena nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy,
Jakub Lewandowski, tel. 608 125 241

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów,
tel. 602 77 03 61

Sprzedam piękne działki budowlane bardzo tanio,
tel. 602 340 549

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Firma sprzątająca poszukuje Pani do sprzątania biura.
Pełny etat, umowa o pracę, w godz. 15 - 22. Wynagrodzenie 2000 zł miesięcznie na rękę. Praca w Solcu k.Szymanowa. Zadzwoń na nr 501 631 374

Pracowników budowlanych, tel. 507 191 295
Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA, TEL. 792 456 182
MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

Skup aut, tel. 793 304 091

Mechanika/elektromechanika i blacharza samochodowego. umowa o pracę, dobre zarobki tel. 519 376 670

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Tel.: 601 097 505
Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz. popołudniowych, Piaseczno, ul. Puławska, tel. 512 117 967

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

USŁUGI

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Przyjmę do pracy w masarni- pracownik produkcyjny,
rozbiorowy. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Firma zatrudni panią do sprzątania, Konstancin-Jeziorna, od 14,70 zł/1h, tel. 533 281 247
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ogłoszenie drobne

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998
Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998
Podnośnik koszowy, 17m, usługi, wynajem,
wycinka drzew tel. 609 828 998
Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998

największy nakład
największa skuteczność
w każdy piątek

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie,
tel. 604 616 890

cena od 3 zł za słowo

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91
Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352
Oczyszczanie działek, ogrodnicze, tel. 519 874 891

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

Tynki wewnętrzne tel. 533 125 444

Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia
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Wojciech Ołdakowski – kandydat na burmistrza Piaseczna
– specjalnie dla Kuriera Południowego!

Przede wszystkim komunikacja
Po 4 latach pełnienia funkcji Starosty postanowił Pan podjąć wyzwanie
w walce o fotel burmistrza Piaseczna.
Czy to będzie dobra zmiana?
Przez ostatnie 4 lata udało się znacząco zmienić powiat, zarówno sam
urząd, jak i należącą do niego sieć dróg
oraz przede wszystkim szkoły. Zrealizowano inwestycje za kilkadziesiąt milionów złotych, niekiedy takie, na które przez całe dekady nie było pieniędzy.
Dla wielu osób jest oczywiste, że zostawiam powiat w znakomitym stanie,
z jasno wytyczonym kierunkiem rozwoju. Mój następca będzie miał dużo
prostsze zadanie, niż to, które stanęło przede mną 4 lata temu. Wydaje się
więc naturalne, że doświadczenie, które
zdobyłem reorganizując starostwo powiatowe warto wykorzystać w samym
Piasecznie, warto podjąć wyzwanie,
bo Piaseczno od lat czeka by rzeczywiście wprowadzić je w XXI wiek. Proszę
zobaczyć, jak dziś funkcjonuje UMiG,
co się w nim zmieniło od lat 90-tych?
Proszę spojrzeć na mapę, na sieć ulic
i dróg. Jeśli nałożymy na siebie tę z
ubiegłego wieku i tę obecną, to od razu
widać, że żaden problem komunikacyjny nie został rozwiązany…
Może tych problemów po prostu nie
da się rozwiązać?
W starostwie często spotykałem się
z opinią, że niektórych problemów nie
da się rozwiązać, a później okazywało się, że jednak można, wystarczy wykazać się nieco większą determinacją
i operatywnością. Tak było z budową
wielu przepraw mostowych, remontami
szkół, budową nowej sali gimnastycznej dla Liceum Ogólnokształcącego
przy Chyliczkowskiej, czy ze znalezieniem inwestora dla niszczejących przez
lata budynków koszar w Górze Kalwarii. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie miał zostać przez
poprzednie władze zlikwidowany, tymczasem nie tylko udało się go wyremontować, ale i dobudować nowe skrzydło.
To rzeczywiście się udało w powiecie,
a co proponuje Pan gminie?
Jestem pewien, że w gminie też
uda się zrealizować inwestycje, na które mieszkańcy czekają od lat. Na przykład, poszerzenie ulicy Puławskiej na
odcinku od Energetycznej do Okulickiego, którego brak jest udręką dla kierowców wracających z Warszawy, nie
jest problemem nierozwiązywalnym. To
kwestia umiejętnych negocjacji z GDDKiA i znalezienia finansowania, które
przy ogromnym budżecie naszej gminy jest naprawdę niewielką kwotą. Podobnie z komunikacją miejską. To zakrawa na jakiś kiepski żart, że pierwsza
strefa autobusowa dociera do centrum
handlowego, a nie dociera do centrum
Piaseczna. Stołeczny ZTM przewozi na
linii Warszawa-Piaseczno dziesiątki tysięcy pasażerów dziennie, zarabiając na
tym dziesiątki milionów rocznie. Pierwsza strefa komunikacji dla Piaseczna to
nie jest hasło wyborcze, to oczywista
konieczność.
Ale ZTM żąda za takie rozwiązanie
ogromnych pieniędzy.
Po pierwsze nie takich ogromnych,
a po drugie znowu wraca kwestia chęci rozwiązania problemu i odpowiedniego podejścia do negocjacji. Tu
można znaleźć rozwiązanie, które zadowoli obie strony i nie będzie wymagało wielkich nakładów finansowych,
skoro pierwszą strefę mogły wprowadzić inne gminy to i w Piasecznie ta
sprawa zostanie załatwiona w pierwszej kolejności.

Czyli komunikacja zostanie potraktowana priorytetowo, a co z innymi problemami trapiącymi mieszkańców?
Parafrazując można powiedzieć
„Komunikacja… człowieku!”, bo to
rzeczywiście nasza największa bolączka, ale są i inne kwestie, na przykład podatki od nieruchomości i absurdalnie
wysoka opłata adiacencka, która jest do
tego tak skonstruowana, że płacą ją nie
deweloperzy, a starzy mieszkańcy, którzy chcą wydzielić kawałek działki pod
dom dla swoich dzieci czy wnuków. Zamierzam skończyć z polityką uznaniowego zwalniania niektórych firm z podatków, a obniżyć je dla wszystkich. Do
uporządkowania pozostaje też kwestia planów zagospodarowania przestrzennego. Piaseczno, a zwłaszcza tereny pozamiejskie nie mogą być przedmiotem nieustannej eksploracji deweloperów. W takiej odległości od centrum Warszawy powinno się budować
osiedla domów jednorodzinnych, a nie
wielorodzinne konglomeraty za którymi nie nadąża infrastruktura drogowa, oświatowa i kulturalna. Efekty takiej ekspansji osiedli wielorodzinnych
widzimy już dzisiaj: miasto jest zakorkowane, szkoły przepełnione, a do najbliższego kina czy teatru jest dalej niż
na lotnisko.
I znowu komunikacja…
Od tego tematu nie da się uciec,
bo 90 proc. mieszkańców doświadcza skutków wieloletnich zaniedbań,
tkwiąc w korkach nie tylko na Puławskiej, ale już nawet w samym Piasecznie. Trzeba im zaproponować skuteczną i nowoczesną alternatywę, by porzucili samochody na rzecz komunikacji zbiorowej. Mam tu na myśli wykorzystanie tzw. trasy siekierkowskiej do
połączenia Piaseczna z metrem Kabaty
oraz szybką kolej miejską (SKM), która po ostatnich przebudowach torowiska przez PKP jest w zasięgu ręki. To
wszystko będzie tym łatwiejsze do osiągnięcia, że mamy wielkie wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości w tego typu
inwestycjach. To się zresztą już dzieje,
już prowadzimy rozmowy dotyczące finansowania wspomnianej trasy siekierkowskiej, a plan premiera Morawieckiego zakłada znaczące nakłady na drogi
lokalne. To będą naprawdę duże zmiany na lepsze.
To może również Metro?
Ten temat wypływa rzeczywiście
przy każdych wyborach, ale jest bardzo
trudny. Po pierwsze wymaga zrobienia
rzetelnego studium wykonalności, a ze
względu na ogromne koszty i fakt, że
w większej części taka linia metra przebiegałaby pod warszawskimi gruntami, konieczna byłaby ścisła współpraca
z władzami stolicy. Liczę więc, że prezydentem Warszawy zostanie Patryk
Jaki i wtedy będziemy mogli razem
przedyskutować ten pomysł. Na razie można bardziej realnie pomyśleć
o linii tramwajowej wzdłuż Puławskiej
albo o linii autobusowej z Józefosławia
do Kabat przez Konstancin-Jeziorną
lub ulicą Działkową, po jej przebudowaniu. Problemy komunikacyjne są też
w samym Piasecznie, prozaiczna sprawa, np. brakuje „elki” z osiedla Lech do
stacji PKP. Taki autobus mógłby zabierać również mieszkańców „ptasiego”
osiedla przy ulicy Słowiczej.
Teraz mieszkańcy tych osiedli muszą
chodzić pieszo do stacji.
Mogliby dojeżdżać rowerami, ale
ścieżek rowerowych brakuje, a ta przy
Urzędzie Gminy jest… trochę za krótka. To też jest problem, który wymaga

raczej energicznego podejścia, niż nie
wiadomo jakich pieniędzy. Chociażby
ścieżka rowerowa do Warszawy, której
powstanie zależy od rozmów z gminą
Lesznowola. Widzę też możliwość zrealizowania rekreacyjnej ścieżki rowerowej, która połączyłaby Górki Szymona z ośrodkiem „Wisła” w Zalesiu Górnym, co oczywiście będzie wymagało współpracy z powiatem i Instytutem
Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu.
Brakuje nie tylko ścieżek rowerowych
ale i miejsc parkingowych.
Za to mamy strefę płatnego parkowania! Powiem krótko – zostanie zlikwidowana w pierwszym miesiącu mojego urzędowania, jako burmistrza. Zamiast ułatwiać życie mieszkańcom budując nowe parkingi, gmina żeruje na
deficycie miejsc parkingowych wlepiając mandaty i pobierając opłaty. Z całym szacunkiem, ale nie jesteśmy Warszawą, której centrum jest oblegane
przez przyjezdnych. Dochodzi do tego,
że najczęściej można dostać mandat
idąc załatwiać sprawy w Urzędzie Gminy. I nie omija to nawet inwalidów.
Ale przy Urzędzie Gminy
jest przecież parking bezpłatny.
Tyle, że odkąd wprowadzono parkometry nie sposób znaleźć na nim
wolne miejsce, bo stoją tam samochody pracowników urzędu. Piaseczno potrzebuje przynajmniej dwóch wielopoziomowych parkingów – przy Urzędzie
Gminy i przy stacji PKP. Dziś takie inwestycje, nierzadko podziemne, realizuje się niemal standardowo. A przecież nowoczesny parking przy stacji
PKP musi powstać, bo bez tego nie zachęcimy mieszkańców żeby przesiadali
się z samochodów do pociągów czy autobusów. Osobnego rozwiązania oczekuje też osiedle przy ulicy Słowiczej
i sami mieszkańcy, bez pomocy gminy
sobie z nim nie poradzą. W ich sąsiedztwie jest możliwość stworzenia nie tylko
parkingu, ale i porządnego parku z zapleczem rekreacyjnym.
No właśnie, znowu skupiliśmy się na
sprawach komunikacyjnych, a to przecież tylko jeden z problemów. Jak już
przedrzemy się przez korki i uda nam
się gdzieś zaparkować, chcielibyśmy
trochę odpocząć.
Mówiłem już o ścieżce rowerowej
do Górek Szymona. Warto byłoby też,
we współpracy z Konstancinem-Jeziorną, stworzyć zaplecze rekreacyjno-sportowe w Chyliczkach nad Jeziorką. Jest tam idealne miejsce na centrum
kajakowo-rowerowe, a patrząc na popularność boiska, które stworzyliśmy
w sąsiedztwie budynku Starostwa, jest
wielkie zapotrzebowanie na takie inwestycje. Widzę też potrzebę wybudowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego
dla Józefosławia i Julianowa, z boiskami i kortami tenisowymi. Konieczne też
będzie wybudowanie drugiego basenu,
bo GOSiR jest już zupełnie niewystarczający.
Piaseczno to nie tylko miasto, ale i rozległe tereny wiejskie. Jakie tam widzi
Pan potrzeby?
Sprawy wsi są mi szczególnie bliskie, bo przecież mimo piastowania
funkcji starosty jestem wciąż czynnym
rolnikiem i doskonale widzę problemy
wszystkich małych miejscowości otaczających miejską część Piaseczna. Budują się kolejne osiedla domów, mieszkańców jest coraz więcej, a infrastruktura za tym nie nadąża. Mam wrażenie, że te tereny są nieco zapomniane,
że wszystko co im teraz oferuje miasto,

to utwardzenie kolejnej drogi czy ułożenie asfaltu na kolejnej uliczce. Tymczasem infrastrukturę trzeba unowocześniać, żeby nadążała za nowoczesnymi potrzebami mieszkańców. Poprawa jakości dróg, odwodnień i kanalizacji to podstawa, ale widzę też konieczność rozbudowy zaplecza rekreacyjnego, być może hali sportowej z basenem
w okolicach Złotokłosu. Potrzebna jest
też większa przychodnia zdrowia i lepsza komunikacja miejska. Autobus co
godzinę czy pół godziny był dobry w latach dziewięćdziesiątych, dzisiaj mieszkańcy oczekują czegoś lepszego, może
również autobusów nie tylko w kierunku Piaseczna, ale też na przykład Tarczyna. Warto byłoby wykorzystać walory krajobrazowe tych okolic budując ścieżki rowerowe, czy punkty widokowe. Trzeba wspierać inwestycje
nie-mieszkaniowe, dające nowe miejsca
pracy, ale i wypoczynku. Dzięki temu
mniej mieszkańców będzie musiało codziennie przemieszczać się do Warszawy i z powrotem.
Wśród tej grupy sporo jest też uczniów,
którzy dojeżdżają do warszawskich
szkół.
Rzeczywiście, w Piasecznie spotykamy się z odwrotnym problemem niż
inne gminy, które muszą likwidować
placówki oświatowe. U nas w szkołach
miejsc brakuje. Jako starosta nadzorowałem szkolnictwo ponadpodstawowe
w naszym powiecie i mam nadzieję, że
zarówno rodzice, jak i uczniowie doceniają to co udało się osiągnąć. Niemal
wszystkie szkoły zostały wyremontowane i doposażone. W tej dziedzinie skala inwestycji powiatowych podczas mojej kadencji zwiększyła się kilkukrotnie. Podobnie będzie w gminie.
Niemal natychmiast potrzebna jest
dodatkowa szkoła dla Józefosławia i
Julianowa, a istniejąca infrastruktura
oświatowa wymaga remontów i rozbudowy. Zamierzam wykorzystać moje

doświadczenia ze starostwa i po prostu powtórzyć sukces.
Rzeczywiście Starostwo Powiatowe
pod Pańskim przewodnictwem dokonało znaczących i widocznych zmian.
Czy możemy oczekiwać podobnej dynamiki w gminie?
Oczywiście. Po to zamierzam zostać burmistrzem, by zmienić Piaseczno w nowoczesne miasto, by przełamać wieloletnie „niemożności” i zamienić „miasto wąskotorowe” w miasto szerokich horyzontów i perspektyw,
do którego wjeżdża się normalną ulicą, a nie drogą bez pobocza i chodnika.
Chcę przyspieszyć zmiany, które i tak
muszą nastąpić. Udało się to w powiecie, uda się i w gminie, choć skala zaległości jest ogromna. Dość spojrzeć na
sam budynek Urzędu Gminy, który pamięta jeszcze poprzednią epokę - to naprawdę symboliczne. Może to nie jest
najważniejsze, by urzędnicy „budowali sobie pałace”, ale żeby nie było zwykłej windy, żeby brakowało porządnej
sali przyjęć mieszkańców? Może to jest
wina tego, że do tej pory kolejnymi burmistrzami zostawali wcześniejsi wiceburmistrzowie? Może trzeba przerwać
tę złą dla Piaseczna passę? Bardziej niż
kontynuacji, Piaseczno potrzebuje nowej energii, potrzebuje by ktoś rozruszał ten skostniały układ, by ludzie zasiedziali w nim od lat przebudzili się do
nowego działania.
To może nie być takie proste.
Będzie proste, jeśli urzędnicy zrozumieją, że pracują nie tylko dla pensji, ale i dla lepszej przyszłości swoich
dzieci. Przecież wszystkie problemy,
o których tu rozmawialiśmy dotykają
w równym stopniu ich, Pana i mnie.
Poza tym idę do gminy nie sam, ale
z grupą ambitnych, rzutkich ludzi,
którzy chcą tego samego co wszyscy
mieszkańcy i jeśli zostaną radnymi,
zmienią Piaseczno na lepsze.

