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Początek końca dzikiej reklamy
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Młodzi wojownicy ze złotem i brązem
LESZNOWOLA W Mistrzostwach Polski w Kickboxingu Kadetów Młodszych
i Starszych w formule kick-light, które odbyły się w Centrum Edukacji i
Sportu w Mysiadle zmierzyło się 280 zawodników i zawodniczek
O medale i puchary rywalizowali kadeci młodsi i starsi. Organizatorem imprezy był lokalny klub Wiśniewski Kick Boxing. Zawodnicy walczyli w formułach kick-light (kadeci młodsi i starsi) z podziałem na kategorie wagowe. Dwurundowe
walki trwające do czterech minut były toczone na matach pod czujnym okiem
sędziów z Polskiego Związku Kickboxingu.
– Imprezę uważam za niezwykle udaną – podsumowuje organizator Mieczysław Wiśniewski i tradycyjnie dziękuje wójt gminy oraz radnym za wsparcie mistrzostw. Spośród czterech zawodników reprezentujących klub Wiśniewskiego
dwóch stanęło na podium. Złoty medal zdobył 13-letni Radek Kopyra (kat – 47 kg),
a jego o rok młodszy kolega Dawid Matysiak wywalczył brąz (kat – 52 kg).
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KRONIKA POLICYJNA

Spotkanie
z dr Ireną Eris

PIASECZNO

Zatrzymano dilera
W środę na terenie niewielkiej miejscowości w gminie Piaseczno, funkcjonariusze z wydziału kryminalnego zatrzymali 31-latka, który przechowywał w mieszkaniu 216 gramów marihuany oraz środki syntetyczne, tzw. dopalacze, z których można było przygotować ponad 2000 porcji o działaniu
odurzającym. Mężczyzna usłyszał w sumie sześć zarzutów, wśród których
jest handel narkotykami. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Pijany pojechał po... alkohol
Kilka dni temu wieczorem policjanci zauważyli niepewnie jadący samochód, który skręcił na przysklepowy parking. Po chwili okazało się, że siedzący za kierownicą 26-latek jest nietrzeźwy – badanie wykazało, że mężczyzna
miał w organizmie około 2 promili alkoholu. Wyjaśniał, że właśnie trwa firmowa impreza i niespodziewanie skończyły się napoje wyskokowe. Jako że
pracuje w firmie od kilku dni, koledzy wysłali go służbowym samochodem
do sklepu, aby uzupełnił braki. Teraz mężczyzna za swój głupi wybryk stanie
przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Płacił za wodę nieswoją kartą
Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z marketów. 34-letni Ukrainiec płacił za drobne zakupy nieswoją kartą. Kasjerka zachowała jednak
czujność i wezwała ochronę, która zatrzymała delikwenta i przekazała go w
ręce policji. Mężczyzna tłumaczył, że kartę znalazł. Trwa postępowanie w tej
sprawie, a o dalszym losie Ukraińca zdecyduje prawdopodobnie sąd.

PRAŻMÓW

Wykryto nielegalną uprawę konopi
Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 38-letniego mężczyznę,
który w zajmowanym lokalu hodował krzewy konopi indyjskich. Przy zatrzymanym znaleziono ponadto 15 g suszu marihuany. Kolejną, bardziej profesjonalną uprawę konopi zlikwidowano w Uwielinach. Prowadził ją 47-letni
mieszkaniec Warszawy. Obydwaj mężczyźni staną przed sądem.

LESZNOWOLA

Pożar warsztatu w Warszawiance
W sobotę zapalił się warsztat samochodowy w Warszawiance. Pożar gasiło sześć jednostek straży pożarnej. W akcję ratunkową zaangażowali się także
dwaj policjanci – sierżanci Tomasz Wieczorek i Rafał Ekert. To oni pierwsi zauważyli ogień, wezwali na miejsce wszystkie służby, udzielili pomocy mężczyźnie i leżącej na drodze 80-latce. - Dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu i poświęceniu udało
się w miarę szybko opanować sytuację i zażegnać niebezpieczeństwo – podkreśla
nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Odzyskano kradzione volvo
We wtorek w Zgorzale policjanci odnaleźli volvo v90 country o wartości
ponad 200 tys. zł, skradzione kilka dni wcześniej na terenie podwarszawskiego Radzymina. Z naszych informacji wynika, że nie udało się zatrzymać osoby bądź osób podejrzanych o kradzież samochodu. Sprawa jest rozwojowa.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Nowi sołtysi w Okrzeszynie i Kępie Okrzewskiej
W niedzielę 10 marca mieszkańcy kolejnych sołectw w gminie Konstancin-Jeziorna wybrali swoich przedstawicieli. W Kępie Okrzewskiej przez kolejne cztery lata funkcję sołtysa będzie pełniła Renata Dąbrowska, zaś w
Okrzeszynie sołtysem wybrano Katarzynę Wójcik.

TW

Zbiórka paczek dla kombatantów i dzieci z kresów
Już dziś (piątek 15 marca) w godz. 14-19 do ratusza przy ul. Piaseczyńskiej 77 (na parterze) można przynosić paczki wielkanocne dla kombatantów i dzieci z kresów wschodnich. Zbierane są produkty spożywcze z długą
datą ważności. Można przynosić także kartki z życzeniami dla naszych rodaków ze wschodu.
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W najbliższą środę w Miejskim
Klubie Seniora przy ulicy Dworcowe 9 odbędzie się pierwsze, inauguracyjne spotkanie z cyklu „Kobiece Piaseczno”. Jego bohaterką będzie dr Irena Eris, farmaceutka, przedsiębiorca, założycielka i
współwłaścicielka
przedsiębiorstwa Dr Irena Eris oraz sieci hoteli spa. Jest ona laureatką wielu prestiżowych nagród m.in.: Dama biznesu dziesięciolecia, Biznesmen
roku 1999, Nagroda Kisiela za stworzenie wielkiego, średniego przedsiębiorstwa czy też Perły Biznesu
2003 za stworzenie najcenniejszej
polskiej marki z nazwiska. Przede
wszystkim jednak jest kobietą, która stworzyła firmę znaną w wielu
krajach, udowadniając, że kobiety mają w sobie silę i determinację,
aby pasję przekuć w sukces. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl

Zagrają Incidental
Music i Wieża Bajzel
Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie, w ramach cyklu Kontakt,
odbędzie się koncert zespołów Incidental Music i Wieża Bajzel. Incidental Music w obecnym składzie
gra od lutego 2010 r. Grają własne
utwory rockowe. Czerpią inspirację
z lat 80tych (Pink Floyd, Deep Purple, Status Quo, King Crimson), ale
także 90-tych (Radiohead). Grają
hobbystycznie, pracując w swoich
zawodach. Skład zespołu: Mirella (keyboards, piano), Wojtek (gitara, vocal), Tomek (perkusja), Mariusz (bass). Wieża Bajzel to z kolei zespół, o którego sile decydują przede wszystkim kobiece ręce,
umysły i struny głosowe! To projekt
gitarzystek Aleksandry i Katarzyny, wsparty siłą rockowych przelotów wokalistki Miruny i elektronicznymi przebiegami z komputerów Krzysztofa. Członkowie bardzo dbają się o równowagę dżingu
z dżangiem i starają się, aby energia swobodnie krążyła pomiędzy
elektrycznymi gitarami, gardłem
Miruny i bitmaszynami Krzysztofa.
W ten sposób destylują akustyczne sole trzeźwiące, którymi chcą
przebić się do umysłów przepracowanego słuchacza odpadającego po dwunastogodzinnej dniówce. Ich muzyka jest nośnikiem dla
opowieści i obserwacji otaczającego nas świata, którymi chcielibyśmy skłonić słuchacza do zadumy i
refleksji. Początek imprezy o godzinie 19. Wstęp wolny.
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Otwarto Punkt Interwencji Kryzysowej
LESZNOWOLA/POWIAT We wtorek w Mrokowie otwarto zamiejscowy Punkt Interwencji
Kryzysowej, w którym będą mogły szukać pomocy m.in. osoby doświadczające
przemocy w rodzinie
Punkt znajdujący się w budynku przy ul. J. Górskiego 4a powstał
na wniosek radnych gminnych i powiatowych. Jest on nieformalną filią Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, znajdującego się w
Górze Kalwarii. - To miejsce ma służyć przede wszystkim mieszkańcom

LESZNOWOLA

Delegacja z Ukrainy odwiedziła gminne OSP
We wtorek w Lesznowoli gościli przedstawiciele lokalnych ukraińskich
samorządów, zainteresowani poznaniem, a następnie wdrożeniem u siebie
niektórych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. Goście spotkali się
z zarządem gminnego OSP, wójt Marią Jolantą Batycka-Wąsik oraz Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej – Dariuszem Maciejem Kołakowskim. Ukraińscy samorządowcy zwiedzili dwie jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej – OSP Nowa Wola oraz OSP Mroków. Delegacji towarzyszyli
polscy opiekunowie – strażacy gen. Marek Kowalski oraz Zbigniew Kaliszyk
z Zarządu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Skrzydlaty odlot

Punkt ma obsługiwać
mieszkańców Lesznowoli
i Tarczyna
Lesznowoli i Tarczyna – mówił podczas ceremonii otwarcia Łukasz Kopytowski, dyrektor POIK-u. - Chciałbym żeby tego typu ośrodki działały
w każdej gminie na terenie powiatu.
Na uroczystości obecna była
także wójt Lesznowoli, Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która podkreśliła,
że bardzo cieszy się z podjętej inicjatywy. - Myślę, że nasi mieszkańcy też będą z niej zadowoleni – dodała. - XXI wiek generuje wiele różnorodnych potrzeb, cieszę się, że będziemy mogli wskazywać ten adres
osobom z problemami.
Jedną z inicjatorek powstania
placówki była Ewa Lubianiec z zarządu powiatu, z zawodu psycholog.
- To miejsce pozwoli nieść pomoc
wielu ludziom – mówiła. - Dziękuję pani wójt, że zareagowała z życzliwością i zrozumieniem na naszą
prośbę, dotyczącą udostępnienia
tych pomieszczeń.

3

W niedzielę 24 marca w Konstancińskim Domu Kultury odbędzie się
przedstawienie „Skrzydlaty odlot”. Jest to spektakl ekologiczny dla dzieci,
pełen humoru, ale także treści edukacyjnych, związanych z ochroną przyrody. Wszystko zacznie się na dachu, wśród wysokich kominów, gdzie spotkają się Gołąb Gienio, Papuga Pelagia i Sowa Sonia. Te wesołe ptaki postanowią spełnić swoje marzenie i zbudować teatr! Spektakl adresowany jest do
dzieci w wieku 3-11 lat. Bilety 15 zł – dzieci, 20 zł – dorośli do nabycia w kasie KDK. Początek spektaklu o godz. 16.

TW
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Pierwsze osoby potrzebujące pomocy punkt
ma przyjąć już w najbliższy poniedziałek
Po przecięciu wstęgi można było
obejrzeć zaadaptowaną przestrzeń.
Osoby w potrzebie będą mogły umawiać się tu na spotkania z psychologami, a także psychiatrą i prawnikiem. Na miejscu nie będzie natomiast hostelu, w którym mogłyby
schronić się ofiary przemocy (taki
hostel funkcjonuje w Górze Kalwarii). Z Punktu Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które paR
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dają ofiarą rodzinnych konfliktów,
mają myśli samobójcze, są ofiarami przemocy seksualnej, znajdują
się w trudnej sytuacji życiowej lub
dotknęło ich wydarzenie losowe, z
którym nie potrafią sobie poradzić.
Mogą zgłaszać się tu także dzieci,
które doświadczyły przemocy lub
zostały wykorzystane seksualnie.

Tomasz Wojciuk
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Czy powstanie komisja do
walki ze smogiem?

Jesiony zamiast kasztanowców

GÓRA KALWARIA Dwa tygodnie temu zostały wycięte dwa kasztanowce, rosnące obok ulicy Jesionowej w Brześcach, co bardzo oburzyło jednego z mieszkańców. Okazuje się,
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej
że usunięcie starych, popękanych drzew zleciła gmina, ponieważ zagrażały one bezradny Krzysztof Bajkowski zaproponował powołanie dopieczeństwu ludzi i mienia
raźnej komisji antysmogowej
O wycince poinformował nas
Andrzej Mauberg, wiceprezes fundacji „Dwór i Folwark w Brześcach”.
- Jestem zdruzgotany – wyznał kilka
dni temu. - Te drzewa rosły dokładnie w miejscu, w którym mój sąsiad
planował budowę drogi do przyszłego osiedla segmentowców. Mimo że
plan miejscowy dla tego terenu nie

Petycję z prośbą
o wycięcie drzew podpisało
14 osób

- Celem komisji byłoby opracowanie skutecznych rozwiązań, minimalizujących występowanie smogu na terenie Konstancina-Jeziorny – opowiada o
swoim pomyśle radny. - Chciałbym, aby była to inicjatywa ponad podziałami i inni radni również ją poparli. Tym bardziej, że temat dotyczy wszystkich
mieszkańców naszej gminy.
Bajkowski wskazuje, że powołanie komisji jest tym bardziej zasadne, ponieważ Konstancin jest uzdrowiskiem i wiele osób oczekuje tu czystego powietrza, przyspieszającego powrót do zdrowia. Chce, aby komisja została utworzona już podczas kwietniowej sesji rady miejskiej. - Pragnę zaprosić mieszkańców do aktywnej obecności w jej spotkaniach – mówi. - Wydaje
mi się, że mam sporą wiedzę zarówno na temat smogu, jak i rozwiązań stosowanych do jego zwalczania. Dlatego chciałbym poprowadzić obrady komisji.
Nie mam może doświadczenia, ale za to nie brak mi zaangażowania, dobrych
pomysłów i cierpliwości. Zdaję sobie sprawę, że taki projekt to gra zespołowa.
Dlatego zależy mi, aby wciągnąć w niego jak najwięcej osób.

TW

wszedł jeszcze w życie, kasztanowce zniknęły. Dlaczego? Uważam, że
jest to niszczenie historycznego krajobrazu w naszej miejscowości.
Okazuje się jednak, że drzew
nie usunął ani żaden z mieszkańców, ani deweloper tylko zostały one wycięte z polecenia gminy. - W połowie listopada ubiegłego roku do urzędu wpłynęło kolejne już pismo w sprawie tych drzew,
podpisane przez kilkunastu mieszkańców ulicy Jesionowej – wyjaśnia Piotr Chmielewski, rzecznik
ratusza. - Wystąpili oni o wycięcie
kasztanowców argumentując, że
zagrażają one samochodom oraz
ludziom i ich mieniu. Ponadto zasłaniały lampę oświetlenia ulicznego, a gdyby się złamały – mogłyby
uszkodzić linię energetyczną.
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Po dwóch kasztanowcach pozostały tylko ścięte równo
z ziemią pnie
Przeprowadzono
ekspertyzę,
która wykazała, że drzewa są chore, a jedno ma uszkodzony pień. W
związku z tym burmistrz wydał zgodę na wycinkę kasztanowców. Postanowienie skonsultowano jeszcze z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Opinia RDOŚ była
zgodna z decyzją gminy. - To kompletny przypadek, że te drzewa rosły akurat w miejscu planowanej

drogi – wyjaśnia Piotr Chmielewski. - Trwa dopiero procedura planistyczna dotycząca tego terenu. Droga, która być może tam powstanie,
na razie nie jest naniesiona na żadne mapy. W decyzji burmistrza dotyczącej usunięcia drzew znajduje się
zapis o nasadzeniach zastępczych.
Wkrótce w tym miejscu posadzimy
dwa jesiony wyniosłe.

TW
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Razem można więcej

Ładniejszy stadion
w Chylicach

Powraca pomysł połączenia Powiatowej Biblioteki Publicznej z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno
oraz przeniesienia jej zasobów do powstającego Centrum Edukacyjno-Medialnego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Na marcowej sesji Zarząd Powiatu zaproponuje Radzie podjęcie uchwały w tej sprawie.

PIASECZNO W związku z koniecznością modernizacji boiska, aby spełniało wymagania licencyjne Ligi Okręgowej, stadion w Chylicach
ostatnio bardzo się zmienił

- Byliśmy zmuszeni poszerzyć boisko do 55 metrów, dlatego podjęliśmy decyzję o demontażu trybun, które były ustawione wzdłuż linii bocznej i przenieśliśmy je za bramkę – mówi Dawid Hakowski, prezes Laury Chylice.
Dodatkowo zmienione zostały wiaty dla zawodników rezerwowych, zamontowano nowe bramki oraz automatyczny system nawodnienia.
- Aby zapewnić naszym kibicom możliwie najlepsze warunki, we współpracy z Gosir Piaseczno udało się zamontować dodatkową trybunę zlokalizowaną przy budynku klubowym – dodaje prezes. - Ma ona 50 miejsc i w zupełności nam wystarczy. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na mecze drużyn KS Laura w rundzie wiosennej sezonu 2018/19. Składamy serdeczne podziękowania dla władz i pracowników Gosiru. Dzięki ich ogromnemu
wsparciu obiekt w Chylicach pięknieje i służy wszystkim naszym zawodnikom
oraz uczniom ZSP w Chylicach im. Ks. Twardowskiego.

Tyl.

Biblioteka powiatowa mieści się
obecnie w wynajmowanej od Związku Nauczycielstwa Polskiego niskiej
piwnicy w Domu Nauczyciela przy
ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
Prowadzą do niej strome schody - dla
niepełnosprawnych bariera nie do pokonania. Wewnątrz, na niewielkiej powierzchni zgromadzono kilkanaście
tysięcy książek. Dlatego warunki są
bardziej niż spartańskie. Brakuje miejsca na kreatywne zajęcia z dziećmi
czy spotkania z autorami. A tak przecież działają współczesne biblioteki.
Bo rola biblioteki się zmieniła i dzisiaj
o jej atrakcyjności decydują nie tylko dostępne tytuły, ale i program kulturalny.
– Nie możemy przenieść jej do
pierwszego lepszego, większego lokalu
– tłumaczy wicestarosta Zdzisław Lis

Przy Chyliczkowskiej na niewielkiej
powierzchni zgromadzono kilkanaście tysięcy książek
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W budynku CEM będzie duża czytelnia, miejsce na spotkania i zajęcia oraz przestrzeń
do dalszego rozwoju
i wyjaśnia, że nowa siedziba musi
spełniać odpowiednie warunki. Tak
ciężkie zbiory wymagają specjalnego
stropu, a to znacznie skraca listę potencjalnych lokali. Jakiś czas temu pojawił się pomysł podpisania porozumienia z Ambasadą Gruzji i przeniesienia biblioteki do należącego do tej
placówki dyplomatycznej domu przy
ul. Królowej Jadwigi w Zalesiu Dolnym. Niestety, przedwojenna willa wymaga kosztownego remontu i dostosowania do wspomnianych wcześniej
specyficznych wymogów. – Poza tym,
Powiat nie jest właścicielem tej nieruchomości, a więc z miejsca pojawiłyby się pytania o zasadność tych nakładów – tłumaczy wicestarosta i dodaje, że dodatkowym problemem byłaby
konieczność zmiany gminnego planu
zagospodarowania przestrzennego.
– A to niestety nie jest takie proste i zawsze musi trochę potrwać.

– Razem można więcej – argumentuje Łukasz Załęski, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. – Po połączeniu powstanie duża,
nowoczesna instytucja. W tych warunkach o wiele łatwiej jest realizować
ważne zadania biblioteki powiatowej,
takie jak np. organizacja różnego rodzaju szkoleń i kursów dla bibliotekarzy – wyjaśnia.
Duży ma także większe szanse na
granty i dotacje - wcześniej zdarzały się odmowy uzasadniane obawami
o to, czy trzyosobowy zespół poradzi
sobie z realizacją zadania.
Dyrektor Załęski podkreśla, że
w budynku CEM nie będzie barier
architektonicznych. – Będzie za to
duża czytelnia, miejsce na spotkania,
zajęcia, koncerty oraz mnóstwo przestrzeni do dalszego rozwoju. Z korzyścią dla biblioteki i jej przyszłych
użytkowników.
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Sojka zaśpiewał na
Dzień Kobiet

Jadłodzielnia sprawia radość
i budzi obawy

PIASECZNO Stanisław Sojka wciąż pozostaje jednym z bardziej rozpoKONSTANCIN-JEZIORNA W Skolimowie, obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, od kilku
znawalnych i cenionych artystów z kręgów polskiej piosenki autormiesięcy działa jadłodzielnia, w której wszyscy chętni dzielą się jedzeniem. Pomysłoskiej. Bilety na jego koncert w piaseczyńskim Domu Kultury rozeszły
dawczynie punktu, służącego nie tylko mieszkańcom gminy, chciały rozszerzyć dziasię błyskawicznie
łalność. Napotkały jednak trudności formalne

- Nie widzę państwa, ale słyszę i czuję – powiedział na początku swojego
recitalu Stanisław Sojka.
Następnie artysta, bez żadnych muzyków towarzyszących, zaśpiewał o
tym, co w życiu ważne oraz podzielił się z publicznością swoimi refleksjami
na tak istotne tematy jak miłość, przyjaźń czy tolerancja. Niewielu jest muzyków, którzy są w stanie przez ponad godzinę utrzymać uwagę widowni (która w kilku piosenkach przyłączyła się ochoczo do wspólnego śpiewania) jedynie za pomocą swojego instrumentu i głosu. W pewnym momencie bohater
wieczoru nawiązał również do obchodzonego właśnie Dnia Kobiet.
- Dzień Kobiet jest dla mnie takim świętem jak Boże Narodzenie – wyznał
Sojka. - Chciałbym żeby trwał cały rok i żebyśmy zawsze się tak kochali jak dziś.

Grzegorz Tylec
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– Chciałyśmy by drugi punkt
jadłodzielni powstał przy świetlicy w Mirkowie – mówi Ewa Wojas-Kacprowicz, która z koleżankami z Klubu Kulturalnego „Drabina”
wpadła na pomysł pierwszej i jak na
razie jedynej jadłodzielni w naszym
powiecie. – Niestety gmina nas blokuje, żądając byśmy założyły stowarzyszenie i wzięły odpowiedzialność
za funkcjonowanie tego punktu. A
przecież w całym kraju takie jadłodzielnie funkcjonują w oparciu o regulaminy.
– Wiem jak funkcjonują jadłodzielnie w innych miastach, ale nie
uważam, by to było mądre – odpiera wiceburmistrz Konstancina-Jeziorny Ryszard Machałek. – Wszystko jest dobre, dopóki nie stanie się
coś złego. Proszę sobie wyobrazić,
że ktoś zatruje się żywnością pochodzącą z jadłodzielni. Kto wówczas weźmie za to odpowiedzialność? Jestem technologiem spożywczym i dokładnie zdaję sobie sprawę
z jakimi zagrożeniami może się wiązać funkcjonowanie takiego punktu
– mówi wiceburmistrz i dodaje, że
również sanepid, choć sam nie jest
upoważniony do kontroli jadłodzielni, gdyż nie dochodzi w niej do obrotu żywnością na zasadach sprzedaży i kupna, zwraca uwagę na
stworzenie takich warunków sanitarno-epidemiologicznych, by żywność była bezpieczna dla zdrowia
konsumentów.
– Kto będzie kontrolował żywność? Kto będzie dbał o czystość?

– pyta retorycznie wiceburmistrz
Machałek. – Jeśli inicjatorki przedsięwzięcia sformalizują się jako stowarzyszenie i wezmą odpowiedzialność za funkcjonowanie takiej jadłodzielni, oczywiście zgodzimy się na
jej powstanie – deklaruje wiceburmistrz. – Sami jednak odpowiedzialności nie weźmiemy – zastrzega.
– Taka jadłodzielnia powinna funkcjonować podobnie jak plac
zabaw, na podstawie regulaminu
– uważa Ewa Wojas-Kacprowicz.
– Nawet plac zabaw nie funkcjonuje sam bez opieki – zwraca uwagę
wiceburmistrz Ryszard Machałek.
– Jego wyposażenie jest atestowane, cyklicznie sprawdzamy jego stan
i funkcjonalność, a poza tym każdy
plac zabaw jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Tylko pozornie może się wydawać, że wszystko kończy się na regulaminie.
Tymczasem jadłodzielnia w Sko-

limowie działa pełną parą. Została zlokalizowana na terenie należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej
i stale nadzorowana jest przez Klub
Kulturalny „Drabina”, który prowadzi zajęcia w remizie.
– Ludzie dzielą się nie tylko jedzeniem – mówi Ewa WojasKacprowicz. – Przynoszą także zabawki, pościel, ubrania, kosmetyki. Nie brakuje wielu biednych, którym potrzebna jest pomoc, a z drugiej
strony bardzo dużo produktów jest
wyrzucanych – zwraca uwagę.
Jadłodzielnia ma wkrótce powstać także w Piasecznie z funduszy
pochodzących z budżetu obywatelskiego. Jej przygotowaniem zajmuje
się obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W jaki sposób piaseczyński punkt będzie funkcjonował i gdzie powstanie? O tym
przekonamy się już wkrótce.

Adam Braciszewski

Podróż w czasie rozpisana na głosy
PIASECZNO W Domu Kultury w Piasecznie wystąpił jeden z najsłynniejszych polskich zespołów wokalnych
– założony w 1978 roku we Wrocławiu przez Włodzimierza Szomańskiego Spirituals Singers Band
Pierwotnie zespół miał wykonać w Piasecznie kolędy, ale ich
koncert został odwołany z powodu żałoby narodowej po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Kiedy jednak w kolejnym
terminie, już z innym programem
muzycznym, grupa dotarła w końcu
do Domu Kultury, okazało się, że
znów obowiązywała w kraju żałoba – tym razem po premierze Janie
Olszewskim. Organizatorzy podjęli jednak decyzję, że wydarzenie nie
zostanie odwołane, a będzie miało za to nieco skromniejszą formę i
oprawę niż pierwotnie zakładano.
Koncert poprzedziła minuta ciszy, po której Spirituals Singers
Band wykonali a capella (podobnie
zresztą jak resztę repertuaru) „Amazing Grace” - angielską protestancką pieśń religijną (hymn) autorstwa
Johna Newtona. W dalszej kolejności zespół zabrał publiczność w podróż w czasie, prezentując choćby
wczesne dokonania amerykańskiego jazzu (ze słynnym „In the mood”
Glenna Millera), a kończąc na wiązance piosenek grupy „The Beatles”.
Wszyscy obecni mogli na własne
uszy przekonać się, że przy odpowiedniej technice i aranżacji, ludzkie
głosy potrafią z powodzeniem zastąpić różne instrumenty.

Grzegorz Tylec

Spirituals Singers Band na koncercie w Piasecznie
KONSTANCIN-JEZIORNA

Niebo do wynajęcia
W niedzielę 31 marca na scenie Hugonówki zaśpiewa Robert Kasprzycki - poeta o duszy rockmana, znakomity pieśniarz liryczny z wybitnym zacięciem satyrycznym. Popularność przyniosła mu pierwsza płyta „Niebo do
wynajęcia”. Najnowszy, czwarty krążek artysty został wydany w 2015 roku z
singlem „Trzymaj się wiatru kochana”. Artysta koncertuje z okazji jubileuszu
25-lecia działalności artystycznej. Podczas występu oprócz piosenek z repertuaru Roberta Kasprzyckiego nie zabraknie znakomitych, kabaretowych parodii. Bilety w cenie 35 zł do kupienia w kasie KDK lub na stronie internetowej. Początek koncertu o godz. 17.
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Powstaną nowe tereny zielone

Cztery punkty widzenia

PIASECZNO Największą i najbardziej kosztowną tegoroczną inwestycją w
sferze
zieleni jest rewitalizacja stawu w parku miejskim. Jednak gmina
GÓRA KALWARIA W ośrodku kultury w Górze Kalwarii odbył się wernisaż międzynarodowej wystawy fotografii zatytułowanej „Cztery punkty widzenia”. Ekspozycję będzie planuje także budowę kilku mniejszych skwerów w innych lokalizacjach
można oglądać do 27 marca
Otwarcie wystawy uświetnił
koncert jazzowy Moniki Gawrońskiej przy fortepianowym akompaniamencie Piotra Jankowskiego. Na
wystawę składają się zdjęcia czterech osób. Jej inicjator Marco Jaxa
przyznaje, że na co dzień jest artystą
malarzem, który w wolnych chwilach oddaje się fotograficznej pasji.
- Kocham fotografię, bo każdego
dnia przynosi mi niespożyte możliwości na postrzeganie rzeczywistości w inny sposób – mówi artysta.
- Jest niczym innym jak impresjonizmem, zatrzymaniem się w czasie,
miejscu czy świetle i łapaniem chwil
ulotnych w przyrodzie.
Do wystawy w Górze Kalwarii
Marco Jaxa zaprosił, urodzonego
w Warszawie, ale wychowanego w
Szwecji Mikaela Zycha, który dzięki fotografii podróżował dookoła
świata, a obecnie zajmuje się portretami. Czarno-białe zdjęcia fascynują z kolei pochodzącą z Arabii Saudyjskiej Rim Alenezi.
- Ciekawią mnie ludzkie emocje i
to inspiruje mnie do robienia zdjęć –
zdradza artystka. - Czuję największą
radość gdy uwieczniam ludzką sentymentalność.
Pochodząca z USA Katherine
Griswold, oprócz fotografii portretowej i eventowej, lubi fotografować naturę: zwierzęta, drzewa i krajobrazy.
Na wystawie znajdują się bardzo
różnorodne zdjęcia, których nie łąA
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W tym roku ma zostać dokończona rewitalizacja parku
miejskiego przy ul. Chyliczkowskiej

Autorzy wystawy „Cztery punkty widzenia”
czy jedna nadrzędna tematyka. To
po prostu cztery fotograficzne punkty widzenia różnych osób, które z
pewnością warto jest poznać.
- Wernisaż okazał się strzałem
w dziesiątkę – podsumowuje Marco
Jaxa. - Cieszymy się, bo do tej pory
żadna impreza tego typu nie cieszyła
się tu aż takim powodzeniem. Wśród

gości była liczna grupa wokalistów
byłej Operetki Warszawskiej, śpiewaków operowych, jak i artystów malarzy oraz fotografów. Był to wyjątkowo udany wieczór, a o oprawę graficzną wydarzenia zadbał, jak zawsze
niezawodny, Paweł Ber.

Grzegorz Tylec

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej podjęto trzy uchwały dotyczące finansowania projektów, związanych z zielenią i utrzymaniem terenów publicznych. 140
tys. zł przeznaczono m.in. na uzupełnienie infrastruktury na Górkach Szymona w
Zalesiu Dolnym i 100 tys. zł na rewaloryzację Parku Rostworowskich w Złotokłosie, w którym zinwentaryzowano na razie zieleń. Trwają przymiarki do zagospodarowania terenu przy ul. Redutowej w Zalesiu Dolnym (tam też gmina zaczęła od inwentaryzacji zieleni) oraz skweru przy ul. Kordiana. Ale to nie wszystko. - Powstaje
teren zielony przy Cetrum Eukacyjno-Multimedialnym przy ul. Jana Pawła II – mówi
burmistrz Daniel Putkiewicz. - Znajdą się na nim także urządzenia rekreacyjne.
Dodatkowa zieleń planowana jest także na terenie szkoły w Józefosławiu
(tam zostanie powiększony także plac zabaw) oraz na zapleczu Klubu Kultury
przy ul. Julianowskiej.
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PIASECZNO
P

Najpierw do Jeziorki, potem do kajaka
Już w najbliższą niedzielę na przystani przy stadionie miejskim odbędzie
się kolejna edycja morsowania w rzece Jeziorce. Początek o godz. 11. Na
miejscu zostanie rozpalone ognisko, przy którym będzie można się ogrzać i
ewentualnie upiec kiełbaski. A już w sobotę 23 marca planowane jest rozpoczęcie nowego sezonu kajakowego.

R

O

M

O

C

J

A

Piękne włosy na wiosnę

Wiosna tuż tuż. Jeszcze spotyka nas huśtawka, na zmianę zimne i gorące powietrze.
Zimne i mroźne na dworze, a gorące i suche w pomieszczeniach. Nasze włosy i skóra tego nie lubią. Twarz zwykle smarujemy kremem, ale co z włosami? Na zniszczone
TW warunkami atmosferycznymi i zabiegami fryzjerskimi włosy proponujemy laminację
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przed laminacją

po laminacji

Psycholog i Psychiatra bliżej nas
- artykuł służy do celów informacyjnych
O ponad 100 procent ma wzrosnąć w ciągu kilku lat odsetek Polaków, którzy będą korzystać z pomocy psychologicznej - wynika z zeszłorocznego badania ARC Rynek i Opinia.
Coraz częściej profesjonalna
pomoc psychologiczna jest traktowana jako pomoc lekarska. Coraz więcej osób chce, aby ich życie było lepsze i zdają sobie sprawę
z tego, że równowaga psychiczna
jest tego elementem. Pójście na terapię nie jest już tematem tabu, tym
bardziej, że wiele znanych i szanowanych osób otwarcie mówi, że
taką terapię przeszli i poprawiło to
ich życie. Nieustannie zwiększa się
rola psychologa i psychiatry w naszym życiu. Ludzie uświadomili sobie, że zdrowie psychiczne jest tak
samo ważne, jak zdrowie fizyczne.
Po psychologiczne wsparcie może
zgłosić się każdy, kto doświadcza
życiowych trudności.
Ciężko się przyznać do tego, że
potrzebujemy pomocy. Często wstydzimy się swoich dolegliwości i nie
mówimy innym o naszych problemach. Kiedy rozmowa z bliskimi nie
pomaga, warto zasięgnąć porady lekarza psychiatry lub psychologa.
Psychiatra jest osobą, do której można zwrócić się o pomoc - to
specjalista od ludzkiej psychiki. Wie,
jak funkcjonuje nasz mózg, w oparciu o medyczną wiedzę potrafi dobrać odpowiednie leczenie farmakologiczne, jeśli jest taka potrzeba.
„…naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indy-

widualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich”
(Kodeks etyczno-zawodowy psychologa).
Psychiatra i psycholog - te dwie
jednostki wzajemnie ze sobą współpracują, to właśnie praca tego duetu może przynieść pożądane skutki
i przyspieszyć leczenie chorej osoby.
Pierwsza wizyta u psychologa
lub psychiatry jest sytuacją, przed
którą możemy odczuwać niepokój.
Pamiętaj, że zarówno psycholog jak
i psychiatra pracuje dla Ciebie i jest
zobowiązany do zachowania tajemnicy. Jest przyzwyczajony do słuchania o problemach, więc Twoje go
nie zdziwią, ani nie uzna ich za błahe. Nie ma zbyt małych problemów,
jeśli coś Cię niepokoi, to trzeba się
tym zająć. To nie wielkość problemu
decyduje czy wizyta jest konieczna,
a Twoje samopoczucie.
Psycholodzy mają swoje specjalizacje, tak jak lekarze.
Przykładowo psycholog - psychodietetyk łącząc wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania, medycyny i psychologii, koncentruje się
na wprowadzeniu w życie pacjenta
trwałych zmian w sposobie odżywiania i jakości życia. Psychodietetyka jest wiedzą zarówno z obszaru
psychologii jak i dietetyki – psychodietetyk pomaga wszystkim osobom, które zmagają się z problemami związanymi z utrzymaniem
prawidłowej masy ciała. W odróżnieniu od dietetyka, psychodietetyk

jest osobą posiadającą wiedzę z zakresu psychopatologii, dzięki której
potrafi zdiagnozować i pracować
z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania (np. anoreksja,
bulimia, napadowe objadanie się)
czy z innymi współwystępującymi zaburzeniami nastroju (depresja, mania) lub zaburzeniami osobowości. W swojej pracy koncentruję się także na tym, aby pacjenci szanowali swoje ciało, jakiekolwiek by ono nie było, dopiero wtedy będą mogli skutecznie schudnąć i zadbać o siebie. Z kolei psycholog transportu jest uprawniony
do przeprowadzania badań kierowców, a także innych grup zawodowych (np. operatorzy maszyn budowlanych).
Martyna Sztukowska - psycholog, psychodietetyk, psycholog
transportu i psychoterapeuta. Zajmuje się terapią krótko i długoterminową, udziela pomocy psychologicznej i konsultacji z zakresu psychodietetyki oraz przeprowadza badania psychotechniczne.
Paulina Wysocka-Jooshany - lekarz psychiatra zajmuje się rozpoznawaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń osób dorosłych.
Przychodnia Grapa
(obok Starej Papierni)
al. Wojska Polskiego 6,
05-520 Konstancin-Jeziorna
www.przychodniagrapa.pl,
facebook/przychodniagrapa,
Tel.: 22 69 00 650

Zabieg laminowania
Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości,
gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste,
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas
można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

Salon BB,
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)
Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Przyjemne gitarowe klimaty

Początek końca dzikiej reklamy

PIASECZNO W marcu w ramach Wtorku Jazzowego w Domu Kultury
PIASECZNO Po długich dyskusjach radni podjęli uchwałę krajobrazową, określającą m.in.
Piasecznie wystąpił zespół PKS Trio
zasady umieszczania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej. - Mam nadzieję, że ta uchwała wskaże pewien kierunek rozwoju i przyczyni się do tego, że nasze
miasto będzie pięknieć – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz
Prace nad projektem uchwały zaczęły się już trzy lata temu. Najpierw
radni zdecydowali o przystąpieniu
do sporządzenia zasad i warunków
sytuowania na terenie gminy obiek-

Grupa przyjechała do Piaseczna w składzie: Sebastian Ruciński – gitara, Przemysław Smaczny – perkusja i Kosma Kałamarz – bas. Jak to bywa w przypadku koncertów jazzowych, mało było tego wieczoru konferansjerki, a zdecydowanie więcej grania i to grania na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Pomysł powstania zespołu zrodził się w 2011 roku z inicjatywy Sebastiana Rucińskiego. PKS Trio to grupa trzech
przyjaciół z wieloletnim doświadczeniem scenicznym, której udało się stworzyć nietypowe brzmienie, wypracowane kilkunastoletnią współpracą na polskiej scenie rozrywkowej i jazzowej. Co istotne, nie było to granie jedynie dla koneserów jazzu – ciepły i łagodny klimat płynących ze sceny dźwięków mógł bowiem z powodzeniem
przypaść do gustu także miłośnikom zupełnie innych gatunków muzycznych.
A już w kwietniu kolejna wielka gratka dla miłośników jazzu w Piasecznie. Drugiego dnia miesiąca o godz. 20 odbędzie się koncert „Tribute to Komeda”. Wystąpią
wspólnie Agnieszka Wilczyńska i Andrzej Jagodziński trio (A.Jagodziński, Cz.Bartkowski, A.Cegielski). Bilety w cenie 20 zł będą dostępne w sprzedaży od 19 marca.

Grzegorz Tylec
PIASECZNO

Nowy zarząd związku emerytów
We wtorek odbyło się walne zebranie członków oddziału rejonowego
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piasecznie, podczas
którego wybrano zarząd rejonowy oraz członków komisji rewizyjnej. Przewodniczącym związku został wybrany ponownie Bogdan Pawlak, zaś wiceprzewodniczącymi zostali Barbara Lewandowska i Mirosław Szamota.
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Uchwała krajobrazowa
wytycza kierunki działania,
zmierzające do uporządkowania przestrzeni miejskiej
tów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
Był to pierwszy krok do uporządkowania kwestii „dzikich” reklam, zaśmiecających przestrzeń publiczną.
Wkrótce potem rozpoczęły się prace
nad konkretnymi wytycznymi, określającymi m.in. gabaryty nośników.
Ich efektem był projekt uchwały docelowej, określającej konkretne zasady i wytyczne, nad którym pochylili
się w ostatnią środę radni.
Nowe zasady nie są zaskoczeniem
- Dołożyliśmy wszelkich starań,
aby przygotować informacje dotyczące tej uchwały i wyjść z nimi
do mieszkańców – wyjaśniał podczas sesji wiceburmistrz Robert
Widz. Reklamy zaśmiecające przestrzeń miejską były inwentaryzowane, przeprowadzano kampanię informacyjną w mediach i konsultacje z mieszkańcami. Mimo to
wielu radnych nie było do uchwały przekonanych, obawiając się, że
jej podjęcie będzie godziło w interesy przedsiębiorców. - Te regulacje mocno ingerują w prawo własności i swobodę działalności gospodarczej – przekonywała radna
Magdalena Woźniak. - Ta ingerencja jest nadmierna i zbyt restrykcyjna. Duży jest też stopień skom-

Ta uchwała pokazuje pewien kierunek rozwoju. Chodzi o to,
aby w Piasecznie żyło się przyjemniej – przekonywał burmistrz
Daniel Putkiewicz (z prawej)
plikowania tej uchwały. Nie wiem,
czy tego typu przekaz zostanie
zrozumiany.
Radny Michał Rosa zaznaczył,
że sam temat jest dla ludzi mało
znany, a wielu przedsiębiorców instaluje reklamy, których uchwała zakazuje. - Za chwilę będą musieli je
zdemontować, co narazi ich na koszty – dodał.
- Gmina powinna zapewnić młodym przedsiębiorcom dobre warunki
do rozwoju, a nie zarzucać ich przepisami, które będą godziły w ich interesy – dodała radna Renata Mirosław.
- Nie można było przygotować
tej uchwały w prostszej formie? - pytał radny Michał Mierzwa.
Chcą edukować, a nie karać
Inne zdanie miał Piotr Obłoza, który stwierdził, że w każdej sferze życia potrzebna jest standaryzacja. - Jeden przedsiębiorca chce mieć
większą reklamę od drugiego. Taka
jest nasza mentalność i to trzeba
ukrócić – przekonywał. - Nigdy nie
będzie do tego odpowiedni czas.
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SPRZEDAŻ WĘGLA
"OPAŁEK" s.c.

pon.-pt.
7-17
sob.
transport gratis, niskie ceny
7-13
691 730 830
Piaseczno,
ul.
Żeromskiego
30
601 792 777

PELET węgiel

Robert Widz podkreślił, że każdy przedsiębiorca chcący wykonać
baner reklamowy będzie musiał najpierw zajrzeć do tej uchwały. - Dzięki
temu uporządkujemy nasz krajobraz
– przekonywał. Emocje ostudził nieco burmistrz Daniel Putkiewicz, który zaznaczył że nad poprawą estetyki miasta pracuje od 2010 roku. - Od
tamtego czasu małymi kroczkami
porządkujemy Piaseczno – mówił.
- Ta uchwała to narzędzie, z którego chcemy skorzystać, aby w naszym
mieście żyło się przyjemniej. Pokazuje ona pewien kierunek rozwoju, a czy
będzie skuteczna – zobaczymy.
Radni zaufali burmistrzowi i
zagłosowali za podjęciem uchwały. - Chcemy na miękko przekonywać mieszkańców do naszej wizji, a
nie demontować ich reklamy – dodał na zakończenie burmistrz. - Wyznaczamy kierunek zmian, określamy nasze intencje. Nie chcemy karać
mieszkańców, zresztą w uchwale nie
ma do tego instrumentów.

Tomasz Wojciuk

KURIER POŁUDNIOWY
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Trzy zespoły, trzy cele

9

Siatkarki z Konstancina
skończyły sezon

PIŁKA NOŻNA, A KLASA W weekend 23-24 marca rusza runda wiosenna rozgrywek drugiej
grupy warszawskiej ligi okręgowej. Przypominamy dokonania zespołów z powiatu
SIATKÓWKA, III LIGA Zespół żeński SPS Konstancin-Jeziorna trenera Rapiaseczyńskiego i aktualną sytuację w tabeli
fała Lenarta występujący w III Lidze MWZPS po rundzie zasadniczej zaLAURA CHYLICE (5. miejsce, 29
jął szóste miejsce na 11 zespołów
punktów) – Drużyna z Chylic ma
mocny skład jak na ligę okręgową
i zespół nie kryje swoich wysokich
aspiracji sportowych. W tej chwili
do miejsca dającego prawo do walki o czwartą ligę brakuje 10 punktów – to sporo, zważywszy na to, że
zespoły z czołówki zaliczyły mało
wpadek jesienią. Laura przegrała za
to ważne mecze z bezpośrednimi rywalami myślącymi o awansie – zarówno z Józefovią (1:3), Ursusem II
Warszawa (6:4) i Żyrardowem (1:3).
Do tego zespół Tomasza Grzywny,
oprócz wysokich zwycięstw, zaliczył też kilka trudnych do wytłumaczenia potknięć, wobec czego realne
włączenie się do gry o czwartą ligę
będzie na obecnym etapie rozgrywek niezwykle trudne.
MKS II PIASECZNO (9. miejsce, 20
punktów) – Od samego początku
trener Bartosz Kobza deklarował, że
interesuje go przede wszystkim spokojne utrzymanie. Piłkarze, w zdecydowanej większości młodzi, uczą się
w tym zespole piłki na poziomie seniorskim i jest spora szansa, że część
z nich będzie grać wkrótce w wyższych klasach rozgrywkowych. Piaseczno rozkręcało się wprawdzie powoli, ale zwłaszcza pod koniec rundy coraz lepsza i pewniejsza gra
przełożyły się na konkretne zdobycze punktowe.

KS KONSTANCIN (16. miejsce, 9 punktów) – Ostatnie miejsce w tabeli z pewnością nie jest dla nikogo w Konstancinie powodem do dumy. To była wyjątkowo trudna runda dla podopiecznych Michała Madeńskiego, którzy na
pierwsze ligowe punkty musieli czekać
aż do 11. kolejki ligowej, kiedy to wresz-

cie wygrali 1:0 z Przyszłością Włochy.
Humory wprawdzie nieco się poprawiły po dwóch ostatnich kolejkach rundy jesiennej (dwa kolejne ligowe zwycięstwa), ale nie da się ukryć, że przed
Konstancinem teraz niezwykle ciężka
batalia o utrzymanie.

Grzegorz Tylec

Tabela ligi okręgowej po rundzie jesiennej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

AP Żyrardów
16
Józefovia Józefów
16
KS Teresin
16
Ursus II Warszawa
16
Laura Chylice
16
Grom Warszawa
16
Piast Piastów
16
Milan Milanówek
16
MKS II Piaseczno
16
SEMP Ursynów
16
Naprzód Stare Babice 16
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
16
13. Przyszłość Włochy
16
14. LKS Osuchów
16
15. LKS Chlebnia
16
16. KS Konstancin
16

41
39
35
30
29
25
25
20
20
18
17

13
13
11
10
9
8
8
6
6
5
5

2
0
2
0
2
1
1
2
2
3
2

1
3
3
6
5
7
7
8
8
8
9

49-24
48-20
39-26
57-32
47-29
36-25
32-34
16-36
26-26
32-30
29-40

17
17
15
14
9

5
5
4
4
3

2
2
3
2
0

9
9
9
10
13

25-39
23-27
18-35
20-40
18-52

W Play Off SPS zmierzył się z trzecim zespołem MUKS Volley-PWSZ Płock
- bardzo mocną drużyną. Mimo absencji czterech podstawowych zawodniczek, dziewczyny zmobilizowały się i podjęły walkę na boisku. U siebie, po zaciętym meczu, uległy rywalkom 1:3 (25:18, 16:25, 23:25, 22:25), a na wyjeździe
0:3 (10:25, 10:25, 23:25).
- Sezon mogę podsumować jako udany, mimo iż w końcówce nie zagrały
cztery dziewczyny z pierwszej szóstki – mówi Mirosław Kapitan, trener koordynator SPS Konstancin-Jeziorna. - Poziom rozgrywek na Mazowszu jest wysoki. O wyższe cele na razie nie gramy, ponieważ wiąże się to z dużymi kosztami. Dziękujemy Gminie Konstancin-Jeziorna za udzielone wsparcie, a kibicom za gorący doping podczas meczów.

Tyl.

Piaseczno z workiem
medali
ZAPASY W zeszły weekend w Radomiu odbył się turniej Pierwszy Rzut
Ligi Zapaśniczej dla dzieci i młodzików. Na imprezie bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi zawodnicy z Piaseczna

Zagrali dla Zuzi
PIŁKA NOŻNA Na krytym boisku na stadionie miejskim w Piasecznie odbyła się już szósta
Edycja Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej Piaseczno Cup 2019. Tym razem, oprócz
rywalizacji sportowej, liczyło się również wsparcie 8-letniej Zuzi
Dziewczynka, dla której zagrali piłkarze, urodziła się z wadą krótszej kończyny dolnej prawej. W tej
chwili jest już po operacji - miała
wydłużaną nogę aparatem Ilizarowa o siedem centymetrów. W przyszłości czekają ją jednak następne
operacje, bo wada narasta. Dodatkowo ma stwierdzoną afazję amnestyczną, a ostatnio orzeczono także u dziewczynki niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim i było podejrzenie autyzmu.
Zuzia chodzi obecnie na zajęcia do
neurologopedy. Koszt takiej wizyty
to 110 zł. Mamie ciężko jest opłacać jej rehabilitację, bo sama jest na
rencie socjalnej, urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym
spastycznym na cztery kończyny.
Mimo to codziennie ciężko pracuje z córką, aby utrzymać efekty rehabilitacji i walczy o to, aby Zuzia
miała zapewnione środki na dalsze
regularne wizyty.
W zawodach wzięło udział 16
drużyn z całego województwa mazowieckiego, między innymi z Kozienic, Radomia, Grodziska Mazowieckiego, Warszawy, Góry Kalwarii i oczywiście Piaseczna. Turniej został podzielony na cztery grupy po cztery zespoły, z których do
ćwierćfinałów wychodziły dwie drużyny. Ostatecznie w meczu o trzecie
miejsce zmierzyły się drużyny Petarda Dobiesz oraz TIS DROPIA. Jak
się okazało, Petarda „odpaliła”, zdobywając dwie bramki, a ich konku-

W stojących na wysokim poziomie zawodach wzięli udział zapaśnicy z Radomia, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Wierzbicy, Warszawy i Radomska. Nie zabrakło też na nich 19 reprezentantów Piaseczna, którzy wywalczyli
łącznie 16 medali (10 brązowych, trzy srebrne i trzy złote) oraz trzy piąte miejsca. W klasyfikacji drużynowej udało się zdobyć trzecie miejsce.
- Przyznam się, że pomimo wielu medali i tak czuję pewien niedosyt – mówi
Paweł Karbowski, trener UKS „Piątka” Piaseczno. - Tak chyba powinno być.
Kolejne zawody z udziałem naszych zawodników odbędą się na początku
kwietnia w Warszawie.

Tyl.

Nordic Walking dla seniorów
rentom udało się strzelić tylko jedną,
co dało tym pierwszym zwycięstwo
w całym meczu i historyczny brąz
w całym turnieju ekipie z Dobiesza.
W wielkim finale zagrali z kolei debiutanci - Orły oraz stali bywalcy piaseczyńskich turniejów - Młode Wilki. Tak jak w przypadku meczu o trzecie miejsce, spotkanie było
bardzo wyrównane. Lepsza okazała
się w końcu ekipa Orłów, zdobywając dwie bramki.

Tradycyjnie przyznano również
wyróżnienia indywidualne. Najlepszym bramkarzem turnieju został
Karol Wijatowski (Orły), najlepszym zawodnikiem Maciej Dubiec
(Młode Wilki), a królem strzelców
Piotr Czerwiński (TIS Dropia). Najważniejsze jednak było to, że udało
się zabrać pieniądze, dzięki którym
możliwa będzie trzymiesięczna rehabilitacja chorej Zuzi.

Grzegorz Tylec

REKREACJA W najbliższą sobotę startuje kolejna edycja bezpłatnych
zajęć Nordic Walking dla osób 50 plus
Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy Gabriela Helak i Maciej
Helak. Przeprowadzą rozgrzewkę, przekażą wiedzę, nauczą, odpowiedzą na
wszelkie pytania związane z Nordic Walking. Spotkania dedykowane są zarówno osobom początkującym, jak i zaawansowanym w technice Nordic Walking. Intensywność dostosowana do wydolności uczestników. Grupy spotykają się na pl. Piłsudskiego w Piasecznie o godz. 9. Istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z kijów po uprzedniej rezerwacji pod nr 605-645-150. Harmonogram spotkań: 16, 23, 30 marca, 6, 13, 27 kwietnia, 11, 18, 25 maja ora 1,
8, 15, 22, 29 czerwca. Projekt finansowany jest przez gminę Piaseczno i realizowany przez Fundację Żyj Aktywnie po 50-tce.

Tyl.
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DAM PRACĘ
SPRZEDAWCA DO SKLEPU W MROKOWIE,
tel. 502 251 356
Kierowca kat. B, dyspozycyjny, tel. 787 740 105
Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds.
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania:
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem,
wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie
na podobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail:
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl
Pilnie poszukuję pracownika do obsługi klienta w szkółce drzew i krzewów, tel. 601 440 596

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU
TEL. 501 129 679

Zatrudnię fryzjerkę (szkolenia) lub podnajmę stanowisko,
tel. 501 143 827

DZIAŁKA REKREACYJNA 1950 M KW. OKOLICE MNISZEW- MAGNUSZEW, BLISKOŚĆ LASU. TEL. 500 701 785

Kupię około 3 arów gruntów, tel. 694 158 973

Ślusarza, spawacza, tel. 502 213 724

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 800 zł/mkw.,
tel. 667 797 094

Kupie mieszkanie do remontu lub zadłużone,
bezpośrednio, za gotówkę, tel. 512 939 790

Ekspedientkę, Zalesie Dolne, Wólka Kozodawska,
tel. 508 288 773

Mieszkanie 43 m kw., Piaseczno, tel. 609 712 876

Pracowników budowlanych, tel. 502 380 635

Mieszkanie 31 m kw., Piaseczno, tel. 609 712 876

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników,
tel. 500 268 463

2- pokojowe z kuchnią, 42,5 m kw. Warszawa – Ochota,
tel. 602 57 83 66

Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57

Sklep Lewiatan zatrudni pracownika na stanowisko kasjer,sprzedawca. Lokalizacja Piaseczno ul. Raszyńska 18 a,
tel. 504 841 832

Zatrudnię brukarzy i pomocników 602 114 307

Zatrudnię kierowcę, kat. C+E, tel.: 601 097 505

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac
porządkowo - ogrodniczych, tel. 503 173 868
Pracownicy do zakładania zieleni, tel.501 397 261

Remonty, wykończenia, łazienki, kuchnie, ocieplenia
i inne, tel. 601 304 250

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639
Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721
Malowanie dachów, tel. 798 836 860
Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

USŁUGI

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998
MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182
Kasjer na Stacji Paliw w Tarczynie tel. 536 193 442

Babik SKP praca na myjni automatycznej. Nie wymagane
doświadczenie ale zaangażowanie oraz umiejętność obsługi klienta. Sękocin Nowy lub Wilanów. Tel 662 021 324

Mieszkanie 4 pokoje 90 m kw., Piaseczno, pilnie z powodu
wyjazdu, bezpośrednio, tel. 602 57 83 66
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DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

Czyszczenie powierzchni szklanych woda
demineralizowaną, tel. 609 828 998
Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998

Dom jednorodzinny 183/1000 m kw., Tomice. Budowa
domów, tel. 602 397 714

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

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Działkę 1312 m kw., Nowa Iwiczna, tel. 794 565 480

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Ziemia rolna, w trakcie odralniania, 10 800 m kw.,
Jaroszowa Wola, przy głównej drodze, tel. 604 44 23 13

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

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów,
tel. 602 77 03 61

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Biuro rachunkowe, Piaseczno, Warszawska 21,
tel. 507 472 485

Budowa domów, tel. 730 358 998

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Fryzjerko – kosmetyczkę z dojazdem do ośrodka
rehabilitacyjnego w Konstancinie, tel. 607 241 707

Przyjmę do pracy lub przyuczę do zawodu kucharza - obsługa grilla, wydawka, inne prace kuchenne. umowa o pracę, zapewniam wyżywienie. Hotel Solec, tel: 601 236 271

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni ekspedientki. Dobre warunki pracy, wszystkie niedziele wolne i co druga sobota, tel. 502 159 820

Zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola
w Łazach koło Magdalenki: tel. 506 12 52 82, CV
przedszkolefantazja@interia.pl

Działka Budowlana, Władysławów, gm. Lesznowola.
916 m kw. 179 000 zł. Tel 512 650 632

Autoserwis w Konstancin, zatrudni osobę do biura
ze znajomością obsługi komputera i prawek Jazdy,
tel. 501 311 130, autoservice.konstancin@wp.pl

Dekarza z doświadczeniem, pomocnika, tel. 601 306 853

Tarczyn-3,85 ha, Tel. 668 714 858

Remonty kompleksowo, tel. 570 670 938

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Panie i panów do sprzątania, Piaseczno i okolice,
tel. 608 673 131

Nowy dom 144 m kw., działka 1100 m kw., Ustanów,
tel. 502 344 309

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje pielęgniarek i opiekunów z możliwością zamieszkania. Tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl

Do sprzedania tanie działki Zawodne – Gmina Prażmów,
tel. 602 340 549

Autoserwis - oleje, opony, hamulce. Tel. 696 319 521

Opiekunka Seniorów w Niemczech - legalna praca, pełna organizacja wyjazdu. Akceptujemy język na poziomie podstawowym i organizujemy kursy niemieckiego
od podstaw. Tel. 506 289 039, Promedica24
Zatrudnię Elektryka , Elektromontera . Wykonywanie
Instalacji Elektrycznych w budynkach mieszkalnych.
Tel.602 675 286
Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego.
Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677
Pilnie przyjmę Panią do pracy w delikatesach,
Nowa Iwiczna, tel. 501 105 411
Szukamy pracowników obsługi klienta stacja paliw
Solec k-Baniocha email. andrzej@jaso.com.pl
Tel. 501 268 422

Magazynier z kat. prawa jazdy B, Wola Gołkowska,
tel. 509 030 813, 606 644 210

KUPIĘ
Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839
Tunel foliowy, tel. 501 495 123

SPRZEDAM

Serwis samochodowy mieszczący się w Piasecznie
zatrudni mechanika samochodowego tel. 601 323 626

Dwuskrzydłowa lodówko-zamrażarka, tel. 506 007 526

Drukarnia w Piasecznie poszukuje pomocnika drukarza, tel. 602 690 253

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

Masarnia: do rozbioru mięsa, do produkcji wędlin. Piaseczno, tel. 22 756 79 82

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Szpital Św. Anny w Piasecznie zatrudni lekarzy:
internistę, chirurga, kardiologa, pediatrę, geriatrę,
neurologa dziecięcego, radiologa oraz lekarzy na
SOR i NPL. Kontakt: tel.: 668 638 927 bądź e-mail:
praca@emc-sa.pl
Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym
w Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfera, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877
Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki,
tel. 22 756 79 39
POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY ZGRANEJ EKIPY
BRUKARSKIEJ, PŁATNE Z METRA, WYPŁACANE REGULARNIE, W SYSTEMIE TYGODNIOWYM! OK. PIASECZNA,
TEL. 698 698 839
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E OBSŁUGA HDS. ROZWÓZKA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PO PIASECZNIE,
TEL. 609 115 711
Elektromontera i pomocnika, tel. 601 26 79 41
Zatrudnię murarza i pomocników, tel. 503 930 600
Piekarza stołowego, kierowcę oraz inne osoby do pracy
w piekarni, Zalesie Dolne, tel. 536 002 001
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Jaroszowej Woli, tel. 518 180 766
Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

Stemple drewniane: ok 300 szt.x 3m i ok. 50 szt. krótszych, tel. 500 153 106
Namiot foliowy 36 m kw., tel. 601 21 94 82
Sosna opałowa, tel. 791 394 791
Pszczoły z ulami, typ wielkopolski, tel. 664 695 444

AUTO - MOTO SPRZEDAM
Toyota RAV Premium. Diesel, 2011 r, 56 tys. zł,
tel. 501 631 494

Poszukuję garażu do wynajęcia. Piaseczno, Zalesie,
Gołków i okolica. Tel. 501 376 119

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Dwupokojowe, Al. Róż, Piaseczno, tel. 502 586 204
Lokal usługowy w Tarczynie, 40 m kw., po małej
poligrafii, tel. 513 100 705
Lokal handlowy, Mysiadło, Graniczna 22,
tel. 723 666 387

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

Wycinka drzew metodą alpinistyczną, przycinanie gałęzi,
tel. 668 031 229

Wycinka drzew wszystkimi metodami, tel. 518 745 782

Tynki, tel. 533 125 444

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063

Remonty, wykończenia, ocieplenia, tel. 601 304 250

Sprzątanie posesji, koszenie, tel. 505 591 721

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422
Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860
Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Do wynajęcia loftowy lokal użytkowy o pow. 117 m kw., na
terenie kolejki wąskotorowej, Piaseczno, ul. Sienkiewicza
14. Informacja, tel. 781 995 901

Dachy, tel. 601 310 413
Dachy – papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Wynajmę lokal pod usługi, miejsca parkingowe na 6 – 8
samochodów, Stara Iwiczna, tel. 604 31 70 31

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Dom Seniora oddam w dzierżawę za pomoc
w dokończeniu, tel. 535 467 856
Wynajmę powierzchnię biurową, Piaseczno,
ul. Kościuszki, tel. 509 694 645
Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216
Magazyny w Mrokowie, tel. 501 334 614

Skup samochodów, wszystkie marki, tel. 737 312 465

Pokój 2-osobowy (350+), 1-osobowy (550+)
tel. 577 886 988

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Domy w zabudowie bliźniaczej, centrum Piaseczna,
tel. 501 482 997
Działki,lasy,jeziora,warunki zabudowy,media
Huta-Osada Młynnik k/Rypina,tel. 601 540 436

RÓŻNE
Szukam partnerki na trwający kurs tańca towarzyskiego.
Moje dane: 35 lat, 176 cm, szczupły. Tel. 572 804 786

Mieszkanie, 2 pokojowe, Góra Kalwaria, tel. 605 933 833

Skup – kasacja pojazdów, oferuję odbiór,
tel. 516 745 753

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

Krycie dachów naprawy konstrukcje drewniane i metalowe przeróbki budowlane. Ocieplenia poddaszy,
tel. 603 308 185

Rozbiórki domów, ogrodzeń, wywóz gruzu, tel. 509 518 836

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych,
garażowych – sprzedaż, montaż, serwis, tel. 790 331 339

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE,
TEL. 510 357 529

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Kwatery, 280 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

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

Tynki tradycyjne, gipsowe, tel. 604 415 352

Dachy-krycie naprawa, tel. 792 354 779

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym.
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, tel. 502 898 418

AUTO - MOTO KUPIĘ

Oczyszczanie działek, ogrodnicze tel. 519 874 891

Do biura nieruchomości w Piasecznie, tel. 797 700 610
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty,
przeróbki . www.przyczepy.waw.pl , tel. 601 449 898

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
Tel. 504 008 309

Pokój w domu jednorodzinnym, Konstancin,
tel. 503 690 260

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

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

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczu,
tel. 501 610 072

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Anteny, serwis, montaż, gwarancja, tel: 883 434 737,
537 777 181

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13C, pawilon
18A „Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Skup aut, tel. 793 304 091

Pracownicy do pielęgnacji zieleni, tel. 512 349 101

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka
w Siedliskach, tel. 602 340 549

Cyklinowanie, tel. 787 726 963
Wykończenia wnętrz, tel. 787 726 963

Opel Frontera 1998, silnik 2,5 TDS po kapitalnym
remoncie, tel. 601 870 594

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni: brukarza,
pilarza, ogrodnika tel. 607 811 727

Pracownicy do zakładania zieleni, tel. 512 349 101

Sprzedam działki budowlane w Łazach. Świetna
lokalizacja, tel. 501 610 072

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów,
tel. 602 77 03 61

NAUKA

Hydraulik tel. 886 576 148

Złom. Wiosenne porządki? Uprzątniemy, wywieziemy,
tel. 502 898 418

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233
Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA

Elektryk, tel. 666 890 886

Grupa wsparcia, tel. 571 373 118

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKARNIKI PŁYTY TEL. 511 204 952

Dom Opieki Piaseczno, tel. 601 870 594

ZWIERZĘTA

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757
KUCHNIE, SZAFY, www.ADWID.pl
Serwis AGD, pralki, zmywarki, piekarniki, Piaseczno,
tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Dom (3 pokoje) dla 6 osób, okolice Piaseczna.
Kontakt: 502 785 868

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Wynajmę pokój z aneksem, Góra Kalwaria,
tel. 509 952 583

Świetlica Marzeń obok Szkoły Podstawowej nr 5
w Piasecznie, tel. 571 373 118

Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie,
tel. 604 616 890

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

Wynajmę pokój Ursynów 250 zł tel. 500 404 134

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h
tel. 571 373 118

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

Opieka nad grobami, tel. 501 243 856

MATRYMONIALNE

Remonty, malowanie, gipsowanie, tel. 507 191 295
Malarskie, tel. 696 120 208

Wdowiec, 75 lat pozna Panią w podobnym wieku,
bez nałogów, tel. 501 327 507

Hydraulik, tel. 535 872 455

OJğRV]HQLH %XUPLVWU]D*PLQ\.RQVWDQFLQ-H]LRUQD
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki o nr ew. 39/30 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
o nr ew. 51/6 i 83 z obrębu 03-09 w Konstancinie-Jeziornie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z
późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna następujących uchwał:
1) uchwała Nr 867/VII/48/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 39/30 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie,
2) uchwała Nr 53/VIII/5/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o nr ew. 51/6 i 83 z obrębu 03-09 w Konstancinie-Jeziornie.
Z niezbędną dokumentacją spraw można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin–
–Jeziorna ul. Piaseczyńskiej 77, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
05-520 Konstancin-Jeziorna.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
BURMISTRZ
/....... /
Kazimierz Jańczuk
Informujemy, że dane osobowe osób składających wnioski do planu będą przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania
obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych dla powyższej ustawy. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna; ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 48423-00, email: urzad@konstancinjeziorna.pl Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych tel. 605-976-900, email: iod@konstancinjeziorna.pl

Zamów
ogłoszenie drobne
tel. 22 756 79 39
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KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

12 AKTUALNOŚCI

nr 10 (757)/2019/W1

Koniec sagi z ławeczką Kisiela

Historia w formie
komiksu

PIASECZNO Radni nie przyznali finansowania na wykonanie ławeczki Kisiela, która miała
stanąć na skwerze Kisiela przed urzędem gminy, chociaż rada poprzedniej kadencji zaPIASECZNO Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie promocyjne twierdziła finalizację projektu
z Sebastianem Sękiem i Maciejem Zadrągiem – autorami wydanego
O ustawienie ławeczki z poprzez gminę Piaseczno komiksu „Jeden do jednego”
dobizną siedzącego na niej Stefana Kisielewskiego, prozaika, publicysty, ale też kompozytora i krytyka muzycznego, zabiegał radny poprzedniej kadencji Zbigniew Mucha. – Tego typu rzeźby znajdują się
w wielu miastach i zawsze wzbudzają zainteresowanie, stanowiąc także atrakcję turystyczną – argumentował. Do swojego pomysłu szybko
przekonał ówczesnego burmistrza
i większość kolegów z rady. Gmina nawiązała też kontakt z artystami, którzy przedstawili projekt rzeźby i określili jej cenę na 125 tys. zł.
Wszystko to jednak miało miejsce
dwa lata temu.

W trakcie spotkania poprowadzonego przez Piotra Prawuckiego można
było sporo dowiedzieć się o tym, jak powstawał komiks opowiadający o rozgrywkach piłkarskich w latach niemieckiej okupacji na terenie Piaseczna.
- To pierwszy taki komiks dotyczący naszego lokalnego środowiska – powiedziała na wstępie Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. - Na naszych bibliotecznych półkach
będzie zajmował zaszczytne miejsce. Cieszy nas, że to właśnie my możemy
promować takie wydawnictwo.
Głos zabrał również burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz, który podkreślił, że w „Jeden do jednego” jest bardzo dużo pozytywnych emocji.
- Ten komiks pokazuje, że w Piasecznie działy się rzeczy niezwykłe
– podkreślił burmistrz. - Pokazuje ludzi z pasją, którzy w trudnym czasie
potrafili pozostać nieugięci. To może być nasz wyróżnik i możemy być z
tego dumni. Myślę, że gmina powinna pomagać dziś takim ludziom z pasją
jak autorzy komiksu, którzy budują również, jednoczącą nas tożsamość
Piaseczna.
Komiks o walce o godność
Następnie prowadzący przedstawił sylwetki autorów, po czym rozpoczęła się, przygotowana przez nich, prezentacja genezy komiksu. W trakcie spotkania można było, między innymi, poznać proces tworzenia postaci w oparciu o archiwalne zdjęcia i dowiedzieć się więcej o ówczesnych realiach historycznych. Komiks skupia się na dwóch głównych wątkach – piłkarskim meczu
Warszawa – Kraków, który został rozegrany w Piasecznie w 1943 roku i na postaci Tomasza Jaroszyńskiego – lokalnego działacza, restauratora i bardzo zasłużonego działacza struktur piłkarskich.
- W tamtych czasach zorganizowane uprawianie sportu było zakazane
i po prostu karane śmiercią – wyjaśnił Sebastian Sęk, autor scenariusza „Jeden do jednego”. - Wielu piłkarzy, także naszych lokalnych, przypłaciło grę
życiem. W Mirkowie doszło do takiej masakry, gdy gubernator dystryktu warszawskiego dr Ludwig Fischer stwierdził, że przeszkadza mu to, że za oknem
ktoś hałasuje grając w piłkę i zorganizował łapankę. Piłkarze uciekali w strojach i kilku z nich zostało z tego powodu zastrzelonych na ulicy. To, że postanowili oni w ten sposób funkcjonować nie jest więc błahym tematem. Naszym komiksem chcieliśmy im złożyć hołd.
Tomasz Sęk wyznał również, że bardzo trudno było znaleźć do niego odpowiednie materiały historyczne. Samo szukanie źródeł do wydawnictwa
trwało kilka miesięcy. Problemem było przykładowo ustalenie kolorów strojów, w których grali piłkarze.
- Zależało nam na tym by postaci były wyraziste, a sam komiks maksymalnie przejrzysty – mówił dalej autor. - Chcieliśmy by każda ilustracja o czymś
mówiła i mogła nas czegoś nauczyć.
W drugiej części spotkania o stronie graficznej projektu opowiedział z kolei Maciej Zadrąg – autor ilustracji.
- Tworząc rysunki cały czas pamiętałem o tym, że ci ludzie walczyli o ludzką godność – powiedział rysownik. - Nie przeczytałem od razu całego scenariusza, tylko rysowałem scena po scenie, tak jakbym go czytał i cały czas był
on dla mnie tajemnicą.
Warto podkreślić, że w „Jeden do jednego” wykorzystano również wiele
ciekawych zdjęć z epoki.
Dwa komiksy rocznie
Komiks wydano w liczbie 500 sztuk, a podczas spotkania można było dostać bezpłatny egzemplarz i zdobyć autografy twórców. Już wkrótce trafi on
jednak do sprzedaży komercyjnej i będzie go można nabyć za pośrednictwem strony internetowej www.sebling.pl. Patronem medialnym wydania
będzie Kurier Południowy i portal PiasecznoNews.pl.
Obecnie przygotowywana jest również kolejna historyjka obrazkowa
o Zimnych Dołach – potyczce Kompanii Leśnej im. „Szarego” w czasie Powstania Warszawskiego. W tym roku przypada jej 75. rocznica i Sebastian Sęk
zapowiedział, że komiks ma być na nią gotowy.
- To będzie kompletnie inny styl, dlatego to nie Maciek będzie go robił
– zdradził Sebastian Sęk. - Będzie on bardziej kreskówkowy, natomiast pod
koniec roku mam nadzieję, że uda się nam wyrobić z Bitwą Gołkowską. Na
przyszły rok planujemy z Maćkiem zająć się I wojną światową. Kilka tematów
mamy jeszcze w zanadrzu, gmina jest bardzo otwarta na współpracę i w najbliższych latach chcemy robić po dwa komiksy rocznie.

Grzegorz Tylec

Zamiast ławeczki – dwa fotele
W maju ubiegłego roku radni
podjęli uchwałę, zapewniającą finansowanie projektu. W czerwcu do
Piaseczna przyjechali twórcy pracujący nad rzeźbą, którzy zamiast ławeczki zaproponowali ustawienie
na skwerze... dwóch foteli. Na jednym miałby siedzieć Stefan Kisielewski z nieodłączną torbą, trzymający w wyciągniętej dłoni jabłko.
Drugi fotel byłby pusty. Każdy chętny mógłby sobie na nim usiąść i zrobić ze znanym publicystą pamiątkowe zdjęcie. Od tego momentu sytuacja zaczęła się komplikować. Najpierw gminna prawnik stwierdziła, że odlew Kisielewskiego to tak
naprawdę pomnik i rada miejska
musi zgodzić się na ustawienie go na
skwerze, potem uchwała o pomniku niespodziewanie wypadła z porządku obrad sesji rady miejskiej.
– Nikt nie jest przeciwny tej rzeźbie, większości radnych naprawdę
podoba się ten pomysł – przekonywał wówczas radny Piotr Obłoza.
– Trzeba jednak zastanowić się nad
wyborem właściwego miejsca.
W miarę upływu czasu wątpliwości jednak przybywało. Podczas lipcowej sesji pojawiły się pytania, czy

W ubiegłym roku artyści pokazali miniaturę ławeczki
plan miejscowy dopuszcza ustawienie na skwerze pomnika. Poza tym
niektórzy radni zaczęli otwarcie negować sam pomysł. Koncepcję poparł
jednak ówczesny burmistrz Zdzisław
Lis, co przekonało większość rajców.
Radni jak pluszowe misie?
Instalacji z Kisielewskim jednak
na skwerze nie ustawiono. Dlaczego? Zbigniew Mucha twierdzi, że
to przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, który powinien wydać decyzję do końca ubiegłego roku. Wydał ją jednak
na początku stycznia. W związku z
tym radni – już nowej kadencji – musieli jeszcze raz zatwierdzić finansowanie wartego łącznie aż 154 tys.
zł projektu. - Jest to bardzo duża
kwota – mówiła podczas środowej
sesji radna Magdalena Woźniak.
- Przypomnę, że planowaną na rynku ławeczkę Piłsudskiego wyceniono wstępnie na 36 tys. zł. Wolałabym, aby taki projekt został zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego i mieszkańcy mogli go zweryfikować. Kisiel nie miał z Piasecznem wiele wspólnego, a i sam skwer
jest już zagospodarowany rzeźbami

Józefa Wilkonia. Stawiam wniosek
o zmianę przeznaczenia tych pieniędzy i obsadzenie za nie drzewami placu Piłsudskiego.
Obecny na sesji Zbigniew Mucha zwrócił uwagę, że decyzje w tej
sprawie zostały już podjęte przez
poprzednią radę miejską. - Powinniście je państwo uszanować – przekonywał. - Chciałbym zaapelować
o przychylność dla tej inwestycji i
konsekwencję.
- Radni najpierw przegłosowali wniosek dotyczący przeznaczenia
154 tys. zł na nasadzenia, a następnie... nie podjęli zmienionej przez
siebie uchwały. Ławeczka nie uzyskała więc finansowania i jest to
chyba koniec tego projektu.
Radni zachowali się jak pluszowe misie, którymi można manipulować – nie krył rozgoryczenia Zbigniew Mucha. - To jest typowa arogancja władzy. Gdyby konserwator wydał decyzję do końca ubiegłego roku, to ta ławeczka by powstała. A tak mamy w mieście tylko kopie rzeźb Wilkonia. Dlaczego nikt
nie pyta, ile one kosztowały?
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Małe teatry z wielkim talentem
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę 17 marca w Hugonówce odbędzie się XVI Festiwal Małych Form Teatralnych. Na scenie przy ul. Mostowej wystąpi młodzież z konstancińskich szkół oraz grupy teatralne, działające w ramach Konstancińskiego Domu Kultury
Już po raz szesnasty młodzieżowe grupy teatralne powalczą o
Grand Prix festiwalu. Przedstawienia przygotowane przez uczniów i
nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich będą
oceniane przez jury, które nie tylko
wybierze najlepszą sztukę, lecz także
przyzna nagrody za reżyserię, scenografię oraz kreacje aktorskie.
Jurorzy z pewnością staną przed
nie lada wyzwaniem, bo w konkursie
weźmie udział pięć różnorodnych
spektakli, przygotowanych przez
uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała St. Wyszyńskiego (dwa spektakle), Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie,
Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta oraz Gimnazjum
No Bell. W ubiegłym roku w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne wygrało przedstawienie „Z pamiętnika Adama i Ewy” grupy No Place z
Gimnazjum No Bell. Natomiast w kategorii szkół podstawowych najwyżej
oceniono spektakl „Dzień na Olimpie” Grupy Miłośników Hellenów ze

W ubiegłym roku wygrało przedstawienie
„Z pamiętnika Adama i Ewy” grupy No Place
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana
Żeromskiego. A jak będzie w tym roku
– okaże się wkrótce. Przedstawienia
konkursowe rozpoczną się o godz. 13.
Tego dnia publiczność będzie
mogła również obejrzeć trzy wyjątkowe, autorskie, pozakonkursowe spektakle młodzieżowych grup
teatralnych działających w ramach
Konstancińskiego Domu Kultu-

ry – Teatrzaków, Miniatury oraz Za
drzwiami. Grupy prowadzi reżyserka, pisarka, nauczycielka i instruktorka teatralna - Ewa Cielesz. Spektakle pozakonkursowe zaczną się o
godz. 15.30. Festiwal zwieńczy uroczyste wręczenie nagród, które zaplanowano na godz. 18. Wstęp na
wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
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