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Epizody z Powstania Warszawskiego
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PIASECZNO W ostatnią niedzielę Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” przeprowadziła na terenie stacji kolejki wąskotorowej rekonstrukcję historyczną z okazji
77. rocznicy Powstania Warszawskiego
str. 2

Przewiercił rękę na
gminnym pikniku
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Kiedy powstanie droga z Piaseczna do Konstancina?
Korki przy szkole
w Chylicach

PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Tomasz Dąbrowski, zastępca dyrektora MZDW oraz
radny sejmiku Piotr Kandyba opowiedzieli o postępach związanych z planowaną
przebudową drogi 721 na odcinku od ul.
Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie
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2 AKTUALNOŚCI
KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Zatrzymano poszukiwanych przestępców
Kilka dni temu w jednym z mieszkań policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym 47-latka. Mężczyzna ma na swoim
koncie liczne oszustwa. Został skazany przez Sąd Okręgowy w Toruniu na 14 dni więzienia. Trafił już do aresztu śledczego. Mniej
więcej w tym samym czasie w Warszawie wpadł 43-latek, który
ma do odsiadki 6 miesięcy więzienia, a zatrzymany na jednym z
przystanków autobusowych 30-latek spędzi w zakładzie odosobnienia najbliższe 3 lata. Mężczyzna trafi tam za liczne kradzieże i
włamania w Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie.

Nie klikaj, nie odpowiadaj
Policja zainicjowała kampanię społeczną, mającą uczulać osoby
robiące zakupy przez internet na oszustów. Tylko w tym roku na terenie powiatu piaseczyńskiego zgłoszono ponad 180 oszustw internetowych. Jedną z najpopularniejszych metod jest tzw. phishing i
jego modyfikacje. Polega to na tym, że oszuści podszywają się pod
dostawców gazu czy prądu i żądają dopłat. Ale kupujących wprowadzają w błąd także linki prowadzące do fałszywych sklepów internetowych czy banków. W ten sposób przestępcy uzyskują dostęp do
naszych kont i czyszczą je z pieniędzy. Dlatego też policjanci prowadzą działania prewencyjne, których celem jest wzrost świadomości społecznej i zapobieganie oszustwom. Funkcjonariusze liczą, że
przyniosą one pożądany efekt.

GÓRA KALWARIA

Oszukana na policjanta
Do 82-letniej mieszkanki Góry Kalwarii zadzwonił oszust podający się za policjanta. Przekonał seniorkę, że bank w którym trzyma
pieniądze, wkrótce zostanie napadnięty, a ona straci oszczędności
życia. Poprosił też kobietę, aby wypłaciła środki i przekazała je policji w depozyt. Seniorka poszła więc do okienka, wypłaciła 9 tys. zł i
przekazała dwóm fałszywym policjantom. Następnego dnia 82-latka udała się na komendę i zapytała, kiedy może odzyskać swoją
gotówkę. Tam dowiedziała się, że padła ofiarą oszustów. Policja
jeszcze raz przypomina, że nigdy nie prosi mieszkańców o pieniądze. Funkcjonariusze apelują też do seniorów o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.

LESZNOWOLA

Włoch z mefedronem
W czwartek rano policjanci zatrzymali w Wólce Kosowskiej obywatela Włoch, który miał przy sobie dwie porcje mefedronu. 27-latek
odpowie za posiadanie narkotyków. Grozi mu do 3 lat pozbawienia
wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
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Epizody z Powstania Warszawskiego
PIASECZNO W ostatnią niedzielę Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” przeprowadziła na terenie stacji
kolejki wąskotorowej rekonstrukcję historyczną z okazji 77. rocznicy Powstania Warszawskiego
Była to już trzecia rekonstrukcja
historyczna w tym miejscu, za której
przygotowanie odpowiadała Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare
Szeregi”
- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy trzeci raz, z gminą i starostwem,
zrobić wspaniałą rzecz historyczną –
powiedział Zbigniew Rowiński, prezes Grupy Historyczno-Edukacyjnej
„Szare Szeregi”. - Promujemy wydarzenia związane z heroiczną walką naszych dziadków i pradziadów,
abyśmy żyli w kraju tolerancji, przyjaźni, miłości i sprawiedliwości.
Inscenizacji towarzyszyła narracja, która pokrótce przybliżała historyczny kontekst prezentowanych wydarzeń. Od ukazania drobnych, dywersyjnych akcji ulicznych (tzw. małego sabotażu) jak zrywanie okupacyjnych plakatów czy niemieckich flag, poprzez genezę i cele działalności „Szarych Szeregów”, aż do
początków samego Powstania Warszawskiego. Pierwsze walki zaczęły się 1 sierpnia, jeszcze przed Godziną „W”. Już o godzinie 14 na Żoliborzu doszło do wymiany ognia między
oddziałem powstańczym, a lotnikami
niemieckimi, którzy jechali ciężarówką. Rekonstruktorzy, w niezwykle efektowny sposób (przy huku wystrzałów
i efektach pirotechnicznych), przedstawili zdobycie budynku Poselstwa Czechosłowackiego przy ulicy Koszykowej, oraz pojazdu pancernego FAI-202
(zrobili przy nim zdjęcie aparatem fotograficznym z 1935 roku).
Organizatorzy pomyśleli również
o najmłodszych uczestnikach pokazu i zaprosili dzieci do czynnego
udziału poprzez wspólne budowanie
powstańczych barykad, do których
przed laty używało się... wszystkiego co było dostępne. Następnie publiczność, przy charakterystycznych
dźwiękach syreny, przez kilka chwil
mogła się poczuć jak ludność cywil-

KONSTANCIN-JEZIORNA
PIASECZNO

W czwartek rano do sklepu z alkoholem przy ul. Tysiąclecia Państwa Podziemnego wtargnął młody mężczyzna, który ukradł 12 litrowych butelek Jacka Danielsa o łącznej wartości około 1300 zł. Mężczyzny na razie nie udało się zatrzymać. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia.

XVI Jarmark Piaseczyński

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie podpalenia samochodu
dostawczego marki iveco. Auto zaparkowane przy ul. Klonowej zostało podpalone we wtorek o godz. 21.50. Właściciel oszacował straty na
około 30 tys. zł.

TARCZYN

Pijana prowadziła mimo zakazu
Kilka dni temu między ulicą Tarczyńską a torami kolejowymi
świadkowie zatrzymali jadącą fiatem kobietę. Do zatrzymania
doszło, gdyż auto nie było w stanie utrzymać właściwego toru
jazdy. Okazało się, że siedząca za kierownicą 30-latka jest kompletnie pijana. Na miejsce wezwano policję. Poddana badaniu na
trzeźwość kobieta „wydmuchała” niemal 3 promile alkoholu. Ale
to nie koniec jej kłopotów. Jak się okazało, sąd w Grójcu nałożył
na nią zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Teraz 30-latka odpowie za jazdę po alkoholu i złamanie zakazu.
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Już w najbliższą niedzielę 12 września w centrum Piaseczna odbędzie się
jarmark zatytułowany „Smaki Dziedzictwa”. Impreza rozpocznie się o godz.
12 od występu Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej i potrwa do godz. 19.30. W
tym roku mieszkańcy będą mogli poznać charakterystyczne smaki występujące w Piasecznie i okolicach. Ale to
nie wszystko, bo organizatorzy oprócz
tradycyjnych kramów handlowych z
rękodziełem i wyrobami przygotowali znacznie więcej atrakcji. W programie znalazły się m.in. koncerty, pokazy
i warsztaty.
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na Warszawy podczas jednego z bombardowań dokonywanych przez niemieckie bombowce nurkujące. Przedstawiono też akcję ratunkową z udziałem harcerzy (gaszenie pożaru), ewakuację z Piaseczna koleją wąskotorową (pociąg, wracając do miasta, został omyłkowo ostrzelany przez sowiecką artylerię, w wyniku czego zginął, między innymi, kierownik pociągu) i dramat ludności cywilnej. Rekonstrukcja skończyła się, podobnie
jak samo Powstanie, smutno - Niemcy

L

A

M

A

pojmali jeńców (żołnierzy AK) i prowadzili ich do niewoli, z której wielu
już nigdy nie wróciło do kraju. Wysiłek rekonstruktorów został nagrodzony przez widownię burzą oklasków.
- Było fajnie, tylko trochę za głośno – skomentował na gorąco kilkuletni uczestnik pokazu.
Wydarzeniu towarzyszył również
piknik historyczny, którego główną
atrakcją była wystawa pojazdów z
okresu Powstania Warszawskiego.

Grzegorz Tylec

KONSTANCIN-JEZIORNA

Piknik lotniczy w Parku Zdrojowym
W niedzielę 12 września w godz. 12-17 w Parku Zdrojowym odbędzie się Lotniczy Piknik Historyczny. Główną atrakcją wydarzenia będą widowiskowe przeloty zabytkowych statków powietrznych nad konstancińskim parkiem oraz Łąkami
Oborskimi. Na niebie będzie można obserwować efektowne samoloty Harvard,
Tiger Moth i DHC-1 Chipmunk. Każdy przelot będzie komentowany przez moderatora. Nie zabraknie również strefy dla amatorów podniebnych fotografii. Przy ul.
Literatów na skarpie przy Łąkach Oborskich zostanie wyznaczone specjalne miejsce dla spotterów, gdzie będzie można zrobić zdjęcia samolotów. W ogrodzie willi
Hugonówka odbędzie się natomiast spotkanie z jednym z pilotów, kapitanem Jackiem Mainką, który opowie o swojej pasji, w tym o zabytkowych maszynach, które kolekcjonuje oraz pracy pilota rejsowego (lata samolotem B787 Dreamliner). W
programie znajdą się ponadto interesujące pokazy grupy rekonstrukcyjnej oraz
warsztaty lotnicze dla dzieci. Wstęp wolny, ale obowiązuje reżim sanitarny. TW
K

Ukradł karton burbona

Spalono iveco

Rekonstruktorzy przedstawili w Piasecznie
dramatyczne losy Powstania Warszawskiego
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Przewiercił rękę na gminnym pikniku
PIASECZNO W sobotę po południu podczas pikniku rodzinnego odbywającego się na błoniach przed urzędem gminy doszło do wypadku z udziałem 14-letniego chłopca, który przewiercił sobie lewą dłoń

wiertło nie uszkodziło ani nerwów,
ani kości. GOK stoi na stanowisku, że firma obsługująca stoisko nie dopuściła się zaniedbań.
Rodzice chłopaka nie zgłosili też
sprawy na policję. - Nie prowadzi-

my odnośnie tego zdarzenia żadnego postępowania – mówi nadkom. Jarosław Sawicki, rzecznik
Komendy Powiatowej Policji w
Piasecznie.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

XIV Festiwal Otwarte Ogrody
W ten weekend na terenie uzdrowiska odbędzie się kolejny Festiwal
Otwarte Ogrody. Tegoroczny program
przedstawia się niezwykle interesująco. Impreza rozpocznie się w sobotę o
godz. 10 w Villi la Fleur – Muzeum École
de Paris przy ul. Szpitalnej 14. Muzeum
Villa la Fleur po raz pierwszy udostępni zwiedzającym park rzeźb, w tym Xawerego Dunikowskiego, Bolesława
Biegasa, Lamberta Ruckiego i Romana
Olszowskiego. Również od 10 hufiec

Związku Harcerstwa Polskiego Uroczysko Konstancin zaprasza do ogrodu
harcerskiego obok amfiteatru w Parku
Zdrojowym. Będą pokazy pionierki –
piłowanie, kopanie i wbijanie gwoździ,
wiązanie lin i węzłów, gra terenowa, zabawy, piosenki oraz mnóstwo innych
harcerskich i zuchowych atrakcji.
Oficjalne otwarcie festiwalu nastąpi o godz. 12 przy willi Kamilin. Zaraz potem będzie można odbyć spacer
po dawnym Konstancinie. Potem bę-

dzie opowieść o społeczności żydowskiej uzdrowiska, spektakl teatralny dla
dzieci, koncert smyczkowy i spotkanie
w ogrodzie Stefana Żeromskiego (początek o godz. 16). Niedziela zacznie się
o godz. 10 od wycieczki rowerowej, po
której zaplanowano wycieczkę pieszą
szlakiem Stefana Żeromskiego. Resztę dnia zdominuje piknik lotniczy. Więcej informacji o festiwalu i towarzyszących mu wydarzeniach można znaleźć
na stronie internetowej gminy.
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Stomatologia i wsparcie psychologiczne w Przychodni Grapa
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Z relacji świadków wynika, że chłopiec był niesforny i nie stosował się do
poleceń instruktorów. Warsztat stolarski, w którym doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, obsługiwała zewnętrzna
firma od lat współpracująca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lesznowoli. Z naszych informacji wynika, że na
stoisku, cieszącym się dużym zainteresowaniem mieszkańców, były przestrzegane wszystkie zasady BHP.
Wiadomo, że 14-latek był w towarzystwie kolegi. Chłopcy bez pozwolenia sięgnęli po narzędzia (powinni być pilnowani przez opiekunów) i w konsekwencji doprowadzili do wypadku. Wkrótce na miejscu zjawili się ratownicy medyczni, którzy zrobili poszkodowanemu opatrunek i zabrali go do szpitala. Tam dłoń została zszyta. Nastolatek czuje się dobrze i wraca do
zdrowia. Miał sporo szczęścia, bo

R

Panie doktorze czym przychodnia
wyróżnia się na tle innych placówek
w Konstancinie?
Dr Marek Rychlik Dyrektor Medyczny:
wyróżniamy się wieloma rzeczami, począwszy od doskonałej lokalizacji, pięknych i przytulnych wnętrz, poprzez wysokiej klasy sprzęt, nowoczesne badania diagnostyczne po profesjonalną kadrę medyczną. Cieszymy się zaufaniem
pacjentów dlatego, że rozwijamy usługi potrzebne mieszkańcom naszej gminy. Pacjenci nie muszą już udawać się do
Warszawy, by zdiagnozować niepłodność, oszacować ryzyko wystąpienia
wad genetycznych u płodu, wykonać drobny zabieg chirurgiczny, usunąć ząb, wstawić implant, dokonać higienizacji jamy ustnej, zasięgnąć opinii psychodietetyka czy wsparcia terapeuty. Jesteśmy również miejscem,
gdzie okoliczne firmy mogą wykonać
pełną medycynę pracy, wraz z badaniami kierowców.

Proszę powiedzieć, od czego zacząć, kiedy my albo nasze dzieci doświadczają trudności w sferze emocjonalnej i psychicznej?
Dr MR: Od znalezienia w sobie odwagi na
pierwsze spotkanie z psychologiem lub
terapeutą. Osoby, które mogłyby lepiej
funkcjonować, wstydzą się sięgnąć po
taką pomoc i często tkwią w zamkniętym kole leków, stresu, depresji i uzależnień. Dla osób z problemami, rekomendowanym sposobem uzyskania równowagi psychicznej jest terapia. Pierwsze
kroki można skierować do psychologa,
ponieważ czasami kilka konsultacji wystarczy by poznać mechanizmy, które
pozwolą nam na wprowadzenie zmian
w życiu. Czasem psycholog skieruje nas
na spotkanie z terapeutą, jeśli dłuższa i
regularna terapia przyniesie lepsze rozwiązania. Można również od razu poprosić o spotkanie z terapeutą. Niejednokrotnie pomoc psychologiczna musi być
wspierana farmakoterapią – o tym decy-

duje lekarz psychiatra. Takie połącznie
- niejednokrotnie jest dla wielu osób jedyną szansą na satysfakcjonujące życie.
Nasi specjaliści (psycholog mgr Martyna Sztukowska, certyfikowany terapeuta mgr Marek Cichy psychiatra dr
Ewa Drozdowicz-Jastrzębska) przyjmują osoby dorosłe z objawami lękowymi i depresyjnymi, borykające się
z problemem uzależnienia od alkoholu,
środków psychoaktywnych, uzależnieniem behawioralnym, od Internetu, gier
komputerowych, hazardu, seksu. Dzieci
i młodzież z problemem nasilonych zaburzeń zachowania.

Chyba stomatologia jest nową dziedziną w Grapie?
Dr MR: Tak, nową, ale opartą na doświadczonej kadrze i wysokiej klasy sprzęcie.
Obecnie utrzymujemy atrakcyjne ceny,
żeby pacjenci mogli przyjść
i przekonać się czy warto nam zaufać.
Powiem z pełnym przekonaniem: warto.
Przyjmujemy i dzieci i dorosłych. Zajmujemy się m.in. stomatologią zachowawczą, endodoncją, chirurgią oraz
stomatologią estetyczną.
Dziękuję za rozmowę.
Artykuł służy do celów informacyjnych.

Przychodnia Grapa

Al. Wojska Polskiego 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650  www.przychodniagrapa.pl
 https://www.facebook.com/przychodniagrapa/
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Współpraca Dewelopera z Gminą Prażmów na 6+
Najwięcej zyskają mieszkańcy we wsi Krępa
W związku z budową inwestycji „Chojnów Park” pod Piasecznem JDM Deweloper
Sp. z o.o. wybuduje kanalizację, nowy wodociąg i doprowadzi światłowód. Czy to możliwe?
JDM Deweloper Sp. z o.o. na jesieni br. rozpoczyna budowę inwestycji „Chojnów Park” w miejscowości Krępa. W całym kompleksie wybudowane zostaną nowocześnie zaprojektowane domy o powierzchni od 75 do 110 metrów kwadratowych. Koncepcja osiedla Chojnów
Park zakłada nie tylko wygodne
domy w przystępnej cenie od 5500zł
/m2 ale przede wszystkim infrastrukturę dostosowaną do standardów życia w mieście.
Co to oznacza dla mieszkańców
wsi Krępa?
Spółka wypracowała dwa porozumienia z Wójtem Gminy Prażmów p. Janem Dąbkiem. Regulują
one warunki, a także zasady budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, których powstanie
jest szczególnie ważne dla rozwoju
Gminy Prażmów.
JDM Deweloper sp. z o.o. na
wiosnę br. podpisała z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Prażmowie
Sp. z o.o. umowę o współpracy dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej. W ramach współpracy PK dokona modernizacji SUW
Uwieliny.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Na mocy porozumienia Deweloper
wybuduje nowy wodociąg o większej

średnicy, a PK zmodernizuje SUW
(Stację Uzdatniania Wody) zapewniając wyższe ciśnienie w obecnym
wodociągu.
Kolejna miejscowość w Gminie
Prażmów będzie miała kanalizację
Wszyscy doskonale wiemy, że
inwestycje dotyczące budowy kanalizacji są niezwykle potrzebne,
a przy tym najbardziej kosztowne.
Większość wsi i małych miejscowości w Powiecie Piaseczyńskim nie
ma kanalizacji. Problemy z przyłączeniem do sieci zaczynają się już
kilka kilometrów za Piasecznem.
Dzięki zawartej umowie między
Deweloperem, a PK , na mocy porozumienia z Wójtem Gminy Prażmów już niedługo powstanie nowoczesna sieć kanalizacyjna we wsi
Krępa.
Budowa kanalizacji przechodzi z fazy planowania do wykonania. Kanalizacja to komfort i ochrona środowiska, a dzięki współpracy Dewelopera z Gminą takie udogodnienia będzie mieć coraz więcej mieszkańców gminy Prażmów
– skomentował podpisanie umowy
Maciej Wywrocki przedstawiciel
JDM Deweloper Sp. z o.o.
Budowa sieci kanalizacyjnej odbędzie się w IV etapach. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.
Mieszkańcy Krępy będą mieli nową

kanalizację i wodociąg. Dodatkowo
Spółka planuje doprowadzić światłowód, który zapewni szybki dostęp
do Internetu. W związku z realizacją inwestycji Chojnów Park zyskają
wszyscy mieszkańcy Krępy i okolic.
Na terenie otwartego osiedla będzie
znajdował się lokal usługowy przeznaczony na sklep spożywczy. Druga połowa lokalu obejmować będzie prywatną część do wyłącznego korzystania przez mieszkańców
w tym biuro coworkingowe, playroom i siłownię. Dodatkowo część
działki przeznaczyliśmy na rozległy
teren parkowo-rekreacyjny o pow.
7600 m2. z polaną piknikową oraz
miejscem do ćwiczenia jogi, a także boiska do siatkówki i piłki nożnej. Z myślą o najmłodszych zaplanowaliśmy sensoryczny plac zabaw,
a ponure miejskie trawniki zastąpimy kwietnymi łąkami. Jest to inwestycja przyjazna zarówno dla rodzin
z dziećmi, seniorów jak i singli. – informuje Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Edyta Pacholczyk.

Nieruchomości
będą droższe
W drugim kwartale tego roku sprzedaż nowych mieszkań w największych miastach w Polsce utrzymała się
na rekordowym poziomie 19,5 tys., co w podsumowaniu pierwszego półrocza potwierdziło najwyższy wynik
w historii. Polacy na niespotykaną dotąd skalę inwestują w nieruchomości, chcąc ochronić swoje oszczędności przed inflacją, która w sierpniu osiągnęła poziom 5,4
proc. w skali roku

Deweloperzy działający w największych polskich miastach i regionach:
w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście, tylko w
ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku sprzedali łącznie 39 tys. mieszkań, czyli o 7,2 proc. więcej niż w najlepszym do tej pory pierwszym półroczu 2017 r. Co istotne – w kontekście wysokiej inflacji oraz mało atrakcyjnego oprocentowania lokat bankowych, Polacy zaczęli traktować zakup nieruchomości nie tylko jako bezpieczną lokatę kapitału, ale również potencjalne
źródło stabilnego zysku z najmu.

dokończenie na stronie 5

Nowa droga z Piaseczna
do Konstancina
już w przyszłym roku?
PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Tomasz Dąbrowski, zastępca dyrektora MZDW oraz radny sejmiku Piotr Kandyba opowiedzieli o postępach
związanych z planowaną przebudową drogi 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie

Nowa droga zyska m.in. chodniki, które bardzo
poprawią bezpieczeństwo pieszych
Przymiarki do przebudowy 5-kilometrowego odcinka ruchliwej drogi trwają od lat. Projekt budowlany
był gotowy już kilka miesięcy temu.
Nie można było jednak wystąpić o
ZRID, bo wcześniej trzeba było wykonać projekty geodezyjne działek
przylegających do drogi 721, niezbędne do poszerzenia pasa drogowego. W końcu udało się to zrobić i

Przebudowa 5-kilometrowego odcinka drogi 721 może
kosztować nawet 60 mln zł
złożyć do wojewody wniosek o wydanie decyzji ZRID. - Niedawno zostaliśmy wezwani do uzupełnienia
dokumentacji, co potrwa pewnie do
końca miesiąca – poinformował To-

masz Dąbrowski. - Potem trzeba będzie powiadomić strony postępowania. Liczymy, że ZRID zostanie wydany pod koniec tego roku, a najpóźniej na początku przyszłego.
Potem MZDW ogłosi przetarg
na wykonawcę zadania, które może
kosztować nawet około 60 mln zł (w
przyszłym roku na inwestycję zabezpieczono 19 mln zł, zaś w roku 2023
– 38 mln zł). Główne prace miałyby zostać przeprowadzone latem
przyszłego roku, a sama przebudowa prawdopodobnie zakończy się do
roku 2023. - Będzie to z pewnością
uciążliwa inwestycja, ale postaramy
się przeprowadzić ją sprawnie – zapewnił Tomasz Dąbrowski. - Jesteśmy dobrej myśli.

Tomasz Wojciuk
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Co dalej z obwodnicą drogi 721?
LESZNOWOLA We wtorek w Lesznowoli odbyło się spotkanie podczas którego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przedstawił szczegółowy projekt budowlany nowego przebiegu drogi 721. Droga ma połączyć
Piaseczno z Sękocinem Nowym (droga S8) i przechodzić przez węzeł „Lesznowola” na budowanej trasie S7
O konieczności wybudowania
drogi mówi się od 2008 roku. Wtedy to gmina Lesznowola podpisała z zarządem województwa mazowieckiego pierwsze porozumienie w sprawie realizacji tego zadania. Po drodze nastąpiło jednak
mnóstwo trudności. Przełom nastąpił w ubiegłym roku, kiedy to Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podtrzymał decyzję środowisko-

wanej drogi 721 po wprowadzeniu
zmian, do których obligowała ich
decyzja środowiskowa. Podkreślili,
że głównym celem jest jak najszybsze skończenie projektu i uzyskanie ZRID-u. We wtorek MZDW
przedstawiło gestorom sieci szczegółowy projekt budowlany. - To
bardzo skomplikowana inwestycja
– podkreśla Tomasz Dąbrowski,
zastępca dyrektora MZDW. - W
śladzie tej drogi są gazociągi, wiadukt nad koleją, sieci energetyczne. Aby poprowadzić trasę potrzeba szczegółowych uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych
na przebudowę sieci z którymi kolidujemy.
Do 2023 roku MZDW będzie
chciało uzyskać upragniony ZRID.
Następnie zostaną podjęte stara-

Podczas budowy obwodnicy
Lesznowoli ma zostać
wyburzony jeden dom
wą wydaną przez RDOŚ dla tej inwestycji. W marcu tego roku dyrektor MZDW oraz projektanci szczegółowo omówili przebieg projekto-

Nieruchomości będą droższe

dokończenie ze strony 4

Tendencje ogólnopolskie przekładają się na lokalny rynek nieruchomości, na którym inwestorzy nie narzekają na brak zainteresowania mieszkaniami i domami. Klienci kupujący nieruchomości w powiecie piaseczyńskim
to nie tylko osoby, które chcą zainwestować swoje oszczędności, ale także
młode małżeństwa, rozwodnicy czy starsze osoby ze wsi, które postanowiły
sprzedać gospodarstwo i przenieść się do komfortowego mieszkania w mieście (lub jego pobliżu), często bliżej miejsca zamieszkania dorosłych już i aktywnych zawodowo dzieci.
Duże zainteresowanie zakupem mieszkań i domów podyktowane jest
także spodziewaną podwyżką cen. Deweloperzy nie ukrywają, że w ostatnim czasie materiały budowlane zdrożały na niespotykaną dotąd skalę. Drożeje praktycznie wszystko, a niektóre ceny idą w górę nawet powyżej 100 procent. Zdrożało drewno, a co za tym idzie wszystkie pochodne produkty, podrożały dachy i rynny oraz instalacje grzewcze. Z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, a nieraz także ich trudną dostępnością muszą mierzyć się deweloperzy. Nic dziwnego, że już dziś zapowiadają, iż w niedalekiej
przyszłości nastąpi wzrost cen nieruchomości. Dzisiejsze prognozy są takie,
że końca podwyżek nie widać. Najmocniej w górę idą ceny betonu, blachy,
drzwi oraz materiałów niezbędnych do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Wygląda więc na to, że dziś na rynku deweloperskim trwa wyścig kupujących, którzy chcą wyrobić się przed spodziewaną eksplozją cen, które będą
bić kolejne rekordy. Jak wynika z danych zamieszczonych na portalu Bankier.pl i udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom średnie ceny
zanotowane w największych polskich miastach w czerwcu 2021 były wyższe o kilkanaście procent niż rok wcześniej. Najwięcej – średnio o 17,6 proc.
wzrosły ceny oferowane przez deweloperów w Warszawie. Wzrost przez 12
miesięcy wyniósł ponad 1700 zł za m kw.
Wzrost cen materiałów budowlanych jest pokłosiem zachwiania rynku
surowców, czego przyczyną była epidemią koronawirusa. Wiosną ubiegłego
roku producenci znacznie ograniczyli produkcję, której w krótkim czasie nie
byli w stanie dostosować do rosnącego popytu.
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nia zmierzające do zdobycia środków na realizację zadania. - Możemy potrzebować nawet 300-400 mln
zł rozłożonych na 3 lata – poinformował Tomasz Dąbrowski. - Mam
nadzieję, że w 2023 roku uda się rozpocząć tę inwestycję.

Tomasz Wojciuk

Po wybudowaniu nowej drogi 721, ulica Słoneczna
stanie się prawdopodobnie drogą powiatową
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ARKA NOEGO
i lokalne gwiazdy

już za tydzień w Prażmowie !
Już za tydzień święto muzyki, sportu i filmu. Na Dni Prażmowa zaprasza Wójt Gminy Jan Adam Dąbek wraz z Radą Gminy. 18
i 19 września na wszystkich gości czekają
koncerty, swojskie jadło i napitki
W sobotę przy szkole na Orliku rozegrany zostanie po raz pierwszy mecz o Puchar Ryxa Samorządowcy kontra Lokalni
Przedsiębiorcy. Obok Urzędu Gminy z kolei dla dzieci przygotowano Lunapark, wyścig rowerKowy i spektakl pt. „Eliksir zdrowia”. Będzie też rodzinna Zumba i rozstrzygnięcie konkursu na Pieroga Prażmowskiego. Sobotnie wrażenia zwieńczy kino plenerowe przy Dworze Ryxów, a w nim film pt.
„Pozycja obowią zkowa”. Pikantna komedia
z plejadą gwiazd opowiada o grupie przyjaciółek, która po lekturze „Pięćdziesięciu
twarzy Greya” postanawia dać miłości drugą szansę.
Niedziela, 19 września to już przy Urzędzie Gminy w Prażmowie stoiska z lokalnym
rękodziełem,
warsztaty
tkackie i cyrkowe, odrobina iluzji oraz prawdziwa gratka dla fanów dobrej muzyki.
O godzinie 15 na scenie pojawi się ARK A
NOEGO, a po niej gwiazdy zamieszkujące w gminie Prażmów: Magda Femme,
Marta Zalewska, Basia Waldowska, Kuba
Urniarz i zespół Strefa50. Gmina przygotowała też nietypową atrakcję – Silent Disco czyli imprezę taneczną w słuchawkach.

18 i 19 września będzie okazja, by
zabezpieczyć się przeciw Covid-19. Koło
Gospodyń Wiejskich z Prażmowa w ramach
akcji #SzczepimySięzKGW uruchomi dwa
punkty, w których prowadzone będą szczepienia produktem jedno i dwudawkowym
(przychodnia oraz sala Urzędu Gminy). Patronem medialnym Dni Prażmowa jest „Kurier Południowy”. W imieniu organizatorów
serdecznie zapraszamy!
Impreza współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020.
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Skating Academy Korki przy szkole w Chylicach
Rolki, łyżwy dla każdego

DODATEK EDUKACYJNY

7

PIASECZNO Na początku września rodziców podwożących dzieci do szkoły w Chylicach powitała nowa organizacja ruchu na ul. Dworskiej. Gmina utworzyła tam strefę Kiss&Ride,
udostępniając 8 rotacyjnych miejsc, na których nie można stawać na dłużej niż dwie minuty

- Bądźmy razem, śmiejmy się, żyjmy, uprawiajmy sport - tak reklamuje się nowo powstały klub - Skating Academy, który swoje zajęcia
prowadzi w hali lodowiska przy ulicy 1 maja 16 na stadionie miejskim
GOSiR-u w Piasecznie.
Ideą klubu jest nauka jazdy na rolkach i łyżwach. Klub prowadzi
szeroko rozumiany nabór trwający na tyle długo, aby każdy nauczył
się poruszać pewnie i bezpiecznie na rolkach.
Po zdobyciu niezbędnej techniki i umiejętności, zawodnik w porozumieniu z rodzicem i trenerem będzie mógł wybrać dalszy kierunek
rozwoju. Czy będzie chciał być łyżwiarzem, rolkarzem, a może zostanie hokeistą? Klub, jego kadra trenerska zapewnia wyszkolenie w wyżej wymienionych dyscyplinach.

Zapraszamy do zapisów dzieci
od lat 3, młodzież i dorosłych.
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Skating Academy na
facebooku lub pod numerem telefonu 500 031 417.
- Z grupą życzliwych mi osób, stworzyliśmy klub. Klub, którego
ideą jest tworzenie sportowej społeczności i wychowywanie przez
sport - mówi, Łukasz Sibiński, trener i prezes klubu Skating Academy

- Rano nowych porządków w rejonie szkoły pilnuje... policja – relacjonuje pani Monika, mama jednego
z 3-klasistów. - Na Dworskiej tworzą
się korki, rodzice młodszych dzieci krążą w poszukiwaniu wolnego miejsca, bo muszą zaparkować,
aby odprowadzić swoje pociechy
do drzwi szkoły. Zapytałam policjanta, kto i dlaczego wprowadził
takie bezsensowne zmiany. Usłyszałam, że to pomysł gminy. Zlikwidowanie dostępnych przy szkole miejsc było błędem. Jestem w radzie rodziców, na pewno będziemy
podnosić ten temat...
Nasza czytelniczka wyjaśnia, że
wielu rodziców parkuje teraz samochody wzdłuż bocznych uliczek i na
pobliskim osiedlu. - Wydaje mi się,
że można by przeznaczyć na parking

Wielu rodzicom nie podobają się wprowadzone zmiany
i chcą rozmawiać o nich
z dyrekcją szkoły
pustą działkę znajdującą się przy
szkole – mówi pan Bogdan, dziadek
małej Natalii. - Pracownicy podstawówki są w lepszej sytuacji, bo mają
do dyspozycji parking wewnętrzny,
na którym nikt inny nie może stawać – dodaje.
Udało nam się porozmawiać
z Krystyną Jesionek, dyrektorką

Przy szkole miejsca nie ma miejsca, w którym
można by się na dłużej zatrzymać
szkoły w Chylicach. - Przy naszej
szkole nigdy nie było miejsc parkingowych – wyjaśnia pani dyrektor. - Wprowadzając strefę K&R
chodziło o to, żeby samochody nie
zatrzymywały się tu na dłużej i nie
blokowały przejazdu. Jak w szkole
będą odbywały się zebrania, możemy udostępniać rodzicom nasz wewnętrzny parking.
Na pytanie o pustą działkę za
szkołą pani dyrektor zdecydowanie
odpowiada, że ma ona inne przeznaczenie. - Na części tej działki

chcemy zrobić ogródek edukacyjny dla dzieci – wyjaśnia Krystyna
Jesionek. - A w przyszłości pewnie powstanie tu nowa sala gimnastyczna. Wiem, że nowa sytuacja z
parkowaniem może być dla wielu
rodziców trudna, ale mamy możliwości takie, jak widać. Może warto podwozić dzieci na zajęcia nieco wcześniej niż przed samą ósmą.
Wówczas fala samochodów rozłoży się w czasie.

Tomasz Wojciuk

Food trucki, czyli smaczne pożegnanie lata
GÓRA KALWARIA 10, 11 i 12 września 2021 r. to daty, które powinni zapisać w swoich kalendarzach wszyscy
miłośnicy kulinariów. W Górze Kalwarii zagoszczą prawdziwi pasjonaci dobrej kuchni, którzy przez trzy dni
będą karmić mieszkańców swoimi popisowymi daniami w ramach smacznego pożegnania lata. Miejscem
kulinarnego pożegnania lata będzie Miejski Ośrodek Kultury.
Food trucki przyjadą do Góry
Kalwarii by promować kulinaria i karmić spragnionych eventów
pod chmurką mieszkańców daniami z różnych stron świata. Kulinarne świętowanie z food truckami
będzie miało miejsce w weekend od
10-12 września. Organizatorzy zapraszają na rodzinny piknik w ramach kultowego już zlotu – tym razem z okazji pożegnania lata.
Do Góry Kalwarii ponownie zawita kilkanaście food trucków, któ-

MAGICZNY
KONKURS

W piątek 10 września
na pierwsze
3 osoby,
które dodzwonią się do redakcji
Kuriera Południowego
o godz. 12.00-12.05 i podadzą
hasło:
MAGICZNE OGRODY
Czekają BILETY RODZINNE 2+2
tel. (22) 737 23 48

re będą serwować oryginalne potrawy kuchni z kilku kontynentów.
Nie zabraknie sycących dań głównych, przekąsek, deserów oraz napojów, w tym aromatycznych kaw i
pysznej lemoniady.
Organizatorem zlotu jest Ośrodek
Kultury w Górze Kalwarii i organizacja FUTRAKI, która skupia kilkuset
właścicieli food trucków, wyselekcjonowanych pod względem jakości.
Wszystkie potrawy przygotowywane są ze świeżych, sezono-

wych produktów. Na ich bazie powstają przepyszne dania, cenione
w całej Polsce.
Zlot odbędzie się na terenie
Ośrodka Kultury przy ul. Dominikańskiej.
Wstęp na wydarzenie jest wolny. Piątek i sobota : 11:00- 21:00,
Niedziela 11:00-20:00

Wygraj voucher
konkurs str. 1

Giganci Programowania zapraszają
na bezpłatną naukę programowania!
Trwają zapisy na „Koduj z Gigantami” - bezpłatne warsztaty z programowania dla uczniów szkół podstawowych i średnich, organizowane
w ramach ogólnopolskiej, społecznej akcji edukacyjnej
Dla uczniów z Piaseczna i sąsiednich miejscowości Giganci
Programowania przygotowali:
klasy 1-3: programowanie w Minecraft i Scratch
klasy 4-6: programowanie w
Scratch, tworzenie aplikacji na telefon w AppInventor oraz tworzenie gier w Roblox
klasy 7-8: wstęp do programowania w C# i Python
szkoła średnia: wstęp do programowania w C# i Python
Celem „Koduj z Gigantami” jest popularyzacja nauki programowania
wśród uczniów w wieku 7-19 lat, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
Warsztaty odbędą się stacjonarnie w Piasecznie oraz online, w weekendy 11-12, 18-19 oraz 25-26. września.Zapraszamy do zapisów! www.kodujzgigantami.pl”
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W Józefosławiu
otwarto skwer

30 lat straży miejskiej. Zaczynali od poloneza
KONSTANCIN-JEZIORNA W urzędzie gminy odbyła się uroczystość związana z 30-leciem straży miejskiej.
Życzenia strażnikom złożyli burmistrz Kazimierz Jańczuk oraz przewodnicząca rady Agata Wilczek
Uroczystość zaczęła się od krótkiej prezentacji, dotyczącej powstania i funkcjonowania straży miejskiej
na przestrzeni trzech dekad. W 1990
roku rada miejska podjęła uchwałę otwierającą drogę do utworzenia
formacji. Pierwszym komendantem
straży został Grzegorz Szewczyk,
dziś radny rady miejskiej, który miał
do dyspozycji 10 strażników i samochód marki Polonez. Na początku zgłoszenia dotyczyły nielegalnego
handlu ulicznego, zaśmiecania terenów publicznych oraz złego parkowania. Stopniowo przybywało zarówno
sprzętu, jak i strażników, których jest
dziś 16 (wspieranych przez 5 pracowników obsługujących centrum monitoringu). Od 2019 roku straż miejska

PIASECZNO W piątkowy wieczór przy ulicy Julianowskiej 67A otwarto
skwer należący do Klubu Kultury w Józefosławiu. Z koncertem inauguracyjnym wystąpił zespół Dobry wieczór Trio. Teren ma być wykorzystywany do organizacji licznych wydarzeń kulturalnych

Przez 30 lat zmieniły się
zadania strażników oraz
sprzęt jakim dysponują
Na skwerze, oprócz sceny, przygotowano również specjalne ławki i
hamaki dla publiczności.
- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że udało się zorganizować
nową przestrzeń publiczną otwartą
dla mieszkańców – powiedział, otwierając skwer, burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. - Mam nadzieję, że
przez kolejne dni będzie tak licznie odwiedzany przez mieszkańców jak dziś.
Wiceburmistrz Robert Widz i
radna Katarzyna Krzyszkowska-Sut
podkreślili z kolei, że jest to dla nich
szczególny dzień.
- Siedem lat temu, kiedy zaczynaliśmy przygodę z samorządem, nawet
nie marzyło nam się, że możemy doczekać takiego momentu, w którym
tak szybko będziemy mieć Klub Kultury i takie przestrzenie publiczne – powiedział wiceburmistrz. - Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim
radzie miejskiej, która zgodnie głosowała za budżetem i umożliwiła nam
realizację tego projektu.
Otwarcie skweru było jednocześnie
inauguracją drugiej edycji Józefest – imprezy adresowanej zarówno do dzieci,
młodzieży, jak i osób dorosłych, która
potrwa w tym miejscu do 26 września.
Po szlagierach miłosnych i spotkaniu z
brzuchomówcą 10 września o godz. 19
(wyjątkowo w parku przy ulicy Ogrodowej 2) wystąpi Kobranocka (sup-

PIASECZNO

Pożegnanie lata
w Henrykowie-Uroczu
W sobotę 11 września w Parku Uroczym przy ul. Mokrej 11 w
Henrykowie-Uroczu odbędzie się
urocze pożegnanie lata. Impreza
rozpocznie się o godz. 14. W programie m.in. piana strażacka dla
dzieci (14.20), mecze siatkówki i
koszykówki (godz. 15), rozstrzygnięcie konkursów na najpyszniejszą szarlotkę i najmocniejszą nalewkę (godz. 15.20), pokaz
zumby (godz. 16), animacje dla
dzieci (godz. 16.45) oraz koncert
zespołu „Lets,s play” (godz. 19).
Na miejscu będzie stoisko z zabawkami, balonami, watą cukrową i popcornem oraz kuchnia polowa ( karkówka, golonka, kiełbaski, kaszanka, pajda chleba ze
smalcem, piwo z beczki). Dzieci będą mogły wyszaleć się na
dmuchańcach.

TW

port: Carol Marcovsky), 11 września o 20
- Loop & Voice (Jednoosobowy chór gitar z głosem), 12 września o 11.30 - Cyrk
Einsteina (Przedstawienie naukowe dla
dzieci), 17 września o 20 – Jutuber (Koncert muzyki alternatywnej), 18 września
o 20 – Zrefowani (Szanty), 19 września o
18 – ADSU (Joga rock), 24 września o 20
- CZZK. Czarny Ziutek z Killerami (utwory Kultu i KNŻ), 25 września o 20 - JJL Trio
(Koncert jazzowy) i 26 września o 11.30 Teatr Baniek Mydlanych (Przedstawienie
dla dzieci). Wstęp na wszystkie imprezy
w ramach Józefest 2021 jest wolny.

Tyl.
R

E

K
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wróciła do swojej zmodernizowanej,
pierwszej siedziby przy ul. Warszawskiej. Obecnie ma do dyspozycji dwa
samochody, trzy rowery, nowoczesny
system łączności oraz rozbudowaną
sieć komputerową. W ciągu ostatnich
lat bardzo rozwinął się system gminnego monitoringu. Najpierw tworzyło go 17 kamer, 5 lat temu system powiększono do 61 kamer, natomiast teraz liczy on ich aż 120. W ciągu 30 lat
działalności zmieniały się też zadania
straży. Teraz pilnuje ona, aby mieszkańcy nie palili w piecach śmieciami,
realizuje działania podnoszące bezA

M

A

Strażnicy odebrali odznaczenia, gratulacje i awanse
pieczeństwo mieszkańców, zabezpiecza imprezy masowe, wspiera działania policji.
W końcu nadeszła najprzyjemniejsza dla strażników część uroczystości. Pierwszy komendant straży miejskiej Grzegorz Szewczyk oraz
strażnik z najdłuższym stażem Jerzy Pietras otrzymali krzyże zasługi.
Strażnicy odebrali też gratulacje od
burmistrza i przewodniczącej rady
Agaty Wilczek, a kilkunastu z nich
awansowano na wyższe stopnie służR

E

K

bowe. - Z okazji 30-lecia straży miejskiej wszystkim pracownikom formacji dziękuję za wytrwałość i codzienną, sumienną pracę – zwrócił się do
strażników burmistrz Kazimierz
Jańczuk. Józef Grudzień, komendant straży, podziękował natomiast
radnym i władzom gminy za wsparcie i życzliwość. - Będziemy kontynuowali naszą służbę dla dobra gminy i
mieszkańców – zakończył.

Tomasz Wojciuk
L

A

M

A
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Piaseczno pokazało moc

Do Piaseczna
wróciłem bez wahania

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – ENERGIA KOZIENICE 4:1 Po wyjazdowej porażce z Mazovią
Mińsk Mazowiecki (2:1) podopieczni Arkadiusza Modrzejewskiego z pewnością nie chcieli tracić kontaktu z ligową czołówką. Po koncertowej w ich wykonaniu drugiej połowie KOSZYKÓWKA, II LIGA Z Damianem Zapertem, koszykarzem
udało im się zdecydowanie pokonać, grając o jednego zawodnika mniej, ekipę z Kozienic MUKS Piaseczno, rozmawia Grzegorz Tylec
Jak się okazało, kluczowym zawodnikiem tego spotkania był Szymon Wiejak. W 7. minucie spotkania dośrodkował do Konrada Rudnickiego, który efektownym wolejem
zza pola karnego nie dał bramkarzowi rywali najmniejszej szansy na
skuteczną interwencję. Mecz od tego
momentu był wyrównany, z delikatnym wskazaniem na gospodarzy, ale
także i goście (głównie przy stałych
fragmentach gry) mieli swoje szanse na doprowadzenie do remisu. W
końcu przyjezdni dopięli swego. W
35. minucie Adam Jaszczak zatrzymał wychodzącego sam na sam rywala, po czym sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko wyrzucić piłkarza Piaseczna z boiska. Chwilę później zrobiło się jednak jeszcze gorzej.
Po rzucie wolnym Wiejak wyskoczył
bowiem w murze i zagrał piłkę ręką
w polu karnym. Arbiter bez wahania wskazał na wapno, a z jedenastu metrów nie pomylił się Michał
Kucharczyk. Zdobyty przez Energię
gol i gra w osłabieniu sprawiły, że do
przerwy gospodarze nie potrafili już
skonstruować żadnej dogodnej sytuacji i wiele wskazywało na to, że będzie ich czekać bardzo ciężka przeprawa w drugiej połowie.
Po zmianie stron od samego początku piasecznianie ruszyli jednak
zdecydowanie do przodu. Grali mądrze, dużo i szybko biegali, a precyzyjnie wymieniane przez nich podania siały prawdziwy popłoch w szeregach rywali. Na efekty nie trzeba
było długo czekać. I choć jeszcze w

54. minucie Łukasz Matulka trafił
tylko, w dogodnej sytuacji, w boczną siatkę, to już w 64. minucie było
2:1. Świetną, szybką akcję prawym
skrzydłem Matulki uderzeniem z
najbliższej odległości zamknął pewnie Wiejak. Miejscowi ani myśleli
bronić wyniku i dalej grali odważnie swoje – w myśl zasady, że najlepszą obroną jest atak. W 68. minucie
Rudnicki precyzyjnie dośrodkował
na głowę Wiejaka, który – bez więk-

szych problemów – pokonał bramkarza gości. Rozochocone Piaseczno napierało dalej i stwarzało kolejne okazje, a Kozienice nie potrafiły się przeciwstawić świetnie dysponowanej dziesiątce biało-niebieskich. Dość powiedzieć, że stojący w
bramce Jakub Stefaniak nie miał już
wiele pracy. Wynik meczu ustalił w
87. minucie Łukasz Krupnik, który
pewnie wykorzystał rzut karny.

Grzegorz Tylec

- Pomimo wysokiej wygranej (4:1) był to wymagający i trudny mecz. Szybko
strzelona bramka nas lekko uśpiła, myśleliśmy że ten mecz „sam się wygra”, ale w
piłce wszystko może się zdarzyć. Stanęliśmy jednak na wysokości zadania, każdy z nas dał od siebie 110 proc. W drugiej połowie, po cennych wskazówkach od
trenerów, zagraliśmy naprawdę mądrze. Czekaliśmy cierpliwie na swoje groźne
wyjścia bez kontrataków. Jestem bardzo szczęśliwy, że dwa razy udało mi się zakończyć skutecznie nasze akcje, cieszę się że mogłem pomóc całej naszej drużynie. Zasłużyliśmy na to, bo zapracowaliśmy sobie na taki wynik. Zagraliśmy bardzo dobry mecz jako cały zespół. Chciałbym podziękować kolegom z drużyny
oraz trenerom za wsparcie i zaufanie. Pokazaliśmy charakter oraz to, że każdemu
zależy na dobrych wynikach w Piasecznie.

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, KS GOSIRKI PIASECZNO – FUKS PUŁTUSK 1:2 Pomimo niezłej momentami gry Gosirki – podobnie jak w pierwszej kolejce sezonu – także i tym razem musiały uznać wyższość rywalek
Pierwsza połowa nie była wielkim widowiskiem. Więcej z gry
miały wprawdzie nasze zawodniczki, ale brakowało im konkretów w
ofensywie. Rywalki kilkukrotnie
próbowały z kolei długich piłek do
napastniczek, ale za każdym razem
czujna w bramce była Kaja Ożgo.
Na gole trzeba było poczekać do
drugiej połowy. Przyjezdne najpierw
wykorzystały sytuację sam na sam,
ale Gosirki zdołały skutecznie odpowiedzieć. Monika Gilicińska strzeliła gola głową, po dobrym dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Niestety,
ostatnie słowo w tym meczu należało do piłkarek z Pułtuska. Zaledwie kilka minut po golu wyrównującym, błędy popełniły zarówno obrona miejscowych, jak i nasza bramkarka, dzięki czemu Fuks mógł wyjechać z Piaseczna z kompletem punktów. Szkoda, bo przynajmniej remis
był w tym meczu z pewnością w zasięgu piasecznianek.

W KS Piaseczno, trenowanym przez Teodora Mollova, biliście się o
pierwszą ligę. Do awansu zabrakło wtedy niewiele. Potem skończyły się
pieniądze i zespół się rozpadł. Co robiłeś po odejściu z drużyny?
Po kilku latach występów w Piasecznie, mimo dosyć ciekawych wyników
drużyny, zauważyłem, że w klubie nie dzieje się najlepiej. Zawirowania i konflikty zwiastowały kolejne problemy. Nie chciałem w tym uczestniczyć. Moja
postawa na boisku zaowocowała propozycją gry dla Legii Warszawa, która
postawiła sobie ambitny cel awansu na zaplecze ekstraklasy. I to się udało. Po
grze w stołecznej ekipie i dosyć ciężkiej kontuzji trafiłem, miedzy innymi, do
Zagłębia Sosnowiec, później SKK Siedlce, a ostatnie dwa sezony to była gra
dla AZS Uniwersytet Warszawski. Potem pojawiła się opcja Piaseczna, więc
bez wahania podjąłem decyzję o powrocie.
Jak oceniasz obecny zespół MUKS? Na co stać was będzie w zbliżającym
się sezonie?
MUKS to młody zespół z kilkoma starszymi zawodnikami, a celem jest
utrzymanie się drużyny na obecnym poziomie rozgrywek. Panuje u nas bardzo dobra atmosfera i to jest bardzo istotne. Dla większości zawodników będą
to pierwsze kroki na szczeblu centralnym rozgrywek. Są to ambitni chłopcy,
będzie to dla nich sprawdzian i weryfikacja umiejętności, ale myślę, że - krok
po kroku - przy zaangażowaniu na treningach będą wchodzić na coraz wyższy poziom i z każdym meczem udowadniać, że wywalczenie awansu to nie
był przypadek i odnajdą się w drugiej lidze.
A jakie stawiasz przed sobą indywidualne cele? Co chciałbyś dać, jako
koszykarz, tej drużynie?
Mój cel jest taki sam jak cel drużyny - utrzymanie się w lidze. Ja postaram
się ze swojej strony wnieść do drużyny doświadczenie i umiejętności nabyte
przez lata spędzone na koszykarskich parkietach. Swoją pracą na treningach
chcę również dawać przykład innym – tak aby natchnąć ich do jeszcze cięższej pracy, żeby osiągnąć wspólnie założone cele.

Wyniki naszych zespołów ligowych
6.
7.
8.
9.
10.
11.

IV liga
Kolejka 5 - 1 września
Victoria Sulejówek 2-1 Tygrys Huta Mińska
Milan Milanówek 1-0 Zamłynie Radom
MKS Piaseczno 4-1 Energia Kozienice
Wilga Garwolin 2-3 Mazovia Mińsk Mazowiecki
KS Raszyn 3-1 Płomień Dębe Wielkie
Orzeł Baniocha 1-0 Mazur Karczew
Podlasie Sokołów Podlaski 1-0 Żyrardowianka
Żyrardów

Tyl.

- Trzeba dziś sobie
szczerze powiedzieć, że ta
porażka boli. Nie byliśmy
zespołem gorszym. Szczególnie w pierwszej części
spotkania mieliśmy wyraźną przewagę w podsiadaniu piłki i kreowaniu sytuacji. Niestety, zabrakło finalizacji, szybszego podjęcia decyzji i zimnej krwi pod
bramką przeciwnika. Za dobrą grę nikt punktów nie rozdaje. Przed nami jednak
jeszcze wiele spotkań i w każdym z nich chcemy walczyć o zwycięstwo.

A jak wspominasz grę w dawnym
zespole Piaseczna pod okiem Cezarego Dąbrowskiego?
Jak wspominałem wcześniej, to właśnie trener Dąbrowski dał mi szansę
grania. Mieliśmy okazję pracować razem przez jakiś czas - uważam to za dobry okres i dobrą współpracę. Dziwne zawirowania w klubie spowodowały
zmiany personalne i nasze drogi rozeszły się na jakiś czas. Trener Dąbrowski
to młody i ambitny człowiek, wie czego chce od zawodników, a swoim podejściem i ciężką pracą wprowadził drużynę z powrotem na poziom centralny rozgrywek. Teraz dalej będzie kontynuował swoją misję w celu utrzymania
drużyny na obecnym poziomie rozgrywkowym.

Szymon Wiejak, piłkarz MKS Piaseczno:

Wciąż bez punktów

Magda Dudek,
trenerka KS Gosirki Piaseczno:

Co sprawiło, że zdecydowałeś się,
po długiej przerwie, na ponowną
grę w Piasecznie?
Moja wieloletnia przygoda z koszykówką zaczęła się właśnie w Piasecznie, między innymi dzięki trenerowi Dąbrowskiemu, który wziął
mnie pod swoje skrzydła. Po kilku latach gry pojawiły się opcje z innych
klubów, które dawały mi możliwość
rozwoju sportowego, więc za tym
poszedłem.
Od jakiegoś czasu myślałem jednak żeby wrócić na „stare śmieci”. W
tym roku pojawiła się taka opcja, porozmawiałem z prezesem oraz trenerem i doszliśmy do porozumienia. Po
ośmiu latach znów będę miał więc
możliwość wystąpić w Piasecznie.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kolejka 6 - 4-5 września

Walka Kosów
świętuje dwudziestolecie!
PIŁKA NOŻNA W najbliższą niedzielę 12 września w Kosowie przy ulicy Karasia 40 od godziny 11 odbędzie się impreza z okazji 20-lecia KS Walka Kosów.
W programie: oficjalne obchody (około godziny 15), turniej piłkarski (roczniki
2010 i 2012), mecz pokazowy, atrakcje dla dzieci, konkursy, zabawa przy muzyce i mała gastronomia.

Tyl.

Tygrys Huta Mińska 6-0 Mszczonowianka Mszczonów
Żyrardowianka Żyrardów 2-3 Oskar Przysucha
Mazur Karczew 5-1 Podlasie Sokołów Podlaski
Płomień Dębe Wielkie 1-2 Orzeł Baniocha
Mazovia Mińsk Mazowiecki 0-1 KS Raszyn
Energia Kozienice 0-1 Wilga Garwolin
Pogoń II Siedlce 3-5 MKS Piaseczno
Zamłynie Radom 4-2 Naprzód Skórzec
Victoria Sulejówek 1-0 Milan Milanówek
Tabela grupy drugiej mazowieckiej IV ligi
1.
Victoria Sulejówek
6 18 6 0 0
2.
MKS Piaseczno
6 15 5 0 1
3.
Podlasie Sokołów Podlaski 6 12 4 0 2
4.
Mazovia Mińsk Mazowiecki
6 12 4 0 2
5.
Wilga Garwolin
6 12 4 0 2

Oskar Przysucha
5 12
Orzeł Baniocha
6 10
KS Raszyn
6 9
Energia Kozienice
6 7
Milan Milanówek
5 7
Mszczonowianka Mszczonów
5 7
Mazur Karczew
6 6
Zamłynie Radom
6 6
Tygrys Huta Mińska
6 4
Pogoń II Siedlce
4 4
Płomień Dębe Wielkie 6 3
Żyrardowianka Żyrardów 6 3
Naprzód Skórzec
5 3

4
3
3
2
2

0
1
0
1
1

1
2
3
3
2

11-6
9-7
12-11
7-8
4-4

2
2
2
1
1
1
1
1

1
0
0
1
1
0
0
0

2
4
4
4
2
5
5
4

7-12
9-14
7-16
9-8
6-8
4-15
8-21
5-14

Liga okręgowa

17-4
28-6
9-10

Kolejka 4 - 4-5 września
Sparta Jazgarzew 0-6 Laura Chylice
Grom Warszawa 1-4 GLKS Nadarzyn
Okęcie Warszawa 2-1 GKS Podolszyn
KS Teresin 3-0 Korona Góra Kalwaria
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 0-0 KS Blizne
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-2 LKS Chlebnia
MKS Polonia Warszawa 3-1 Znicz II Pruszków
Ryś Laski 4-4 Błonianka II Błonie

14-8
15-9

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam
przez kluby, zmienione lub odwołane.
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Lesznowola świętowała na błoniach
LESZNOWOLA W ostatnią sobotę spragnieni wydarzeń kulturalnych i artystycznych mieszkańcy Lesznowoli przybyli tłumnie na błonia przed urzędem gminy, gdzie odbyło się
tegoroczne Święto Gminy Lesznowola

Na uczestników imprezy czekało wiele różnorodnych atrakcji. Najmłodsi mogli się wyszaleć na wesołym miasteczku i dmuchańcach oraz
wziąć udział w zorganizowanych
na stoiskach warsztatach, a ci nieco starsi napić się piwa oraz skorzystać z oferty jednego z kilku stoisk
gastronomicznych. W ramach święta Gminna Biblioteka Publiczna w
Lesznowoli, oprócz kiermaszu książek, zorganizowała również Narodowe Czytanie z miejscowym Teatrem
Telimena w adaptacji i w reżyserii
R

E

K

Antoniny Cydzik. W rolę bohaterów
„Moralności pani Dulskiej” Gabrieli
Zapolskiej wcielili się: Anita Kochanowska - Cydzik (Dulska), Krzysztof Klimaszewski (Dulski), Dorota
Hyży (Juliasiewiczowa) i Aleksandra
Polańska (Hanka). Warto podkreślić, że wyszli oni zdecydowanie poza
klasyczną recytację, prezentując przy
tym niemałe umiejętności aktorskie.
Tradycyjnie na Święcie Gminy Lesznowola nie zabrakło również
wielu atrakcji muzycznych. Znakomicie zagrała (robiąca w tym roku prawL
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dziwą furorę w powiecie piaseczyńskim) Warszawska Orkiestra Sentymentalna, prezentując klasyczne piosenki w oryginalnych aranżacjach,
swoje wokalne umiejętności pokazała młoda i utalentowana Gabriela Kurzac, a na zakończenie zabawę taneczną poprowadził DJ Envee.
Przed sceną odbyły się również pokazy sportowe, między innymi młodych
(ale już utytułowanych) adeptów Stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing,
na miłośników sztuki czekały stoiska
rękodzielnicze, a wszyscy chętni mogli na miejscu nabyć produkty regionalne – zarówno te do jedzenia, jak i
naturalne kosmetyki.

Grzegorz Tylec
R
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Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem

tel. 692488278
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DAM PRACĘ
SALON KOSMETYCZNY POSZUKUJE
KOSMETYCZKI I MANICURZYSTKI. WYMAGANE
DOŚWIADCZENIE MIN. 2-LETNIE. WSZELKIE
INFORMACJE POD NR TEL. 692 488 278
Mechanik / pomocnik mechanika. Praca od zaraz.
Lesznowola/Władysławów, tel. 660 570 001
Pracownik do magazynu, na plac, od zaraz.
Tel. 532 375 837
Salon z Piaseczna poszukuje manicurzystki, PRACA
od ZARAZ, tel. 692 488 278
Zatrudnię operatora pompy do betonu, KonstancinJeziorna .tel. 515 445 225
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489
Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru do
sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 668 463 460
Fryzjera z doświadczeniem do salonu fryzjerskiego w
centrum Piaseczna, tel. 692 488 278
Krawcowe, szwaczki, lekka produkcja, Ursynów,
tel. 603 675 411
Stolarza lub pomocnika stolarza, mile widziane prawo
jazdy kat.b, Gabryelin, tel. 694 949 949
Poszukujemy kobiet do pracy na zgrzewarkach - maszynach pakujących, miejsce pracy Piaseczno, jedna
zmiana, tel. 602 692 964, 607 230 418
Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porządkowo-ogrodniczych, tel. 503 173 868
Delikatesy Pod Dębem, zatrudnimy sprzedawców do
naszych sklepów w Złotokłosie, Piasecznie, Zalesiu
Górnym i Prażmowie, tel. 694 451 568, 694 451 562,
797 188 368
Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni kucharkę oraz
panią sprzątającą, tel. 501 059 813
Firma międzynarodowa z siedzibą w Starej Iwicznej
poszukuje samodzielnego Magazyniera. Obowiązki:
przyjęcie i wysyłka towarów, przygotowywanie dokumentacji, kontrola stanów magazynowych, dbanie o
porządek. Warunki do ustalenia. Info: 603 745 714
Pomoc do kuchni, dobre warunki finansowe, Piaseczno, tel. 516 041 002
Pilarz do cięcia płyt wiórowych, pełny etat, wiek do 50
lat, Piaseczno, tel. 604 152 591
Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni pilarza
brukarza i ogrodnika, tel, 509 920 388

SZUKAM PRACY
Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm),
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839
Sprzątanie, mycie okien, tel. 788 124 024
Opieka nad starszą osobą, tel. 575 768 357

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

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

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

SPRZEDAM
Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118
Łózko rehabilitacyjne na pilota, tel. 609 05 00 22

Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

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

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

Serwis i naprawy bram: przesuwne, uchylne i furtki,
tel. 887 545 254

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin tel. 571 373 118

Glazurnicze, tel. 502 720 600

Drewno opałowe, Uwieliny, tel. 501 031 217

Dekarskie, montaż dachów, naprawa dachów, papa, obróbki, tel. 729 459 983

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Remontowe, tel. 507 330 434

2 BDFy na jabłka lub inne, ładowność 16T,
tel. 662 245 679

Glazurnicze, tel. 507 330 434
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

AUTO - MOTO KUPIĘ
Skup aut, 1990-2005, Opel i VW. Każdy stan – złomowanie, tel. 510 210 692
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692
Skup aut, tel. 515 018 430
Skup aut, tel. 793 304 091

Oceplenia, elewacje, tel. 730 358 998
Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605
Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605
Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Hydraulika, elektryka, przebudowy wnętrz,
tel. 511 391 047
Malarskie, tel. 696 120 208

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Dom drewniany na działce 250 m. kw. w Grójcu,
tel. 692 349 218

Działki rekreacyjno-budowlane leśne, Prażmów,
tel. 602 770 361

Operator koparko – ładowarki, Głosków, tel. 501 752 356

SALON BB POSZUKUJE FRYZJERA, PRACA NA ETAT,
WYMAGANE MINIMUM 2-LETNIE DOŚWIADCZENIA W
ZAWODZIE, TEL. 692 488 278

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Działka budowlana 2326 m kw. W Wólce Kozodawskiej,
480 tys. zł, tel. 605 667 294

Pomocników budowlanych tel. 507 191 295

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Zakład krawiecki zatrudni panią do prasowania i prac
pomocniczych, tel. 504 551 330

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na
umowę o pracę do laboratorium hodowli roślin in vitro mężczyzn do obsługi produkcji oraz kobiety do cięcia roślin. Praca jednozmianowa od 7-15 lub 6-14 tel. do
kontaktu 22 756 20 65, mail kadry@norwa.eu

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

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

Mokotów 4 pokoje z balkonem, tel. 695 339 423

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy,
tel. 609 477 481

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

Poszukujemy mężczyzny do pracy na maszynach termoformujących - bez nałogów oraz kobiet do pracy na
zgrzewarkach - maszynach pakujących miejsce pracy
Piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Magazynier – skład budowlany Tarczyn, tel. 506 061 296

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej, tel. 508 65 20 30
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Remonty, glazurnictwo, drzwi, tel. 503 004 639
Wykończenia – glazurnictwo, gipsowanie, malowanie,
tel. 514 673 292
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Malarskie, tel. 696 120 208
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Hydraulik, tel. 535 872 455
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418

Lokal dostosowany do wymagań sanitarnych
gabinetu tatuażu, manicure lub kosmetycznego,
tel. 692 488 278

Kominiarz, tel. 781 495 997

Lokal biurowy 30 m kw. Piaseczno ul. Kościuszki
tel. 601213634

Glazura, terakota, remonty. Tel.694 126 583

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie
w Piasecznie, tel. 692 48 82 78
Lokal użytkowy 94 m kw. W Piasecznie, tel. 609 106 898
1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

Ogrodnicze, wywóz gałęzi 519 874 891

Pranie tapicerki i dywanów tel. 512 140 576

RÓŻNE

Zatrudnię POMOC KUCHENNĄ w PIASECZNIE. Umowa
zlecenie, 3500 zł brutto. Tel. 538 867 828

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80

Pożyczki, tel. 513 654 277

Ekspedientkę Carrefour Express, Wólka Kozodawska,
tel. 508 288 773

Część pawilonu parterowego o powierzchni 81 m kw.,
( trzy pokoje plus dwie toalety). Oddzielne wejście. 7
miejsc parkingowych, tel. 601 274 808

Zatrudnimy: ślusarza, operatora lasera i lakiernika proszkowego. Baniocha, tel. 602 253 180

Lokal biurowy, 20 m kw., I piętro, Piaseczno,
ul. Jana Pawła II 43A, tel. 505 82 82 14

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

Elektryk, Elektromechanik - praca w Piasecznie - pełny
etat. Tel. 606 964 169

Wynajmę kawalerkę 42 m kw. + garaż, Piaseczno,
tel. 505 82 82 14

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela fizyki (pół etatu) oraz nauczyciela wspomagającego (pełen etat). Telefon kontaktowy – 22 462 85 20. CV proszę przesyłać na
adres e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl

Pawilon nr 5, „Pod Kopułą”, Piaseczno, ul. Szkolna 13c, 25
m kw., najchętniej na zakład fryzjerski, tel. 604 55 15 01

Zatrudnię konserwatora, pomoc kuchenną, na zmywak
oraz do sprzątania (Konstacin) tel. 503 071 527
Zatrudnię pomoc kuchenną, na zmywak oraz do sprzątania (Konstacin) tel. 503 071 527
Poszukuję pracowników do prac wykończeniowych.
Glazura, elewacja i inne, tel. 601 304 250

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Język polski, tel. 666 653 177

Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

USŁUGI
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182

Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy do produkcji mebli, Kotorydz koło Tarczyna, tel. 608 207 265

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

Zatrudnię do prac gospodarczo - remontowych,
tel. 667 797 094

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Zatrudnię pomoc kuchenną w Piasecznie. Umowa zlecenie, 3500 zł brutto . Tel. 538 867 828
Specjalista kadry-płace w niepełnym wymiarze,
znajomość sage, Konstancin, 601-814-071
Powierzchnia manikiurzystce, kosmetyczce w Zakładzie
fryzjerskim w Prażmowie tel. 882 518 744
Firma poszukuje osoby do sprzątania biura. Pełny etat,
umowa o pracę. Wynagrodzenie 2400 zł do ręki plus premia. Praca w Solcu k. Szymanowa.
Zadzwoń na nr 501 631 374
Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i
magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz.
– 2 dni w godz. 6-18, 2 dni przerwy, 2 dni w godz. 18-6. Wynagrodzenie 15 zł do ręki plus premia. Praca w Solcu k.
Szymanowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374
Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew.
tel. 607-116-817
Praca w drukarni,introligatorni tel. 602 251 689

Korepetycje dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, biologia,
kosmologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z
dojazdem lub online, referencje, nauczyciel z doświadczeniem, tel. 571 373 118

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Pielęgniarka, mile widziana, Ośrodek Opiekuńczy, Zalesie
Dolne ,tel. 607 081 930

Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodowych z Piaseczna lub okolic, może być sprawna emerytka,
tel. 609 153 202

NAUKA
PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODOSKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE
ITD.) TEL. 571 373 118

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Pomoc hydraulika, od zaraz, tel. 693 785 277
Pomoc domowa, referencje, miejsce pracy okolice Konstancina, tel. 504 834 001

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY,
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Chemia, matematyka tel. 791 482 233
Korepetycje: język angielski i polski dla klas podstawowych
i licealnych. tel. 519 836 841

ZDROWIE I URODA
RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność,
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa
żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej,
Piaseczno, tel. 506 76 74 74

ZWIERZĘTA

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839
GLAZURA, REMONTY, tel. 601 219 482

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

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY PANELE, MEBLE NA
WYMIAR, TEL. 723 533 233

MATRYMONIALNE

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSOWE TEL. 604 415 352

Biuro Matrymonialne TY i JA, pełna dyskrecja, kontakt po
18.00-tej, tel. 607 248 655

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268
Hydraulik tel. 886 576 148
Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA
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Chuligani dewastują i okradają stacje naprawy rowerów
LESZNOWOLA/POWIAT Kilka lat temu Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki ustawiło na terenie sześciu gmin powiatu piaseczyńskiego kilkanaście żółtych
stacji, w których znajdują się akcesoria służące do naprawy i serwisowania rowerów.
- Zajrzałem ostatnio do dwóch z nich, bo chciałem napompować koło. Nie było takiej
możliwości – informuje pan Konrad, mieszkaniec Lesznowoli
Rowerzysta odwiedził stacje
znajdujące się w Mysiadle i przed
urzędem gminy. W obydwu były
uszkodzone pompki. - Po co są te
punkty, skoro niczemu nie służą –
denerwuje się mężczyzna. - Powinno się je zdemontować i będzie po
problemie...
Pan Konrad uważa, że to gmina powinna serwisować stacje,
tymczasem zadanie to ciąży na
Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów
Zlewni Rzeki Jeziorki, które je trzy
lata temu ustawiło. Już wówczas

stacje były dewastowane i okradane, a jak wygląda to w tej chwili?
- Nic się w tej kwestii nie zmieniło

Od początku stacje były
dewastowane i okradane
– mówi Monika Maciak, sekretarz
stowarzyszenia. - W każdej z gmin
znajdują się 2-3 takie stacje. Większość z nich staraliśmy się zlokalizować w okolicy urzędów, na widoku, co miało chronić je przed de-

wastacją. Niestety, od początku był
z tym duży problem. Kilka razy w
sezonie serwisujemy te punkty, naprawiamy pompki, uzupełniamy
znajdujące się w nich narzędzia.
Mimo że są one nawleczone na
stalową linkę, dla złodziei nie stanowi to problemu. Chcemy, aby te
stacje jak najlepiej służyły rowerzystom. Niestety, na pewne zachowania, dla których nie znajduję żadnego wytłumaczenia, po prostu nie
mamy wpływu...

Stacje służące do naprawy rowerów zostały
ustawione w 10 gminach sąsiadujących z Jeziorką

Tomasz Wojciuk
P

Radni głosowali nad
obniżeniem pensji burmistrza
KONSTANCIN-JEZIORNA W środę po południu radni pochylili się nad
projektem uchwały, złożonym przez radnego Krzysztofa Bajkowskiego i dotyczącym obniżenia pensji burmistrza. Uchwała była pokłosiem
straty przez gminę 5 mln zł. Pieniądze, na skutek wielu zaniedbań,
trafiły na konto założone przez oszusta

Niektórzy radni mają pretensję do burmistrza
w związku z utratą przez gminę 5 mln zł
Dyskusji poprzedzającej głosowanie od początku towarzyszyły duże
emocje. Krzysztof Bajkowski podkreślił, że burmistrz powinien dbać o środki publicznie i sumiennie oraz rzetelnie wykonywać swoje zadania. - Gdyby
pan burmistrz poinformował nas o utracie tych pieniędzy w maju, inny byłby odbiór społeczny tego, co się stało – mówił radny Bajkowski. Andrzej Cieślawski zwrócił uwagę, że cała debata dotycząca obniżenia pensji jest upokarzająca dla burmistrza. - Burmistrz nie zawinił, a po obniżce miałby taką pensję jak sprzątaczka – mówił. Bajkowski przekonywał, że czasami radni muszą
podejmować niepopularne, ale konieczne decyzje. - Ja tej uchwały nie wycofam, nie boję się pogróżek pod moim adresem - podsumował. - Cztery osoby są winne utraty tych pieniędzy – zawyrokował radny Grzegorz Szewczyk.
- Choć nie ulega wątpliwości, że skarbnik wprowadził trzy osoby w błąd – dodał. Z kolei Arkadiusz Głowacki stwierdził, że czuje się przez Kazimierza Jańczuka oszukany. - Mógł pan poinformować nas wcześniej i zwolnić skarbnika
w maju wg kodeksu pracy i bez wypowiedzenia. Gdyby procedury były spisane wcześniej te pieniądze nadal byłyby w gminie – mówił.
Większość radnych broniła jednak burmistrza. - Bądźmy sprawiedliwi. Nie
ma wyroku, więc nie decydujmy teraz o pensji burmistrza – zaapelowała Izabella Wieczorek. - Każdy z nas może znaleźć się kiedyś w takiej sytuacji.
W efekcie 10 radnych zagłosowało przeciwko uchwale, za zmniejszeniem pensji burmistrza opowiedziało się 5 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.
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„Karp z Żabieńca”, ale nie tylko
70 lat działania Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Wielu mieszkańcom Piaseczna i okolic słowo „Żabieniec” skojarzy się z „karpiami z Żabieńca” oraz stawami, które znajdują się właśnie w Żabieńcu. Ale pewnie wiele osób nie wie, że wspomniane karpie to jedynie część działalności bardzo ważnej i bardzo zasłużonej dla polskiego rybactwa jednostki naukowej, jaką
jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, którego niektóre jednostki
od wielu dziesięcioleci działają właśnie w Żabieńcu koło Piaseczna.
Instytut Rybactwa Śródlądowego powstał dnia 1 stycznia 1951
roku, na mocy Uchwały nr 33 Prezydium Rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Siedzibą Instytutu stał
się Olsztyn, ze względu na bliskość
jezior, ale działalność dotycząca hodowli ryb w stawach od samego początku istnienia Instytutu została związana z Żabieńcem, z którego właśnie pochodzą znane i cenione od wielu lat karpie.
Rok po utworzeniu Instytutu powstał Rybacki Zakład Doświadczalny Żabieniec, w którym znajduje się
kompleks stawów doświadczalnych i
hodowlanych służących do badań i
wdrożeń w zakresie chowu i hodowli karpi i innych gatunków ryb takich
jak jazie, amury, liny, tołpygi, szczupaki, jesiotry i pstrągi tęczowe. Roczna produkcja karpi wynosi 50-70 ton.
Odrębny rodzaj produkcji stanowi
chów sumów afrykańskich, który odbywa się „pod dachem”, w warunkach
w pełni kontrolowanych ponieważ jest
to gatunek wybitnie ciepłolubny, wymagający temperatury wody minimum 20oC. Roczna produkcja sumów afrykańskich wynosi 30-50 ton.
Obecnie w Żabieńcu znajdują się
trzy jednostki naukowo-badawcze
Instytutu: Zakład Rybactwa Stawowego, Zakład Rybactwa Rzecznego
oraz Zakład Ichtiopatologii i Ochrony Zdrowia Ryb.
Produkcja ryb w stawach RZD
Żabieniec odbywa się z zachowa-

niem jej bardzo tradycyjnego charakteru, określanego systemem Dubischa. Polega ona na przenoszeniu
rosnących karpi w coraz to mniejszym zagęszczeniu do coraz większych stawów. Z tego też względu
różne stawy są w kolejnych latach
napełnione wodą w różnym stopniu
i w różnym czasie. Czasami zaniepokojeni mieszkańcy pytają wręcz,
dlaczego ten czy inny staw jest bez
wody, a wynika to właśnie z zachowania tradycyjnego systemu chowu,
opartego na wykorzystywaniu naturalnej żyzności stawów. Taki system
produkcji zapewnia utrzymanie prośrodowiskowych jej walorów, co cenią sobie szczególnie ptaki, ale również gwarantuje utrzymanie doskonałego smaku i wysokiej wartości
odżywczej karpi z Żabieńca. Dzięki stosowaniu do dokarmiania zbóż
kupowanych od okolicznych rolników cechują się one między innymi
wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z gru-

py omega-3, tak ważnych dla naszego zdrowia.
Zmiany w preferencjach konsumentów, szczególnie młodego pokolenia, zmuszają obecnie Instytut
do poszukiwania rozwiązań technicznych i technologicznych, które umożliwią poszerzenie oferty
handlowej o gatunki znacznie bardziej atrakcyjne na co dzień, takie
jak pstrągi, sandacze, okonie czy jesiotry. Należy także wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów
w zakresie form i formuły sprzedaży karpi. Coraz więcej osób oczekuje karpi już w postaci tzw. łatwej
żywności, czyli możliwej do szybkiego przyrządzenia i podania na
stół. Jest to kierunek badań i działań, które aktualnie zostały podjęte w Instytucie i w RZD Żabieniec,
i które być może już na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia zaowocują znacznie bogatszą ofertą handlową oraz karpiami chociażby w postaci np. filetów bezostnych. .

