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Konstytucyjne
bieganie
str. 7

Mieszkanka Żabieńca skończyła 100 lat!
PIASECZNO W środę pani Marta Kotarska, mieszkanka Żabieńca, obchodziła swoje 100. urodziny. Od rana jubilatkę, która mieszka z jedną z córek,
odwiedzali sąsiedzi i przyjaciele. Nie
zabrakło też przedstawicieli lokalnego samorządu z burmistrzem Piaseczna Danielem Putkiewiczem na czele
str. 5

Sprawa wójt Lesznowoli
przeciąga się
LESZNOWOLA Wydawało się, że już w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Warszawie wyda wyrok w sprawie wójt Lesznowoli Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik i byłej skarbnik Elżbiety
Obłuskiej, które odwołały się od wyroku sądu pierwszej instancji. Tymczasem po wysłuchaniu obrońców, prokuratora
i samych oskarżonych trzyosobowy skład sędziowski odroczył ogłoszenie wyroku do 23 maja
str. 4

Dzień Strażaka
w Piasecznie
str. 9
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Odpowie za kradzież telefonu
Na policję zgłosił się mężczyzna, któremu kilka minut wcześniej ktoś wyrwał telefon komórkowy i 30 zł. Policjanci, dysponując rysopisem sprawcy, niezwłocznie wyruszyli na poszukiwania. Podejrzanego mężczyznę zatrzymali kilka przecznic od
miejsca zdarzenia. W spodniach miał kradziony telefon i pieniądze. Przestępca usłyszał już zarzuty i teraz zajmie się nim sąd.

LESZNOWOLA

Marihuana prosto ze słoika
Jeden z mieszkańców zauważył na osiedlu podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Ten zszedł do garażu podziemnego i przy jednej ze ścian ukrył słoik z tajemniczą zawartością. Obserwujący go mieszkaniec zadzwonił na policję. Funkcjonariusze zeszli do garażu, znaleźli słoik w którym było prawie 25 gramów marihuany i zatrzymali 44-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. W
najlepszym razie będzie odpowiadał za posiadanie środków
odurzających, za co można nawet na 3 lata trafić za kratki.

GÓRA KALWARIA

Wpadł podczas przypadkowej kontroli
W niedzielę po południu na ulicy Wyszyńskiego policjanci
zatrzymali do kontroli hyundaia, którym jechał 36-letni mężczyzna. Jak się okazało kierowca był nietrzeźwy i mimo wczesnej
pory miał w organizmie promil alkoholu. Stracił już prawo jazdy
i stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

TARCZYN

Próbował sprzedać skradziony katalizator
W nocy z 26 na 27 kwietnia z samochodu renault został skradziony katalizator. Sprawca kradzieży próbował sprzedać metalową część na jednym ze skupów złomu. Gdy 32-latek wyjął katalizator z plastikowego worka, został zatrzymany przez policję.
Mężczyzna usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Ale to nie wszystko - okazało się, że 32-latek jest
także poszukiwany do odbycia zaległej kary 1,5 roku więzienia.

PRAŻMÓW

Weszli do domu i zabrali gotówkę
We wtorek 10 maja nieznani sprawcy włamali się do domu
jednorodzinnego przy ul. Tulipanów w Ustanowie. Do zdarzenia
doszło między godz. 6.50, a 17.20. Mężczyźni wtargnęli do środka wyłamując jedno z okien. Dokładnie przeszukali pomieszczenia, kradnąc 4 tys. zł w gotówce. Policja szuka świadków zdarzenia. Jednocześnie funkcjonariusze proszą, aby wychodząc z
domu zawsze aktywować instalację alarmową. Kolejnym „straszakiem” na przestępców jest sprawny system monitoringu.
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Konstancińska
Noc Sztuki
W sobotę 14 maja odbędzie się pierwsza Konstancińska Noc Sztuki. Swoje podwoje dla zwiedzających po raz
pierwszy otworzy powiększone o nowy budynek Muzeum
Villa la Fleur przy ul. Szpitalnej
14/16. Od godz. 19 do północy
będzie można oglądać imponującą kolekcję „Mistrzowie École de Paris” w nowo odrestaurowanej willi z początku XX wieku oraz otaczający ją park rzeźb.
Wystawa prezentuje prace kilkudziesięciu artystów związanych z Paryżem w pierwszej połowie XX wieku, w tym: Maurice’a de Vlamincka, Fernanda Légera, Mojżesza Kislinga, Amedeo
Modiglianiego, Tamary Łempickiej, Meli Muter, Chaima Soutine’a czy Ossipa Zadkine’a. Pod
osłoną nocy będzie można odwiedzić również Konstanciński
Dom Kultury przy ul. Mostowej
15. Od godz. 20 do północy willa Hugonówka zaprasza na wystawę „Robert Znajomski 19682021. Retrospektywa. Malarstwo, Grafika, Kolaż”. Był to niezwykle wszechstronny artysta,
który w swojej pracy zajmował
się malarstwem, rysunkiem, grafiką, ekslibrisem, fotografią oraz
mailartem. W Hugonówce zostało wystawionych ponad 270
jego prac. Wstęp wolny.

PIASECZNO

Noc Muzeów na
stacji wąskotorówki
Po przerwie spowodowanej pandemią, na stację kolejki
wąskotorowej w centrum miasta powraca w sobotę Noc Muzeów. W ten wyjątkowy wieczór miłośnicy historii i techniki
związanej z kolejnictwem będą
mogli zobaczyć, co kryje się w
zazwyczaj niedostępnych halach stacji. Ale atrakcji będzie
znacznie więcej. Tego dnia będzie można przejechać się drezynami, obejrzeć makietę kolejową, posłuchać pracy parowozu czy zobaczyć jak prowadzony jest ruch na kolei. Zaplanowano też wycieczki pociągiem
wąskotorowym do Złotokłosu i z powrotem. Pociągi będą
wyjeżdżały z Piaseczna o godz.
18.30 i 20. Bilet kosztuje 15 zł.
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Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

We wtorek 17 maja w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie odbędzie się spotkanie z Jakubem Małeckim - polskim
pisarzem i tłumaczem (fantastyka,
literatura obyczajowa), autorem,
między innymi, „Dygotu”, „Rdzy”,
„Horyzontu” i „Święta ognia”. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.

Tyl.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agata Wilczek

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk
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Kolejne utrudnienia związane
z budową trasy S7
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Boją się kolejnej powodzi

KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy okolic kanału Jeziorki apelują
do burmistrza, aby wymusił na Wodach Polskich podjęcie działań
PIASECZNO 28 kwietnia została zamknięta ul. Mrokowska w Szczakach, którą będzie przeci- polegających na regularnej konserwacji oraz modernizacji rowu.
nała trasa S7. - Główna droga w naszej miejscowości, którą można dojechać do alei Krakow- - W przeciwnym razie grozi nam kolejna powódź – alarmują
skiej, ma być zamknięta do października – załamuje ręce pan Jarek, nasz czytelnik. - Nikt tu
tak długo nie wytrzyma. Tym bardziej, że wytyczone objazdy tylko zwiększają uciążliwości...

- Na początku nikt się tym
zakazem wjazdu nie przejmował, jednak po majówce Mrokowska na odcinku około 250 m
została rozkopana – relacjonuje mężczyzna. - Rozmawiałem
z przedstawicielem wykonawcy, który poinformował mnie,
że droga ma być nieprzejezdna do października. Nas mieszkańców bardzo to niepokoi.
Mój kolega dojeżdża do szkoły w Mrokowie. Wcześniej miał
do pracy 4 km. Teraz ma 13 km,
bo musi jeździć przez Grzędy.
Ale ten sam problem mają także mieszkańcy np. Złotokłosu
czy Henrykowa-Urocza, którzy
żeby dostać się do alei Krakowskiej, muszą nadrabiać przynajmniej kilkanaście kilometrów.
Obecnie przejazd drogą jest
niemożliwy, bo został sfrezowany na niej asfalt. Pan Jarek

Jednym z pomysłów
mieszkańców na zmniejszenie uciążliwości jest
wprowadzenie na Mrokowskiej ruchu wahadłowego, czego nie przewiduje jednak wykonawca
twierdzi, że poskarżył się na zamknięcie drogi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Powiedzieli mi, żebym

Mrokowska w Szczakach ma
być zamknięta do października
rozmawiał z wykonawcą, czyli
firmą Intercor – opowiada. - Tu
jednak poinformowano mnie,
że nie ma możliwości zrobienia
innego objazdu. Jestem zdania,
że wszystko można zrobić, wystarczy tylko chcieć. Przecież
na Mrokowskiej, aby zupełnie
jej nie zamykać, można było
zrobić ruch wahadłowy. Tymczasem w ubiegły piątek po południu byliśmy z sąsiadami na
zamkniętym odcinku drogi i...
nic się tutaj nie działo, nie były
prowadzone żadne prace... Jeśli sytuacja się nie zmieni, będziemy protestować – zapowiada mieszkaniec.
O komentarz do sprawy poprosiliśmy Generalną Dyrekcję
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Dróg Krajowych i Autostrad.
- Nie ma technicznych możliwości poprowadzenia objazdu
Mrokowskiej w inny sposób –
informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA. - Wykonawca zapewnia mieszkańcom stały dojazd do nieruchomości oraz dokłada wszelkich
starań, aby utrzymać i umożliwić ruch pieszy. Objazd dla pojazdów został skierowany na ul.
Piaseczyńską w Kotorydzu. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami starostwa powiatowego w Piasecznie, by zminimalizować mieszkańcom uciążliwości związane z budową węzła.

Tomasz Wojciuk

Publiczne Przedszkole „Bajka”
Od września jeszcze wolne miejsca

ZAPRASZAMY
w swoje szeregi dzieci szczególnie uzdolnione
artystycznie.
Realizujemy podstawę programową
i 16 zajęć dodatkowych.
Tu dzieci uczą się grać na skrzypcach, pianinie,
ukulele, dzwonkach i fletach.
Opłata tylko za wyżywienie i złotówkę za pobyt
powyżej 5 godz bezpłatnych.
Wysoko kwalifikowani specjaliści pedagogiczni
przygotowują wszechstronnie dzieci do podjęcia nauki
w szkołach podstawowych i artystycznych.
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Bajka. Prywatne Przedszkole Muzyczne nr 2
Księcia Janusza I Starego 5, 05-500 Piaseczno
tel: 22 715 52 07, 22 737 07 68
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Jedna z kobiet, mieszkająca w rejonie ul. Pułaskiego przypomniała podczas sesji powódź, do której doszło w 2010 roku. To wówczas w
rejonie Pułaskiego i Kołobrzeskiej, gdzie jest naturalne obniżenie terenu, zostało zalanych kilkadziesiąt domów. - Ostatnie podtopienia wystąpiły u nas jesienią – zwróciła się podczas sesji do radnych i burmistrza mieszkanka. - Pewnie kolejne wystąpią w maju, bo taki cykl powtarza się niemal co roku. Gmina obiecała nawiązać współpracę z Wodami Polskimi i wymusić, aby rów Jeziorki był na bieżąco konserwowany. Tam zbiera się piach, który trzeba po prostu co jakiś czas wybrać. Ja
nie mam na to siły...
Burmistrz Kazimierz Jańczuk obiecał, że ponownie wystąpi do Wód
Polskich o oczyszczenie kanału. - Nie mogę nic więcej zrobić, to nie ja nadzoruję Wody Polskie – argumentował. Jednak ta obietnica nie usatysfakcjonowała mieszkańców. - Od 2010 roku niewiele się tu zmieniło – mówił jeden z nich. - Problem powraca od 12 lat, a my wciąż boimy się powodzi. Dlatego domagamy się od gminy lepszej współpracy z Wodami Polskimi. Na
pewno trzeba zwiększyć też średnicę przepustu pod ulicą Kołobrzeską.
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Sprawa wójt Lesznowoli przeciąga się

KONSTANCIN-JEZIORNA

Jarmark Kultury
Urzecza

LESZNOWOLA Wydawało się, że już w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Warszawie wyda wyrok w sprawie wójt Lesznowoli
Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik i byłej skarbnik Elżbiety Obłuskiej, które odwołały się od wyroku sądu pierwszej instancji.
Tymczasem po wysłuchaniu obrońców, prokuratora i samych
oskarżonych trzyosobowy skład sędziowski odroczył ogłoszenie wyroku do 23 maja
- Odraczam wyrok ze
względu na skomplikowany
charakter sprawy – zdecydowała prowadząca rozprawę sędzia Ewa Gregajtys. Wcześniej
swoje mowy wygłosili obrońcy
oskarżonych, prokurator oraz
wójt i była skarbnik. Obrońcy zaskarżyli cały wyrok skazujący, wskazali uchybienia w
zakresie materiału dowodowe-

– Uznaniowość w
umarzaniu podatków
ma swoje granice, to
regulują przepisy – przekonywała sąd przedstawicielka prokuratury
go oraz wytknęli sądowi pierwszej instancji błędne ustalenia faktyczne. Domagają się od
sądu apelacyjnego uniewinnienia swoich klientek, ewentualnie
uchylenia wyroku i przekazania

sprawy do ponownego rozpoznania sądowi niższej instancji. Zarówno Maria Jolanta Batycka-Wąsik jak i była skarbnik
Elżbieta Obłuska poinformowały sąd, że działały w dobrej
wierze, mając na uwadze dobro
gminy i mieszkańców. Zapewniały, że ich wszystkie decyzje
były podejmowane zgodnie z
prawem i poprosiły sąd o uniewinnienie.
Na rozprawie obecna była
również przedstawicielka prokuratury, która poprosiła o nieuwzględnianie apelacji. Prokurator wniosła o podtrzymanie
wyroku w sprawie byłej skarbnik
i zaostrzenie kary dla pani wójt
do 2 lat i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz
naprawienia przez Marię Jolantę Batycką-Wąsik wyrządzonej
gminie szkody majątkowej.
Prawomocny wyrok sądu
apelacyjnego, który zapadnie
za półtora tygodnia, zakoń-

Zarówno wójt jak i była skarbnik oświadczyły, że ich
działania były legalne i poprosiły sąd o uniewinnienie
kwietniu ubiegłego roku Sąd
Okręgowy w Warszawie skazał
wójt Batycką-Wąsik na na karę
1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej gminie szkody w wysokości 1,361 mln zł. Była skarbnik
otrzymała karę roku i dwóch
miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł. Obydwie panie odwołały się od
wyroku do sądu apelacyjnego.
Podobnie zrobiła prokuratura,
uznając że kara dla wójt Lesznowoli była zbyt łagodna.

czy być może sprawę mającą swój początek w lipcu 2019
roku. To właśnie wtedy wójt
Lesznowoli została zatrzymana przez CBA i usłyszała kilka
zarzutów, dotyczących m.in.
przekroczenia uprawnień.
Niedługo potem zarzuty związane z bezzasadnym
zdaniem prokuratury umarzaniem podatków od nieruchomości firmom działającym na terenie gminy usłyszeli
byli wicewójtowie Karolina P.
i Marek R. (obydwoje zostali
uniewinnieni przez sąd pierwszej instancji) oraz była już
skarbnik Elżbieta Obłuska. W
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Zdrowej rozrywki nigdy
nie za wiele.
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Już w najbliższą niedzielę
15 maja w Parku Zdrojowym
odbędzie się Jarmark Kultury Urzecza. Będzie to idealna okazja, by poznać historię
i kulturę ludową nadwiślańskiego mikroregionu Urzecze,
zanikających zawodów, rzemiosła, sztuki, muzyki, tańców, a także unikatowych
urzeckich przysmaków, których można skosztować tylko
tutaj. Wśród licznych atrakcji
dla dzieci i dorosłych znajdą
się warsztaty dawnych zawodów, pokaz filmu dokumentalnego „Zaginione Urzecze”,
fotograficzna wystawa „W naturalnym rytmie Urzecza” oraz
spektakl plenerowy dla najmłodszych „Legendy wiślane” w wykonaniu Teatru Baza.
Każdy będzie mógł zobaczyć
również jak niegdyś żyli ludzie
nad rzeką i odwiedzić bindugę – zrekonstruowane, flisackie siedlisko z dymiącymi kociołkami pełnymi urzeckich
przysmaków. Nie zabraknie
regionalnej i folkowej muzyki, którą na scenie zaprezentują lokalne zespoły. Początek o
godz. 13, wstęp wolny.

TW

Tomasz Wojciuk

Przed nami 1. Bieg Królowej Bony
Będzie kolejny bieg w naszej gminie. Tym razem z Góry Kalwarii do Czerska, ku pamięci związanej z tą drugą miejscowością królowej Bony. Można
się już zapisywać.

Impreza odbędzie się 18
czerwca (sobota) o godz.
18.00. Dystans wynosi 10 km
(lub 5 km w przypadku nordic walking). Zapisy przez internet: https://bit.ly/3w7jtDV.
Dla wszystkich, którzy ukończą
bieg – pamiątkowe medale. Na
koniec, wieczorem – uczta rycerska przy ognisku.

Głównym organizatorem
jest Fundacja Active Life
(która urządza na naszym
terenie Górski Bieg Zająca),
współorganizatorem
– górskokalwaryjski Ośrodek Kultury, a patronem honorowym – burmistrz Góry
Kalwarii.

Równo i twardo na Długiej i Spacerowej
Ostatnie odcinki sąsiadujących ze sobą ulic Długiej i Spacerowej w Baniosze zyskają nawierzchnię z kostki brukowej.
Gmina Góra Kalwaria zawarła już umowę z wykonawcą. Wzdłuż licznych zabudowań powstanie łącznie prawie
300 metrów jezdni. Ponadto w

ramach inwestycji ułożona zostanie kanalizacja deszczowa w
Długiej, a także wyremontowane 1,5 km rowu odwadniającego ulice.

Zgodnie z kontraktem opiewającym na 975,4 tys. zł przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca października
bieżącego roku.
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Piaseczyńskie obchody uchwalenia konstytucji
PIASECZNO Tegoroczne uroczystości związane z obchodami uchwalenia Konstytucji 3 Maja obfitowały w bardzo różnorodne wydarzenia – zarówno duchowe, sportowe, jak i artystyczne
Po mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele p.w. Św.
Anny przeniesiono się pod Ratusz na Placu Piłsudskiego,
gdzie wprowadzano poczty
sztandarowe, a hymn narodowy odegrała Piaseczyńska Orkiestra Dęta.
- Trzeciego maja to niezwykle ważna data w dziejach Polski i w sercach Polaków – powiedział burmistrz Daniel Putkiewicz. - Święto to jest w naszym narodzie symbolem demokratycznych przemian i dążenia do wolności. Możemy
cieszyć się dziś z tych wartości
żyjąc w wolnym, demokratycznym państwie.
Burmistrz zaznaczył przy
tym, że wolność – w związku
z trwającym właśnie konfliktem na Ukrainie – jest znów zagrożona. Podkreślił, że kilka
tysięcy uchodźców zza naszej
wschodniej granicy znalazło w
Piasecznie schronienie przed
rosyjskim agresorem.

Mieszkanka Żabieńca
skończyła 100 lat!
PIASECZNO W środę pani Marta Kotarska, mieszkanka Żabieńca, obchodziła swoje 100. urodziny. Od rana jubilatkę, która
mieszka z jedną z córek, odwiedzali sąsiedzi i przyjaciele. Nie
zabrakło też przedstawicieli lokalnego samorządu z burmistrzem Piaseczna Danielem Putkiewiczem na czele

- Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy włączają się w pomoc – zakończył
swoje wystąpienie Daniel Putkiewicz. - Pamiętajmy bowiem,
że Ukraina przelewa krew za
nasze wspólne wartości i za
przyszłość całego naszego regionu.
Uroczystości zwieńczyło
odśpiewanie przez Chór Lira
pieśni „Witaj, majowa jutrzen-

ko” i złożenie przez delegacje
lokalnych władz i organizacji
wieńców pod tablicą poświęconą marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu.
Dopełnieniem tegorocznych
obchodów w Piasecznie była
22. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna na Stadionie GOSiR-u
i koncert w Domu Kultury.

Tyl.

Otwarto Centrum Zdrowia Psychicznego
PIASECZNO W poniedziałek przy ul. Szkolnej 20, gdzie wcześniej mieścił się Powiatowy Urząd
Pracy, otwarto Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym będzie udzielana
pomoc młodym ludziom z różnego rodzaju problemami
Tak naprawdę Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego działa na terenie naszego powiatu już ponad rok. Teraz przy ulicy Szkolnej został
otwarty jego oddział dzienny. Ponadto będzie mieściła się tu filia Powiatowego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego główna siedziba
znajduje się w Górze Kalwarii.
W ŚCZP będzie udzielana młodym ludziom pomoc terapeutyczna połączona z edukacją w
ramach obowiązku szkolnego.
Osoba zakwalifikowana do takiej pomocy będzie spędzała na
oddziale przy Szkolnej od 6 do 8
godzin dziennie. W drugiej połowie maja w ośrodku ma zostać zorganizowany dzień otwarty dla dyrektorów szkół, którzy
poznają szczegółowo jego ofertę i możliwości niesienia pomocy młodym ludziom doświadczającym kryzysu psychicznego.
Rodzice, którzy chcieliby uzyskać dla swoich dzieci pomoc w
ramach ŚCZP mogą zgłaszać się
do Punktu Interwencji Kryzysowej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 9, a także Poradni Psychologicznej przy ul. Powstań-
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W ramach ŚCZP mają funkcjonować specjalistyczne
zespoły, składające się m.in. z psychologów i pedagogów
ców Warszawy 29 i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Warszawskiej 42 w Tarczynie.
- Bardzo mnie cieszy, że udało się stworzyć ten piękny obiekt,
w którym dzieci i młodzież w
kryzysie znajdą profesjonalną i
bardzo szeroką pomoc oraz drogę do zdrowienia – mówi Ewa
Lubianiec z zarządu powiatu
piaseczyńskiego, z zawodu psycholog. - Trafiają do nas dzieci z
poważnymi stanami lękowymi,
nastolatkowie po próbach samobójczych i młodzież w głębokiej depresji. Dzięki szerokiemu
systemowi wsparcia możemy im
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pomóc kompleksowo i profesjonalnie, wesprzeć rodziny, a także postarać się o wzmocnienie
również społeczności szkolnej.
Ewa Lubianiec podkreśla, że
spectrum problemów z którymi
zgłaszają się dzieci i młodzież
dramatycznie się poszerza ponieważ żyjemy w trudnych czasach. - W mojej ocenie jako psychologa i psychotraumatologa
model pomocy środowiskowej
jest najlepszym modelem pomocy służącym rozwiązywaniu
trudności, z którymi się dzisiaj
mierzymy – konkluduje.

Tomasz Wojciuk

Pani Marta przez cały dzień odbierała życzenia i kwiaty
Tego dnia pani Marta od rana odbierała życzenia od najbliższych.
Cały czas była pogodna, żartowała i opowiadała historie ze swojego
życia. Urodzona 11 maja 1922 roku w Węgrowie jubilatka miała dziewięcioro rodzeństwa. Sama doczekała się dwóch córek, syna oraz
dwóch wnuczek. Do Żabieńca przyjechała w 1960 roku – jak mówi
- za mężem. Miała jedynie 42 lata, gdy została wdową (później już nigdy nie wyszła za mąż). Od 1966 roku pani Marta pracowała w stołówce miejscowego zakładu rybackiego. Jak wspomina, sama przygotowywała obiady dla 25 osób. Gotować lubi zresztą do dziś, często spełniając zachcianki córki, z którą mieszka. - Często robię gołąbki – zdradza jubilatka. - Dożyłam stu lat, bo zawsze żyłam skromnie.
Nigdy nie piłam i nie paliłam. W latach mojej młodości panowała bieda, potem wybuchła wojna i było jeszcze gorzej. Po wojnie przyszła
okupacja sowiecka. Wcześnie straciłam męża, sama musiałam utrzymywać dzieci. W sumie to najlepiej żyje mi się teraz.
Pani Marta jest w dobrej formie. Trudne chwile przeżywała 10 lat
temu, gdy zatrzymało się jej serce. Na szczęście karetka przyjechała
na czas, a w szpitalu przy Banacha wstawili jej rozrusznik. Oprócz gotowania lubi spacerować po swojej ulicy i działce. - Jeszcze w ubiegłym roku mama pieliła grządki – dodaje ze śmiechem jedna z córek.
W środę po południu jubilatkę odwiedzili sołtys Żabieńca i radny Adam Marciniak, przewodniczący rady miejskiej Piotr Obłoza i
burmistrz Daniel Putkiewicz. Przedstawiciele samorządu złożyli pani
Marcie życzenia dalszych lat w zdrowiu i wręczyli jej bukiety kwiatów. Później, przy pysznym torcie, wszyscy zaśmiewali gromkie „Sto
lat to za mało...”.
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Gorący finał Lotto Ekstraligi Badmintona
PIASECZNO W sobotę w klubie Lavo w Józefosławiu odbyły się finały polskiej Lotto Ekstraligi Badmintona. Drużynowym Mistrzem Polski kolejny, już 19 raz, został SKB Litpol-Malow Suwałki
W wielkim finale wzięły udział cztery najlepsze drużyny sezonu zasadniczego:
ABRM Warszawa, UKS Hubal Białystok, SKB Litpol-Malow Suwałki oraz UKS Unia
Bieruń. Najpierw Litpol-Malow Suwałki w półfinale pokonał ustępującego mistrza UKS
Hubala Białystok, a następnie w finale, po dramatycznym
spotkaniu, wydarł zwycięstwo
ABRM Warszawa. Brązowy
medal wywalczyli zawodnicy
z Białegostoku, a do LOTTO
Ekstraligi po zwycięskim barażu z UKS Plesbadem Pszczyną
awansowała ekipa Badminton
School Gdynia.
Już oba starcia półfinałowe
dostarczyły kibicom mnóstwo
emocji. O ile w derbach Podlasia
od początku wiadomo było, że

rywalizacja będzie „na noże”, o
tyle dość niespodziewanie stracha faworyzowanym graczom
ABRM napędziła młodzież z
Bierunia. W pewnym momencie
nawet prowadzili z warszawianami 2-1, między innymi sensacyjnie pokonując w deblu kobiet świeżo upieczoną wicemistrzynię Europy Kirsty Gilmour.
Później jednak stołeczni gracze
opanowali sytuację. Drugi półfinał był powtórką ubiegłorocznego finału. Tylko tym razem lepsi
okazali się zawodnicy z Suwałk.
Przed meczami o złoto i
brąz trudno było wytypować
faworytów. W finale doszło do
starcia wagi ciężkiej. ABRM
dominował w grach badmintonistek, SKB odpowiadał zwycięstwami męskiej części składu. O wszystkim zatem miał
P
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zdecydować mikst. Naprzeciw
siebie stanęły duety – Miłosz
Bochat i Magdalena Świerczyńska kontra Danylo Bosniuk i Kamila Augustyn. Po
zaciętym spotkaniu, obfitującym w nieoczekiwane zwroty akcji, ręce do góry w geście
zwycięstwa podnieśli badmintoniści z Suwałk.
- Finały LOTTO Ekstraligi
cieszyły się dużym zainteresowaO

C

J

niem kibiców – momentami brakowało miejsca na trybunach, a
żywiołowy doping jeszcze bardziej nakręcał rywalizację na kortach – mówi Paweł Wroniewicz,
dyrektor Lotto Ekstraligi. - Kolejnymi wyzwaniami, które staną
przed medalistami Lotto Ekstraligi są Klubowe Mistrzostwa Europy, które wystartują pod koniec
czerwca w Białymstoku.
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Kierszek

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.
503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały Nr 498/VIII/37/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale
Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00.
Wnioski do planu należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo
siedziby, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
6 czerwca 2022 r.
Wnioski w formie papierowej należy składać:
1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Wnioski w formie elektronicznej należy wnosić:
1) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:
/4576mqsekc/SkrytkaESP;
2) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna.
Z up. Burmistrza
/–/ mgr Ryszard Machałek
Zastępca Burmistrza
Konstancin-Jeziorna, dnia 6.05.2022 r.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe: Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484 23 00,
e-mail: urzad@konstancinjeziorna. pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. zbieranie wniosków dotyczących projektu mpzp, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 14 i nast. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
5) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną tut. urzędu,
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),
8) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie
internetowej https://uodo.gov.pl),
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych, w przypadku braku możności ich ustalenia na podstawie posiadanych danych, skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania),
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wydania decyzji, w tym proﬁlowane,
12) w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo,
o którym mowa w art. 15 ust.1 lit. g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. uzyskania dostępnych informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie
zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te uzyskano.

Na posesji
padła sarna
PIASECZNO Pod koniec kwietnia na niezamieszkałej, opuszczonej posesji znajdującej się
przy końcu ulicy Pomorskiej sąsiedzi zauważyli zwłoki sarny.
Niezwłocznie poinformowano
straż miejską. - Strażnicy odmówili jednak interwencji, a ciało
sarny leży tam do dziś - mówi
pan Zbigniew, nasz czytelnik

Pan Zbigniew pokazuje sarnę, która padła na
opuszczonej posesji przy
ul. Pomorskiej
Zwłoki sarny zostały zauważone tuż przy ogrodzeniu 28
kwietnia. - Myślę, że zwierzę dostało się na tę zalesioną działkę przez
dziurę w ogrodzeniu i nie potrafiło się wydostać. Być może było też
ranne i w końcu padło – mówi pan
Zbigniew. - Sąsiedzi niezwłocznie
poinformowali o tym fakcie straż
miejską, ale usłyszeli że straż nie
może wejść na prywatną posesję...
Mieszkańcy zadzwonili więc
pod numer 112. Tam usłyszeli, że padłą sarnę powinna usunąć gmina. - Jeszcze raz zadzwoniłem więc na straż i poprosiłem
o pomoc – mówi nasz czytelnik.
- Strażnicy mieli się z nami kontaktować, ale nikt nie zadzwonił.
Tymczasem sarna rozkłada się już
przez co najmniej dwa tygodnie...
Ze strażą miejską nie udało
się nam skontaktować. Jednak,
jak nieoficjalnie przyznają urzędnicy, takie sprawy nie są proste, co wynika z braku regulacji
prawnych. Pierwszy problem jest
taki, że zwierzę leży na prywatnej, ogrodzonej posesji na którą tak naprawdę nie może wejść
ani straż miejska, ani pracownicy z referatu utrzymania terenów
publicznych. Kolejna kwestia jest
taka, że to właściciel terenu powinien zorganizować i opłacić utylizację sarny. Do właściciela trudno jednak dotrzeć. - Dzikie zwierzęta są własnością skarbu państwa – tłumaczy jeden z urzędników. - Niestety, skarb państwa
nie bardzo się do nich przyznaje, zwłaszcza w takich sytuacjach.
Gmina ma tutaj związane ręce.
Mamy zakontraktowaną firmę,
która pomaga rannym dzikim
zwierzętom. W sytuacji, gdy trzeba zabrać zwierzę padłe, pojawia
się problem.
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Konstytucyjne bieganie

PIASECZNO

Wędkowanie dla
dzieci na
Górkach Szymona

PIASECZNO Ponad 300 zawodników, w różnym wieku, formie i
kondycji, wzięło udział w 22. Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej, która 3 maja odbyła się na Stadionie Miejskim Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Warunki do biegania były dobre, choć... różne w zależności od
godziny danego startu. Pomimo
pięknej, słonecznej pogody przez
cały czas wiał bowiem dość silny wiatr, który niektórym pomagał (zwłaszcza gdy wiał w plecy), a innym mógł również nieco utrudnić dobiegnięcie do
mety. Na początku wystartowali
młodsi uczestnicy na krótszych
dystansach, a sam bieg główny
– z uwagi na ograniczenia bieżni – został podzielony na kilka
mniejszych startów.
Biegi na miarę możliwości
Jak zwykle można było liczyć na świetną formę gospodarzy ze Stowarzyszenia Kondycja. W biegu na milę wśród
pań brylowały zdecydowane fa-
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worytki – Aleksandra Płocińska
i Oliwia Paradowska, które finiszowały sporo przed resztą
stawki. Wśród panów bezkonkurencyjny był Bartosz Kucharski. Warto podkreślić, że milę
przebiegł również burmistrz
Piaseczna Daniel Putkiewicz,
który wspólnie z wiceburmistrz
Hanną Kułakowską-Michalak
wręczał także uczestnikom medale. Na szczególną uwagę zasługuje również start Grażyny
Marczak – najstarszej uczestniczki imprezy (rocznik 1953),
która potrzebowała godziny na
pokonanie 10 tysięcy metrów.

Rekreacji odbędzie się 5. Memoriał Sławomira Rosłona w
Piasecznie. Impreza ma na celu
upamiętnienie wybitnego piaseczyńskiego trenera lekkoatletycznego, wychowanka wielu
pokoleń biegaczy. W zawodach,
które rozpoczną się o godzinie
14, wezmą udział najlepsi polscy
biegacze. Do Piaseczna zawitają, między innymi: niedawny
rekordzista Polski na 2000 metrów Konrad Pogorzelski, multimedalistka Mistrzostw Pol-

Święto dla biegaczy
A już w najbliższą niedzielę
15 maja na Stadionie Miejskim
Gminnego Ośrodka Sportu i
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ski, rekordzistka kraju oraz wielokrotna reprezentantka Polski
Klaudia Kazimierska czy Eliza Megger - aktualna mistrzyni
Polski na 1500 metrów z otwartego stadionu oraz piąta zawodniczka Mistrzostw Europy.
Na stronie www.kondycja.
com.pl ruszyły już również zapisy na bieg rekreacyjny – Piaseczyńską Piątkę, który odbędzie się na stadionie GOSiR-u
w sobotę 28 maja.

30 kwietnia przy zalewie AMO na Górkach Szymona odbyła się pierwsza szkółka wędkarska dla
dzieci, która cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem (na miejscu stawiło
się 40 młodych wędkarzy
wraz z opiekunami). Dlatego też organizatorzy z piaseczyńskiego koła wędkarskiego (PZW 17) postanowili zorganizować kolejne szkolenie dla najmłodszych. Odbędzie się ono 14
maja w tym samym miejscu. Start o godz. 11. Wstęp
wolny. Po zakończeniu zajęć zaplanowano ognisko z
pieczeniem kiełbasek.

TW
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna:
• uchwały nr 463/VIII/34/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 33/6 z obrębu ewid. 01-06 w Konstancinie-Jeziornie,
• uchwały nr 483/VIII/36/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 82/1 z obrębu ewid. 0007 Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna,
• uchwały nr 495/VIII/37/2022 z dnia 30 marca 2022 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki o nr ew. 22 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale
Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska
77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, przedmiotu
wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2022 r.
Wnioski w formie papierowej należy składać:
1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Wnioski w formie elektronicznej należy wnosić:
1) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
2) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia 06.05.2022 r.

Z up. Burmistrza
/–/ mgr Ryszard Machałek
Zastępca Burmistrza

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe: Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484 23 00,
e-mail: urzad@konstancinjeziorna. pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. zbieranie wniosków dotyczących projektu mpzp, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 14 i nast. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),
5) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną tut. urzędu,
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),
8) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie
internetowej https://uodo.gov.pl),
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych, w przypadku braku możności ich ustalenia na podstawie posiadanych danych, skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania),
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wydania decyzji, w tym proﬁlowane,
12) w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo,
o którym mowa w art. 15 ust.1 lit. g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. uzyskania dostępnych informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie
zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te uzyskano.
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GÓRA KALWARIA

Spotkanie autorskie z Dorotą Milli
W piątek 20 maja o godz. 17 w czytelni Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii (ul. Ks. Sajny 1) odbędzie się spotkanie autorskie z udziałem
Doroty Milli, popularnej polskiej pisarki, autorki wielu powieści obyczajowo – romansowych, pełnych ciepła i optymizmu. Do najpopularniejszych powieści autorstwa Doroty Milli należą: „Powrót nad jezioro”,
„Miłość w płatkach śniegu”, „Schwytać szczęście” czy „Sekrety wyspy”.
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu “Słuchaj Kultury”.

TW

PIASECZNO

Koncert Punk’n’Roll
W sobotę 14 maja w Klubie Kultury w Józefosławiu (ul. Julianowska 67A) wystąpi zespół Bimber Poland powstały w 2006
roku. Założycielem grupy jest gitarzysta, kompozytor i autor tekstów Krzysztof Zawadka. Przez wiele lat związany z zespołem Oddział Zamknięty, współpracował z wieloma wybitnymi artystami
polskiej sceny rockowej: John Porter Band, Daab, Chłopcy z Placu
Broni, KAYAH, T.Love. Początek o godzinie 20. Wstęp wolny.

Tyl.
O G Ł O S Z E N I E
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Dzień Strażaka w Piasecznie

PIASECZNO Piknik z okazji Dnia Strażaka, który odbył się w ostatnią niedzielę na parkingu
miejskim przy ulicy Zgoda, cieszył się wielkim zainteresowaniem mieszkańców
Impreza, która po raz pierwszy w tej formie odbyła się w
2019 roku, została wprawdzie
zawieszona na okres pandemii,
ale w ostatni weekend powróciła
w naprawdę dobrym stylu. Spotkanie z mieszkańcami poprzedziła msza w intencji strażaków
w kościele pw. św. Anny, po której odbyły się uroczysta zbiórka
oraz poczęstunek dla strażaków.
Następnie przeniesiono się
na parking miejski, gdzie przygotowano mnóstwo atrakcji. Co
ważne, większość z nich służyła nie tylko dobrej zabawie, ale i
R
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K

miała istotny walor edukacyjny.
- Chcielibyśmy żeby tego rodzaju piknik odbywał się tu co
roku - mówi Jarosław Adamski,
druh z OSP Piaseczno.
W ramach pikniku gminne
jednostki OSP (Piaseczno, Jazgarzew, Złotokłos, Bobrowiec,
Grochowa, Bogatki i Chojnów)
przygotowały stanowiska, na
których prezentowały samochody oraz sprzęt strażacki. Uwagę
przyciągał, między innymi, ważący prawie dwie tony model samochodu z palnikami w środku (sterowanymi i podpalanymi
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z butli gazowej), na którym strażacy ze Złotokłosu ćwiczą gaszenie płonących aut. Ta sama jednostka przywiozła również ze
sobą drabinę mechaniczną, którą można wyciągnąć na około 30
metrów. Druhowie z Piaseczna
umożliwili przymierzenie ciężkiego munduru bojowego. O ile sam
mundur waży 7-8 kilogramów, to
warto pamiętać, że do tego dochodzi jeszcze cały osprzęt.
- Strażak może mieć na sobie nawet 60 kg – mówi Jarosław Adamski. - Jedno z narzędzi hydraulicznych, których uży-

wamy podczas akcji, waży do 30
kg. Dodatkowo grube ochronne
ubranie utrudnia poruszanie się.
W tajniki pierwszej pomocy
wprowadzali druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
OSP Piaseczno. Na miejscu nie
zabrakło również przedstawi-

cieli Drużyny Pożarniczej Anioły Floriana. Najmłodsi chętnie
„testowali” wozy strażackie, gasili symulowany pożar i bawili
się w strażackiej pianie.

Grzegorz Tylec
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Przy których szkołach
powstaną ścieżki rowerowe?
KONSTANCIN-JEZIORNA W grudniu ubiegłego roku radni opowiedzieli się za rezygnacją z Konstancińskiego Roweru Miejskiego. Środki zarezerwowane na obsługę wypożyczalni miały
trafić na poprawę infrastruktury rowerowej w rejonie szkół. Co do tej pory zrobiono?
- Nie przewidujemy budowy ścieżek rowerowych przy SP
nr 6 w Opaczy oraz SP nr 4 w
Słomczynie, bo obydwie szkoły znajdują się przy ruchliwych
drogach wojewódzkich – poinformował podczas ostatniej sesji
burmistrz Kazimierz Jańczuk.
Jeśli chodzi o SP nr 3, nie
udał się przetarg na budowę
ścieżki wzdłuż ul. Bielawskiej.
W związku z tym ścieżka ta została włączona do opracowania
dokumentacji w całym rejonie
ulic: Bielawskiej, Warszawskiej

i Mirkowskiej. W kwestii ścieżek i infrastruktury rowerowej
przy SP nr 2 odbyło się kilka
wizji lokalnych w rejonie szkoły. W efekcie ma zostać rozpisany przetarg na oznakowanie
i budowę ścieżek w tym kwartale. Przy SP nr 5 nic na razie
się nie dzieje. Gmina liczy, że
jeszcze w tym roku rozpocznie
się przebudowa drogi 721 i powstanie ścieżka rowerowa, która połączy drogę wojewódzką
ze ścieżką w ul. Piaseczyńskiej,
od strony ul. Skolimowskiej. R
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Wtedy przystąpimy do oznakowania i budowy ścieżek rowerowych przy SP nr 5 – poinformował burmistrz. W kwestii
ścieżek przy SP nr 1 burmistrz
Jańczuk rozmawiał ze starostą,
który rozważa podobno możliwość zaprojektowania i budowy ciągu dla rowerzystów w
ul. Chylickiej. - Jak ten temat u
starosty „dojrzeje”, przystąpimy do opracowania dokumentacji – zadeklarował burmistrz.
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Wspólnota Mieszkaniowa
w Mysiadle
zleci
remont klatki schodowej
Więcej informacji
pod nr tel. 793 63 12 02
Gmina
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

GOSPODARKA
ODPADAMI

PRACA:
• Kierowca
samochodu ciężarowego
• Operator
zabudowy śmieciarki
• Pracownik gospodarczy

Kolonia Warszawska
Al. Krakowska 108A
Kontakt sms 601 952 230

jaroslaw.perzyna@jarper.pl
renata.perzyna@jarper.pl
www.jarper.pl
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DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ NA BETONOMIESZARKĘ, OPERATORA POMPY DO BETONU,
DYSPOZYTORA WYTWÓRNI, TEL 515 445 225

Zatrudnię do prac gospodarczo - remontowych,
tel. 667 797 094
Praca Dachy, tel. 503 540 456
Montaż gablot, Konstancin, tel. 22 754 46 70

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z
własnym samochodem lub na samochód firmowy. Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Brukarzy z doświadczeniem lub do przyuczenia,
tel. 511 126 841

Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego
w Piasecznie/Gołkowie, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 608 304 388

Przyjmę do zakładania ogrodów, mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

Elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091
Zatrudnimy koordynatora opiekunów, nowy Dom
Opieki Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809
Poszukuję pracownika/pomocnika do warsztatu
w Piasecznie, tel. 504 005 186
Przyjmę młodych, energicznych przy zakładaniu
ogrodów, chętnie z umiejętnością układania kostki brukowej, tel. 698 698 839

Zatrudnimy osobę do biura na stanowisko dział
zaopatrzenia (zakup materiałów do produkcji).
Wymagania: dobra znajomość pakietu Office. CV
na adres: cv@atsdigital.pl
Poszukuję manicurzystki do salonu w Józefosławiu, interesuje mnie każda forma współpracy.
Duża baza klientek. CV: strefalejdis@gmail.com
Do prowadzenia Zakładu Fryzjerskiego w Górze
Kalwarii zatrudnię fryzjerkę tel. 512 449 345

FIRMA BISK S.A. W PIASECZNIE ZATRUDNI
PRACOWNIKA
NARZĘDZIOWNI/TOKARZA/
ŚLUSARZA NARZĘDZIOWEGO. PRACA JEDNOZMIANOWA OD PON DO PT. ZATRUDNIENIE W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ.
TEL. KONTAKTOWY 607 377 753

Gminne Przedszkole w
Zamieniu, Oddziały
Przedszkolne Zgorzała, ul. Cyraneczki 8 Zatrudni: Woźną oddziałową Umowa o pracę od września 2022 Czas pracy: 8 h od pon.-pt. Kontakt tel:
512 655 598; 22 757 92 24 proszę o przesłanie CV
na adres: zgorzala@gpwz.edu.pl

SKLEP SPOŻYWCZY W KONSTANCINIE
PRZYJMIE DO PRACY NA STANOWISKO KASJER SPRZEDAWCA. TEL.503 435 217

Pracownika do ociepleń tel. 507 191 295

Zatrudnię w sklepie spożywczym: Baniocha,
Łoś lub Nowa Wola, tel. 505 760 600
Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni konserwatora – ‘’złotą rączkę’’ do prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowych na terenie firmy. Wymagane prawo jazdy kat. B. Oferujemy umowę o pracę i bogaty pakiet socjalny, tel. 501 098 975
Zatrudnimy recepcjonistę/kę, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809
Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac
porządkowych w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180
Zatrudnimy krawcową w Konstancinie Jeziornej. Шукаємо швачку, tel. 883 72 72 39
Młodego mężczyznę do działu sprzedaży
w składzie budowlanym, tel. 669 226 700
Poszukujemy mężczyzn do pracy
na termoformierkach do tłoczenia z folii
miejsce pracy Piaseczno, jedna zmiana.
Tel. 602 692 964, 607 230 418
Koszenie i porządkowanie działek,
tel. 601 38 49 51
Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni
pracowników, tel. 509 920 388
Poszukujemy kobiet do pracy na zgrzewarkach
- maszynach pakujących miejsce
pracy Piaseczno, jedna zmiana.
Tel. 602 692 964, 607 230 418
Przyjmę pracownika do zakładu sitodruku Piaseczno, Chyliczkowska 24 tel 22 756 81 85
Praca w zakładzie kamieniarskim tel. 600 389 218
Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w
Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie,
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568
Brygady budowlane, stany surowe, tel. 694 401 711
Zatrudnię kierowcę, konwojenta,
tel. 22 726 86 36, 22 726 83 42
Magazyniera do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 601 676
Zatrudnimy osobę do lekkich prac magazynowych. Pełny etat / Umowa o pracę. Mile widziane: uprawnienia na wózki widłowe oraz prawo
jazdy kat. B, Tel. 506 – 948 – 308 (8-16)
Myjnia w Konstancinie Jeziornie zatrudni
recepcjonistkę CV ze zdjęciem na
e-mail biuro@myjnianova.pl
ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W
PIASECZNIE, TEL. 882 787 809
Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, Piaseczno,
tel. 601 370 427
Operatora wózka widłowego w magazynie budowlanym, tel. 600 284 250
Zatrudnimy terapeutę zajęciowego na umowę o
pracę, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie,
tel. 882 787 809
Operatora węzła betoniarskiego, również do przyuczenia, możliwość zamieszkania,
tel. 600 284 250
Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni osoby na
stoisko mięsne, tel. 500 125 790
Zatrudnię kucharza, pomoc kuchenną, panie na
zmywak i do sprzątania w Konstancinie,
tel. 503 071 527
Zatrudnimy animatora zajęciowego na umowę o
pracę, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie,
tel. 882 787 809
Zatrudnię dietetyczkę w Konstancinie – Jeziornie,
tel. 503 071 527
Stolarza meblowego zatrudnię, okolice Piaseczna, tel. 504 166 952
Przyjmę osoby do budowy domów, tel. 666 360 017
Pomocnik budowlany, tel. 601 847 143
Zatrudnię murarza, tel. 601 847 143
Bistro w Górze Kalwarii zatrudni pomoc kuchenną
– tylko z doświadczeniem, tel. 504 925 048

Pokój Chylice, tel. 507 13 41 41
Magazyn, 350 m kw, Warszawa/Ursynów, ul. Pozytywki 1A, tel. 512 168 422
Pokój, Morcinka, Piaseczno, tel. 883 658 328
48 m kw., do zamieszkania, Gołków, tel. 602
245 410
Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094
Kawalerka tel.662 377 618
Piaseczno ul. Kościuszki lokal biurowo-handlowo-usługowy 26m kw. Tel.601 213 634
Piaseczno lokal handlowo- usługowy 82m kw.
tel.601213634

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

Dom Pogrzebowy \"Credo\"Piaseczno Techniczna 1 zatrudni pracownika. Praca na stałe lub dodatkowa do obsługi pogrzebów. Wymagane prawo jazdy kat. B. Warunki pracy do uzgodnienia.
Tel.kontaktowy 510 066 240 biuro@credo.waw.pl
Przyjmiemy osobę z zapałem do pracy do sprzedaży kwiatów w Konstancinie. Tel. 606 105 922
Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z siedzibą
w Piasecznie poszukuje pracownika do magazynu. CV proszę wysyłać na adres
rekrutacja@unipack.com.pl

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ,
GLAZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460
MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
TEL. 606 141 944
TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA
- TRADYCYJNE GIPSOWE TEL. 604 415 352
Usługi dekarskie, papa, rynny, obróbki, konkurencyjne ceny, tel. 606 541 552
Usługi minikoparką, od ręki, tel. 609 492 392
Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581

SZUKAM PRACY
Sprzątanie, opieka nad osobą starszą, referencje,
Ukrainka mówiąca w języku polskim,
tel. 512 084 728
Sprzątanie i prace ogrodowe, tel. 787 457 903
Sprzątanie, tel. 733 546 026
Opieka i prace domowe, tel. 731 129 311

KUPIĘ
Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość
43cm), Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90tych, oraz kasety TDK, SONY, MAXWELL,
tel. 698 698 839
KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO”
- USZKODZONEGO, DO REMONTU,
TEL. 698 698 839

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309
Złota rączka + spawanie + ogród, tel. 669 686 350
Koparko – ładowarka – wywrotka, tel. 601 396 406

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Usługi dekarskie, naprawa dachów, rynny, papy,
obróbki, tel. 880 250 148

Glazura, łazienki od a do z, biały montaż, gips-karton, hydraulika, elektryka, Jarbud-Chylice, tel. 601 590 151

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg,
tel. 601 091 977
Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie 519874891

Elektryk, tel. 666 890 886
Złota rączka tel. 796 682 431
Hydraulik tel. 886 576 148
Remonty tel.796 682 431

Antyki wszelkie za gotówkę kupię, tel. 504 017 418
Dachy, remonty, tel. 601 310 413

ODDAM
Pół przedwojennego drewnianego domu do rozbiórki, tel. 515 306 380

SPRZEDAM
Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118
Kabiny mieszkalne na barce stojącej na wodzie
w Jachrance, tel. 605 740 021

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

RÓŻNE

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

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury
też, tel. 502 898 418
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

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

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

Fotowoltaika, pompy ciepła tel. 516 623 227

Kontenery socjalne, 16 m kw., tel. 604 274 417

Wylewki mixokretem tel.502 788 561

Materace do spania, 200x80x23 cm, nie używane,
200 zł/szt., tel. 602 242 730

Wycinka drzew,pielęgnacja drzew, usługi podnośnikiem koszowym 14 oraz 18 m , usługi minikoparką, tel: 537 537 450, 537 537 650

Sprzedam wyposażenie domu, używane, okazja,
tel. 728 899 673
Narożnik ekoskóra 800 zł, tel. 669 445 400

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE,
tel. 500 51 66 77

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

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE,
MEBLE NA WYMIAR TEL.723 533 233

AUTO - MOTO KUPIĘ

ARCHITEKT PROJEKTY DOMY WNĘTRZA PORADY ODBIORY, tel. 791 301 073
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

KUPIE KAZDE AUTO STAN ROCZNIK
MARKA OBOJETNY tel 500 098 817
Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy,
słupki, tel. 502 898 418
Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861
Remonty, glazurnictwo, drzwi, tel. 503 004 639

Działka 3400 m kw., Stara Iwiczna, ul. Krótka,
tel. 601 631 500

Cyklinowanie, remonty, tel. 510 128 912

Sprzątanie domów i mieszkań, tel. 796 639 833

Działka 1660 m kw + dom, Lesznowola,
tel. 797 863 673

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152
Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Działki rekreacyjno-budowlane, leśne, Prażmów,
tel. 602 770 361, 791 394 791
Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa,
tel. 602 770 361, 791 394 791

Złom odbiorę, tel. 669 445 400
Usuwanie owadów latających, tel. 503 471 422

NAUKA
KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATYKA,
PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), OD 20
ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZDEM
LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZYCIEL Z
DOŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118
PRACOWNIA TWÓRCZEGO ROZWOJU (LEKCJE
PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE,
rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju osobowości, o naturze człowieka, życia i wszechświata,
grupa wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118
Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118
Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194
Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa
żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej,
Piaseczno, tel. 506 76 74 74

Hydraulik, instalacje, co, gaz, tel. 510 128 912

Malarskie, tel. 696 120 208
Pawilon 32 m kw., na „Bazarku” w Piasecznie, ew. z
wyposażeniem – sklep zoologiczny, tel. 660 724 851

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Remonty mieszkań, tel. 575 292 769

Dom murowany 100 m kw. Wraz zabudowaniami
gospodarczymi, 540 m kw., działka 2900 m kw.,
idealna na działalność gospodarczą. Cena do
uzgodnienia, Wilczkowice Dolne, gmina Magnuszew, tel. 505 085 497

ZWIERZĘTA
Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i
całkiem duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe,
zaszczepione i wysterylizowane. Przebywają w
Piasecznie i okolicach. Chętnie pomożemy przy
doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 503
069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Hydraulik, tel. 535 872 455
Kominiarz, tel. 781 495 997

MATRYMONIALNE

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

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

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

Do montażu okiem, fasad, drzwi aluminiowych.
Najchętniej z doświadczeniem, praca głownie na
terenie Warszawy i okolic, tel. 601 865 777

Poszukuję domu ok 3500 zł/m-c, tel. 883 933 855

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach
poszukuje do pracy personelu sprzątającego.
Oferty proszę przesyłać na adres : sekretariat@
lazy.edu.pl lub kontaktować się pod nr.
Tel. 22 757 73 62

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

DACHY - krycie, blacha, papa + naprawy,
tel. 511 928 895
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Kupię działkę ROD/ prawo do użytkowania.
Piaseczno i bliskie okolice. Tel 504 868 622

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malowanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia,
tel. 501 624 562
Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Atrakcyjna, wykształcenie wyższe, pozna pana 65+
(nie sponsora), z Piaseczna lub okolic, tel. 22 258 44 23
Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześcijańską, duchowością, rozwojem osobowości, kosmosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością,
kontakt: luka.perla@gmail.com

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY
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Maja zagra w pierwszej lidze Nie pozostawili
wątpliwości
SIATKÓWKA Szesnastoletnia Maja Kott, kapitan i wychowanka Krótkiej Mysiadło, zespołu który zajął ostatnio szóste miejsce w rozgrywkach drugoligowych, przenosi się do pierwszoligowego klubu LoS Nowy Dwór Mazowiecki

Maja Kott świetnie radziła sobie do tej pory nie tylko w rozgrywkach młodzieżowych, ale i seniorskiej siatkówce, a także ogólnopolskich turniejach siatkówki plażowej. Na
boisku wyróżnia się zarówno
sprytem, jak i silną zagrywką,
a jej pracowitość na treningach
skutkuje coraz lepszą i pewniejszą grą. I choć z Krótką żegna
się z ciężkim sercem, to młoda zawodniczka podkreśla, że
priorytetem jest teraz dla niej
dalszy rozwój sportowy.
- To awans i niebywała szansa dla Mai, która swoim zaangażowaniem i sercem do gry nie raz
pokazała, że stać ją na bardzo
wiele – mówi Michalina Tokarska, trenera Krótkiej Mysiadło.
Klub z Mysiadła po raz kolejny potwierdził, że jest znakomitym miejscem do rozwoju dla
młodych siatkarek. Krótka wypuszcza bowiem dalej zawodniczki ukształtowane nie tylko
pod względem umiejętności czysto technicznych, ale i odpowiednio przygotowane psychicznie.
- Stawiamy na atmosferę,
dajemy możliwości, rozwijamy
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PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – VICTORIA SULEJÓWEK 3:0
W meczu na szczycie drugiej grupy mazowieckiej
czwartej ligi biało-niebiescy odnieśli bardzo przekonywujące zwycięstwo. Ozdobą spotkania było
pięknej urody trafienie Ayodeji Ahmeda Torioli

talenty, ale też ciężko pracujemy
– dodaje Michalina Tokarska.
Obecnie prowadzony jest
właśnie nabór do zespołu.
- Jeśli chcesz dołączyć do
doświadczonego zespołu, ze
świetną atmosferą i przede
wszystkim jesteś gotowa, by
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spróbować sił w seniorskiej
siatkówce, to nie czekaj, tylko
wal śmiało – zachęcają przedstawiciele Krótkiej Mysiadło.
- Nieważne ile masz lat, tylko to
czy chcesz bawić się siatkówką i
walczyć o więcej.

Tyl.

A

Siedem medali na
Mistrzostwach Polski
KICKBOXING Na kwietniowych
Mistrzostwach Polski Juniorów i Seniorów Full-Contact
w Drezdenku nie mogło zabraknąć zawodników Klubu
Sportowego X Fight Piaseczno. Łącznie w turnieju wzięło
udział 236 zawodników z 63
klubów z całego kraju
Fantastyczną formę w tym
sezonie potwierdził zwłaszcza
Sebastian Jędraś - Mistrz Polski
(kat. -81 kg). Nasz zawodnik, który w tym roku ma na swoim koncie aż trzy tytuły Mistrza Polski,
nie tylko pokonuje kolejnych rywali, ale i robi to w znakomitym
stylu. O sporym poczuciu niedosytu może z kolei mówić Daria
Niciporuk - V-ce Mistrzyni Polski
(kat. -52kg.). Po pokonaniu w półfinale Weroniki Tarczyńskiej nasza zawodniczka trafiła w finale
na mocno kopiącą rywalkę - Julię
Szajkowską z A&W Team Obrowo.
Niestety, w walce o złoto Daria,
zdaniem sędziów, była minimalnie słabsza od przeciwniczki - stosunkiem głosów 2:1. Brązowymi
medalistami zostali: Rafał Wójcik
(kat. -67 kg.), Oliwia Maj (trzecie
miejsce w kat. -52 kg.), Piotr Sieliwoniuk (trzecie miejsce w kat. -81
kg), Patryk Glinka (trzecie miejsce
w kat. -67 kg.) i Marek Helak (trzecie miejsce w kat. -57 kg.).

Grzegorz Tylec

Przewaga gospodarzy przyniosła skutek w 32. minucie. Po akcji
lewą stroną Michała Suchanka, piłkę przytomnie zgrał w polu karnym Tymoteusz Barwiński, a Szymon Wiejak tylko umiejętnie dostawił nogę i było już 1:0. Po siedmiu minutach tym razem to strzelec pierwszej bramki znakomicie obsłużył kolegę, a Konrad Rudnicki uderzył z pierwszej piłki po koźle i nie dał najmniejszych szans
bramkarzowi Victorii na skuteczną interwencję.
Bramka meczu, a może i całego sezonu, padła jednak w 72. minucie. Po rzucie rożnym piłkę wybił głową jeden z piłkarzy gości,
a ta trafiła do Ahmeda, który huknął zza pola karnego prosto w
okienko! Po takim ciosie Victoria już nie miała prawa się podnieść, a
MKS Piaseczno jest już na autostradzie do wygrania grupy i spotkań
barażowych o awans do trzeciej ligi.

Tyl.

Ayodeji Ahmed Toriola,
piłkarz MKS Piaseczno:
- Świetna gra i poświęcenie ze
strony całego zespołu pozwoliło
nam zwyciężyć z głównym rywalem do wygrania ligi i mamy już w
tabeli 10 punktów przewagi. Nasi
fani przychodzą właśnie dla takich
wyników. W meczu z Mazovią próbowałem już kilkukrotnie podobnych strzałów, ale wtedy to nie był
mój dzień. Z Victorią się udało i cieszę się, że pomogłem zespołowi w
wygranej. Chciałbym zadedykować
tego gola wszystkim kolegom z
drużyny – zarówno tym, którzy dziś
zagrali, jak i tym, którzy nie wystąpili, trenerom oraz kibicom.

Upamiętnią
Mateusza Walczaka
SIATKÓWKA W najbliższą sobotę w hali Centrum Edukacji i
Sportu w Mysiadle odbędzie się VII Memoriał im. Mateusza
Walczaka w piłce siatkowej. W imprezie, która rozpocznie się
o 9 i potrwa do 19, zmierzy się ze sobą 10 drużyn
Turniej ma na celu upamiętnienie Mateusza Walczaka – mieszkańca gminy Lesznowola, który zginął w tragicznym wypadku na
peronie w Nowej Iwicznej w listopadzie 2008 roku. Jego wielką pasją był zawsze sport, a w szczególności piłka siatkowa. Organizatorzy imprezy serdecznie zapraszają wszystkich kibiców dobrej siatkówki do Mysiadła. Dla głodnych i spragnionych przewidują napoje
oraz poczęstunek, ale co najważniejsze - dobrą zabawę! Wstęp wolny. Patronem medialnym wydarzenia jest Kurier Południowy.

Tyl.

