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Dni Konstancina
przyciągnęły tłumy

Wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa
PRAŻMÓW Pod koniec marca ubiegłego roku w Wągrodnie 29-letni Adrian K.
zmasakrował swoją 47-letnią konkubinę. Kobieta zmarła. Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie skazał mężczyznę na 25
lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest
prawomocny
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Utonęło dwóch
nastolatków

GÓRA KALWARIA Do tragedii doszło przy piaszczystym brzegu Wisły w niedzielne popołudnie.
Trzech chłopców weszło do wody, dwóch już z
niej nie wyszło. Ciała 16-latka i jego 17-letniego brata odnaleziono dopiero we wtorek
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Wyrok surowy,
ale sprawiedliwy
str. 10
R

E

K

L

A

klikasz i wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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2 AKTUALNOŚCI
KRONIKA POLICYJNA

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zabójstwo podczas libacji alkoholowej
W czwartek 16 czerwca podczas mocno zakrapianej imprezy na osiedlu Grapa doszło do bójki, w wyniku której zginął 62-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu
przy ul. Sobieskiego. O leżącym w kałuży krwi mężczyźnie poinformowali policjantów świadkowie. Na miejsce została skierowana karetka oraz funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Po stwierdzeniu zgonu 62-latka (przyczyną
śmierci było prawdopodobnie ciężkie pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia), obecni w mieszkaniu mężczyźni zostali zatrzymani. Po ich przesłuchaniu, a także zgromadzeniu i
przeanalizowaniu materiału dowodowego postawiono zarzuty dwóm osobom. 21-latek usłyszał zarzut zabójstwa, zaś 48-latek - pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Młodszemu z podejrzanych grozi dożywocie, zaś starszemu do 10 lat więzienia. Na razie obydwaj na 3 miesiące trafili do aresztu tymczasowego.

PIASECZNO

Z poddasza do więzienia
Policjanci z wydziału kryminalnego ustalili miejsce pobytu poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości 48-latka i
złożyli mu niezapowiedzianą wizytę. W lokalu zastali kobietę,
która próbowała przekonać funkcjonariuszy, że jest w domu
sama. Podczas przeszukania mundurowi zajrzeli na strych,
gdzie znaleźli 48-latka. Mężczyzna trafił do więzienia. Spędzi
tam najbliższy rok.

Włamanie na ogródkach działkowych

Kilka dni temu ktoś włamał się do domku letniskowego w
Szczakach i ukradł m.in. kosiarkę. Policjanci apelują, aby zwracać uwagę na obce osoby kręcące się po terenie ogródków
działkowych, a wszystkie narzędzia i cenniejsze sprzęty chować na noc w szopach i altanach.

LESZNOWOLA

Szalony rajd przez spokojną miejscowość
W Łoziskach policjanci zatrzymali jadącego seatem 22-latka, który w ciągu krótkiej chwili złamał kilka przepisów drogowych. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 57 km/h,
wyprzedzał na podwójnej ciągłej oraz nie zapiął pasów bezpieczeństwa. W efekcie otrzymał aż 22 punkty karne i mandat w
wysokości 2000 zł. Przez najbliższe trzy miesiące odpocznie też
od samochodu. Co ciekawe, stuzłotowe mandaty otrzymali też
pasażerowie, którzy nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa.

GÓRA KALWARIA

Przekroczył prędkość,
ale nie dostał mandatu

W środku nocy, w Tomicach, policjanci z drogówki zatrzymali osobowe audi, którego kierowca znacznie przekroczył
dozwoloną prędkość. Kiedy mundurowi zapytali mężczyznę,
dokąd się tak spieszy, ten wskazał na swoją ciężarną żonę, mówiąc że jedzie do szpitala. Policjanci wsiedli do radiowozu i
eskortowali audi na piaseczyńską porodówkę. Rodząca kobieta szybko została przekazana w ręce medyków. Wkrótce potem na świat przyszła mała Mia.

URSYNÓW

Od alkoholu do narkotyków
Policjanci zatrzymali 26-latka, który pił z kolegą alkohol na
terenie jednego z ursynowskich osiedli. Podczas legitymowania funkcjonariusze wyczuli, że 26-latek jest bardzo zdenerwowany. Po chwili chłopak przyznał, że ma przy sobie kokainę. Został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Za posiadanie środków odurzających grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
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Nowa lokalizacja kapliczki

LESZNOWOLA Zaczyna się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Postępu w Nowej Woli. W związku z tym trzeba będzie przenieść przydrożną kapliczkę, która stała w tym miejscu od kilkudziesięciu lat. Budzi to niezadowolenie mieszkańców. Sytuacji nie poprawia fakt, że – jak mówią – o planach realizującego inwestycję powiatu dowiedzieli się w ostatniej chwili
- Mamy pretensje o to, że
urzędnicy ze starostwa źle nas
potraktowali – nie kryje swego
rozczarowania Teresa Ziomek,
sołtys Nowej Woli. - Postawiono nas przed faktem dokonanym i kazano praktycznie z dnia
na dzień zabrać kapliczkę w inne
miejsce. Myśleliśmy, że figurka
zostanie po prostu cofnięta na
teren boiska, ale okazało się że
musimy znaleźć dla niej inną lokalizację. Pan starosta powinien
wcześniej się z nami spotkać i
to wszystko przedyskutować... dodaje pani sołtys.
Koniec końców mieszkańcy
sami zaczęli demontaż kapliczki we wtorek 14 czerwca.
- Jej górną część wraz z kopułą, ozdobnymi kamieniami
i figurą Matki Boskiej zabraliśmy na moje podwórko – mówi
Agnieszka Muranowicz z rady
sołeckiej Nowej Woli. - Najgorsze jest to, że zostaliśmy przez
inwestora zaskoczeni. Nie mieliśmy czasu zastanowić się,
gdzie przenieść figurkę i wszystkiego jak należy zorganizować.
Przy skrzyżowaniu Postępu
z Krasickiego została podmurówka. Wykonawca ronda ma
ją rozebrać i odtworzyć około
100 m dalej, przy ul. Postępu
w kierunku Zgorzały. Wówczas
na postumencie będzie można ustawić Matkę Boską. Jed-

nak mieszkańców, którzy od lat
opiekowali się kapliczką, martwi coś jeszcze.
- W poprzednim miejscu znajdowało się dużo krzewów ozdobnych, o które wszyscy dbaliśmy – mówi Agnieszka Muranowicz. - Te nasadzenia robiła profesjonalna firma.
Sporo na nie wydaliśmy. Koszty pielęgnacji pokrywaliśmy z

funduszu sołeckiego. Myśleliśmy, że dostaniemy odszkodowanie. Tymczasem starostwo
stwierdziło, że rośliny znajdują
się w pasie drogowym i nic nam
się za nie nie należy. Więc pewnie skończy się tak, że będziemy musieli na swój koszt robić kolejne nasadzenia w innym
miejscu...

Tomasz Wojciuk

K O N D O L E N C J E

PIASECZNO

Joanna Morawska
została Sołtysem Roku

Radna rady miejskiej w Piasecznie i sołtys Wólki Kozodawskiej Joanna Morawska otrzymała zaszczytny tytuł Sołtysa
Roku, przyznawany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i
„Gazetkę Sołecką”. Tytułu, podczas ostatniej sesji, pogratulował pani sołtys burmistrz Daniel
Putkiewicz. Natomiast oficjalne jego nadanie (wyróżnienie
otrzymało także 8 innych sołtysów z całej Polski) nastąpi 13 lipca w gmachu senatu RP.

LESZNOWOLA

Mieszkańcy podkreślają, że najbardziej dokuczliwy jest
dla nich brak informacji i ustaleń ze strony starostwa

TW

Zbiórka krwi
w Magdalence
W niedzielę 26 czerwca na
parkingu przed kościołem św.
Marii Magdaleny w Magdalence odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Lesznowola. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie czekał przed kościołem w godz. 9-13.
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PRAŻMÓW

Radni zweryfikowali
wójta pozytywnie
Podczas sesji rady gminy 13
czerwca radni udzielili wójtowi
Janowi Adamowi Dąbkowi wotum zaufania i przyznali mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W obydwu głosowaniach 9 radnych
było za, a 3 przeciw (w radzie
gminy zasiada 15 radnych, ale
trzy osoby były nieobecne). W
tym roku najważniejszą gminną
inwestycją jest budowa przedszkola w Jaroszowej Woli.

TW

PIASECZNO

Zbiórka krwi dla
5-letniej Zosi
W wtorek 28 czerwca odbędzie się zbiórka krwi, którą organizują piaseczyńscy policjanci. Krew będzie można oddać w
godz. 8 -13 na parkingu przed
budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, ul. Kościelna 3. Policjanci zachęcają
do oddania krwi ze wskazaniem
dla 5-letniej Zosi Zawiszy, która
jest córeczką jednego z policjantów pełniących służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Radomiu.
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Przedszkole Bajka pożegnało sześciolatków!

Piękne przedstawienie, kwiaty, podziękowania i łzy wzruszenia

PIASECZNO Najstarsi wychowankowie „Bajki”, na zakończenie
swojej przedszkolnej edukacji, przygotowali niezwykle efektowny i barwny spektakl „Podróże po morzach i oceanach”
Wstępem do zapierającego
dech w piersiach przedstawienia
był popis gry na ukulele i skrzypcach. Prezentacja sceniczna młodych aktorów była olśniewająca, a
program artystyczny - niezwykle
bogaty. Dzieci śpiewały, tańczyły i
odgrywały kolejne sceny imponując grą aktorską i skomplikowaną
choreografią, której towarzyszyła
muzyka, gra świateł, a nawet unosząca się para. Taniec marynarzy,
Hawajek, piratów i syren, taniec
hiszpański i kankan z akrobatycznym zwieńczeniem były piękną formą zakończenia pierwszego
szczebla edukacji, opartego nie tylko na świetnej zabawie, ale także
systematycznej i ciężkiej pracy pod
okiem wykwalifikowanej kadry.

- Dzieci w naszym przedszkolu
rozwijają się wszechstronnie, a każdy element spektaklu był przygotowywany pod okiem specjalistów –
podkreśla właścicielka przedszkola Krystyna Otręba-Kurasiewicz,
która samodzielnie szyje stroje do
każdego przedstawienia. Przyznać
trzeba, że garderoba młodych aktorów dosłownie i w przenośni dopięta była na ostatni guzik.
Nic dziwnego, że rodzice
przedszkolaków byli zachwyceni. Nie zabrakło gromkich oklasków, aplauzu na stojąco i gorących podziękowań dla kadry pedagogicznej.
- To najwspanialsze przedszkole na świecie – powiedziała ze
wzruszeniem jedna z mam. - Na-

prawdę nie mogliśmy wybrać lepszej placówki – dodała z przekonaniem. Sześciolatkowie, mimo
niewątpliwego stresu spowodowanego rangą i rozmachem uroczystości, poradzili sobie na scenie perfekcyjnie. Widać było, że są
z nią obeznani, a udział w przedstawieniu sprawia im autentyczną
radość. Pewność siebie, wiara we
własne umiejętności oraz umiejętność publicznego demonstrowania swoich talentów to cechy,
które z pewnością zaprocentują
na dalszej drodze edukacji.
- Umiecie pięknie czytać, pisać

Publiczne Przedszkole "Bajka"

i rysować, jesteście doskonale przygotowani do rozpoczęcia nauki w
szkole – dodała Pani Dyrektor.
- Dziękujemy za wspólną zabawę, naukę i rozwiązywanie
problemów – w imieniu rodziców
przemówiła jedna z mam. - Dziękuję za to, że stworzyliście tu naszym dzieciom drugi dom – dodała wyraźnie wzruszona.
Gratulujemy imponujących
wyników, a wszystkim wychowankom „Bajki” życzymy, by ich
dalsza edukacja przebiegała w
równie komfortowych i sprzyjających warunkach.

Piaseczno, Księcia Janusza I Starego 5, tel. 22 715 52 07, 22 737 07 68
Piaseczno-Zalesie Dolne, 11 Listopada 21, tel: 22 736 00 66
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Dni Konstancina przyciągnęły tłumy
KONSTANCIN-JEZIORNA Dwa tygodnie temu odbyły się huczne obchody święta
uzdrowiska. Tym razem udział w Dniach Konstancina wzięli również zaproszeni goście z miast partnerskich – niemieckiego Denzlingen i czeskich Hranic
Na sobotę zaplanowano
wydarzenia związane z obecnością gości z Czech i Niemiec.
Przedłużono umowę o partnerstwie, były też prezentacje
miast i okazjonalna wystawa.
Natomiast w Hugonówce odbyły się koncerty zespołów z Hranic (H-Band) oraz Denzlingen
(Duo Superb). Tego dnia wszyscy chętni mogli także wziąć
udział w spacerach z przewodnikiem po uzdrowisku.

Jednak najciekawsze atrakcje odbyły się w niedzielę. Dni
Konstancina, tradycyjnie już,
otworzyła parada retro, która
wyruszyła spod Starej Papierni i przeszła do Parku Zdrojowego. Tym razem, ze względu
na dobrą pogodę, zainteresowanie nią było naprawdę spore. W wydarzeniu uczestniczył
również burmistrz Kazimierz
Jańczuk, któremu towarzyszyli samorządowcy z miast partnerskich. Kolorowy pochód jak
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zwykle odbywał się przy dźwiękach orkiestry dętej, która przyjechała tym razem ze Zwole-

W tym roku w meczu
piłkarskim triumfowali
samorządowcy
nia, a także przy udziale zabytkowych samochodów z muzeum w Otrębusach i zabytkowych rowerów. Co ciekawe, po

raz pierwszy od dwóch lat czynny był amfiteatr, który przeszedł
niedawno remont. To właśnie
tam występowali młodzi artyści ze Studia Piosenki Diany

Świder-Siepielskiej oraz uwielbiani w uzdrowisku jazzmani z
The Warsaw Dixielanders. Jednak prawdziwą furorę zrobiła
w tym roku Orkiestra Na Dużym Rowerze czyli sześcioosobowy zespół muzyków, którzy
koncertowali jeżdżąc jednośladem najpierw po scenie amfiteatru, a potem po terenie parku.
- Nigdy czegoś takiego nie widziałam – komentowała jedna
z pań, która przyjechała na Dni
Konstancina z pobliskiego Skolimowa. Nie zabrakło konkursów i rywalizacji sportowej. Zaczęła się ona od turnieju brydża
w strojach retro. Potem rozegrano mecz piłki nożnej, w którym stanęły naprzeciwko siebie
reprezentacje samorządowców
i mieszkańców. Nie brakowało
emocji i dobrej zabawy. Spotkanie 4:3 wygrali tym razem samorządowcy. Gwiazdą wieczoru był chór gospel Sound’n’Grace, łączący w swoim repertuarze
muzykę pop, soul, R&B i funk.
Tego dnia sporo działo się
również w rejonie Hugonówki. Odbyła się tam m.in. kliR
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Mieszkańcy chętnie uczestniczyli w paradzie
oraz przygotowanych dla nich konkursach.
Jedną z największych atrakcji była 6-osobowa
orkiestra jeżdżąca po parku na rowerze
matyczna potańcówka w stylu retro, zakończona efektownym pokazem tańca z ogniem.
Oczywiście nie mogło zabraknąć konkursu na najlepszy
strój retro. Jury miało trudne zadanie, bo do rywalizacji
przystąpiło aż 18 osób i 13 rodzin. W kategorii indywidualnej wygrał Andrzej Klarkowski
z psem Klinkiem. Wyróżnienia
otrzymały Ewa Krasnodębska
i Aleksandra Małysa. Wśród
rodzin pierwsze miejsce zajęL

A

M

A

ły Anna Polak i jej malutka córeczka Noemi. Jury wyróżniło
w tej kategorii Małgorzatę i Mateusza Cacków oraz Magdalenę, Marcina i Ignacego Czajko.
Natomiast Konstancińskim Liderem Bród i Wąsów został Arkadiusz Rogalski. Na kolejnych
stopniach podium w konkursie
na najlepszą stylizację zarostu
stanęli kolejno Andrzej Doraniejczuk i Dorian Ciszewski.

Tomasz Wojciuk

Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Piaseczno

W czerwcu ruszyła VI edycja
Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydują na co wydać 1 000 000
zł z gminnego budżetu w 2023 roku. Projekty można zgłaszać od 15 czerwca do 6 lipca 2022 r.
Organizowany już po raz szósty w Piasecznie Budżet Obywatelski, podobnie jak w roku ubiegłym
będzie obejmował całą gminę Piaseczno – zarówno miasto, jak i 32
sołectwa.
W nowym Regulaminie pojawiły się istotne zmiany. Zniknął
dotychczasowy podział na projekty
„miękkie” i „twarde”, pojawiła się
z kolei definicja ogólnodostępności. Wszystkie informacje dotyczące zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie w 2023
roku dostępne są na stronie internetowej bo.piaseczno.eu.

Zgłaszanie projektów

Etap zgłaszania projektów rozpoczął się 15 czerwca. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać
do 6 lipca 2022 r. Każdy z mieszkańców gminy może złożyć maksymalnie 3 projekty. Zaproponowane zadania muszą być możliwe
do realizacji w jednym roku budżetowym, w przypadku zadań infrastrukturalnych lub remontowych
muszą dotyczyć nieruchomości, do
których gmina posiada tytuł prawny, muszą mieścić się w zakresie
zadań własnych gminy. Zrealizowane w ramach BO zadania muszą
być dostępne nieodpłatnie i ogólnodostępne. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać
130 tys. złotych.

Zachęcamy do elektronicznego
składania projektów za pośrednictwem strony bo.piaseczno.eu. Zakładając konto, możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także zagłosować na wybrane projekty. W dalszym ciągu będzie możliwość złożenia formularza w wersji
papierowej, po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem. Do
każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oryginalną listę poparcia składającą się z min.
15 osób z terenu gminy Piaseczno
popierająca dany projekt.
Konsultowanie pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów
odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub po
wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta i Gminy
Piaseczno.
Termin zgłaszania projektów
upływa 6 lipca 2022 r.

Głosowanie

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich
projektów. Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie
bo.piaseczno.eu. Głosowanie odbywać się będzie w dniach 21-30 września 2022 r. Głosować będzie moż-

na również za pomocą tradycyjnych
kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak
w zeszłym roku, nie ma limitu wiekowego. Osoby małoletnie będą
mogły brać czynny udział w Budżecie Obywatelskim. Jedynym
warunkiem będzie zgoda przedstawiciela ustawowego wyrażające
zgodę na udział w głosowaniu.

Realizacja

Obecnie trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego
2022 a także projektów z poprzedniej edycji z 2021 roku, których realizacja została przeniesiona na
rok bieżący. Z kolei projekty, które mieszkańcy Piaseczna wybiorą
w roku bieżącym, zostaną zrealizowane w roku 2023.

Harmonogram

- Zgłaszanie projektów: 15 czerwca 6 lipca 2022 r.
- Weryfikacja projektów: 7 lipca 5 sierpnia 2022 r.
- Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi BO informacji o wyniku
oceny projektów: do 12 sierpnia 2022 r.
- Składanie i rozpatrywanie odwołań:
16 - 23 sierpnia 2022 r.
- Możliwość wycofania projektów przez
pomysłodawcę: do 31 sierpnia 2022 r.
- Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi BO informacji o wyniku

rozpatrzenia odwołania i przekazania
jej pomysłodawcy: 1 - 8 września 2022 r.
- Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania: do 14 września 2022 r.
- Głosowanie mieszkańców Piaseczna
na zakwalifikowane projekty: 21 - 30
września 2022 r.
- Ustalenie wyników głosowania:
1 - 12 października 2022 r.
- Ogłoszenie listy projektów wybranych
w głosowaniu: do 14 października 2022 r.

Więcej szczegółów już wkrótce
na stronie bo.piaseczno.eu, która
będzie w pełni dostępna od dnia 15
czerwca 2022 r. oraz na naszym facebooku fb.com/Budzet.Piaseczno
W razie pytań prosimy o kontakt
z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie: anna.
grzejszczyk@piaseczno.eu, tel. 22
70 17 650.

- dodaje Łukasz Wyleziński, Dyrektor Biura Promocji i Kultury
Gminy Piaseczno.
Gra detektywistyczna jest bezpłatna. Projekt jest realizowany

przez Gminę Piaseczno, przy koordynacji Biura Promocji i Kultury
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Gra detektywistyczna
z Budżetem Obywatelskim w tle

26 czerwca 2022 r. (niedziela) w godzinach 13:00-18:00 w przestrzeni miejskiej Piaseczna, odbędzie się bezpłatna, interaktywna gra detektywistyczna
„Twój głos ma znaczenie!”. SuperDetektywi tym razem na tropie skradzionej
dokumentacji dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno!
Scenariusz gry to iście detektywistyczna zagadka, nawiązująca do uwielbianych przez dzieci książek przygodowych, w którym dziecięcy detektywi wpadają na trop zagadki kryminalnej
i wyruszają w podróż, aby ją
rozwiązać.
Tym razem trop prowadzi do
Urzędu, w którym zaginęły ważne dokumenty, związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego. Bez ich odnalezienia, kolejna edycja nie będzie mogła się
odbyć. Policja wytypowała pięciu podejrzanych! Każdy z nich
miał motyw i możliwość, aby dokonać kradzieży.
Na detektywistyczą grę terenową „Twój głos ma znaczenie!”
zapraszamy w szczególności rodziny z dziećmi w wieku 6 -13 lat.
START gry będzie miał miejsce
na terenie Kolejki wąskotorowej w
Piasecznie (Mobilna Galeria Kolejowa), przy ul. Sienkiewicza 14,
Piaseczno. Wydarzenie odbędzie
się w godzinach 13:00 – 18.00
w niedzielę, 26 czerwca 2022. Rejestracja na grę będzie możliwa
w godzinach 13:00 - 16:00. Na-

stępnie na rodziny biorące udział
w wydarzeniu czekają dalsze niespodzianki.
Głównym celem gry jest
edukacja oby watelska mieszkańców Gminy Piaseczno; pokazanie, w jaki sposób, wszyscy możemy mieć bezpośredni
wpły w na zmiany w otoczeniu
i wkład w rozwój Gminy. Umożliwia to między innymi Budżet
Oby watelski. W tym roku jest to
ok. 1 miliona złotych, o którego
przeznaczeniu decydują mieszkańcy w demokratycznym głosowaniu. Każdy może zgłosić
swój autorski pomysł na to, co
warto zmienić w Gminie - mówi
Łukasz Wyleziński, Dyrektor
Biura Promocji i Kultury Gminy Piaseczno.
- W tym roku wprowadziliśmy do regulaminu Budżetu Obywatelskiego nowe zapisy.
Między innymi zdefiniowano zasadę ogólnodostępności projektów. Gra ma za zadanie, w ciekawy i przystępny sposób, przedstawić mieszkańcom zasady
związane ze składaniem wniosków – dodaje.

Scenariusz gry jest tak skonstruowany, aby Detektywi amatorzy, szukając poszlak i świadków do rozwiązania zagadki detektywistycznej kradzieży dokumentacji, przemierzyli przestrzeń Piaseczna, zapoznając się
po drodze z wybranymi projektami zrealizowanymi dotychczas
z Budżetu Obywatelskiego. Być
może taka wycieczka okaże się inspiracją dla kolejnych pomysłów,
zwłaszcza, że w głosowaniu mogą
brać udział wszyscy mieszkańcy
Piaseczna, także dzieci!
Na mecie gry, oprócz udziału
w EkoWarsztatach, będzie można zapoznać się ze sposobem,
w jaki przygotowuje się projekty BO. Być może powstanie wówczas jeden z projektów, z których
wszyscy jako mieszkańcy Gminy Piaseczno będziemy korzystać
już w kolejnym roku.
Warto pamiętać, że projekty do
Budżety Obywatelskiego można
zgłaszać online od 15 czerwca do
6 lipca 2022, a szczegółowy harmonogram i wszelkie informacje znajdą Państwo na na stronie www.
piaseczno.budzet-obywatelski.org.

Serdecznie zapraszamy!

6

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 22 (905)/2022

Obchodzili swoje
pierwsze urodziny

Radni popierają
działania burmistrza

PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej burmistrz
Daniel Putkiewicz przedstawił raport o stanie gminy za 2021.
PIASECZNO Na Stadionie Miejskim Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odNastępnie otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutobył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz I urodzin klubu Skating
rium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Przeciwko zaAcademy - akademii rolkarstwa, łyżwiarstwa, hokeja na lodzie i rolkach, jazgłosowali tylko radni z klubu PiS
dy figurowej oraz wszelkich form ogólnego rozwoju ruchowego
Główną atrakcją imprezy
była możliwość skorzystania
z pumptracku - specjalnego
toru do jazdy ekstremalnej,
po którym wszyscy chętni
mogli przejechać się na różne sposoby - zarówno rowerem, hulajnogą, deskorolką,
jak i na rolkach.
- Przede wszystkim propagujemy tutaj sport i przygotowujemy ludzi do jego
uprawiania, bez początkowego wyszczególnienia konkretnej dyscypliny – mówi Łukasz
Sibiński, trener i instruktor
Skating Academy. - Ogólnie czasy, w których żyjemy,
są raczej niesprzyjające. Internet, telefon czy komputer
odciągają młodzież od sportu, była (czy może ciągle jest)
jeszcze pandemia, ale staramy się robić do tego skuteczną przeciwwagę.
Szczególnie dużym powodzeniem wśród najmłodszych uczestników pikniku cieszył się dmuchany zamek. Organizatorzy przygotowali również dla dzieci stanowisko zaplatania
warkoczyków dla dziewczynek, konkursy z nagrodami
oraz stoiska gastronomicz-

ne. Impreza była również
znakomitą okazją do poznania czołowych polskich skaterów – zarówno zawodników, jak i cenionych instruktorów. Wśród nich znaleźli
się, między innymi, Damian
Nawa ze Skating School Polska w Katowicach, z którym
Skating Academy nawiązał
stałą współpracę oraz Robert Grochowicz – reprezentant Polski, uczestnik Red
Bull Ice Cross (ekstremalnego wyścigu łyżwiarskiego na
oblodzonym torze). Goście
nie tylko udzielili wszystkim
chętnym cennych rad podczas darmowych warsztatów

rolkowych dla dzieci i dorosłych, ale i dali próbkę swoim wysokich umiejętności.
- Zapraszamy na nasze zajęcia wszystkich - dzieci (już od
trzeciego roku życia), młodzież
i dorosłych – mówi Łukasz Sibiński. - Ja jestem jednocześnie rolkarzem, łyżwiarzem figurowym i hokeistą. Mam 36
lat i 33 spędziłem na lodzie, a
rolki zawsze towarzyszyły mi
pomiędzy sezonem lodowym.
Obecnie nasza akademia zrzesza około 150 osób i chętnych
ciągle przybywa, co nas bardzo
cieszy.

Grzegorz Tylec
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- Ubiegły rok nie był łatwy, ale daliśmy radę – zaczął prezentację raportu Daniel Putkiewicz. Burmistrz podkreślił, że zarówno dochody jak
i wydatki gminy z roku na rok rosną. - Można powiedzieć, że wyszliśmy
z pandemii obronną ręką – skomentował. - Gmina rozwija się, bo nasi
mieszkańcy są aktywni. Widać to po coraz większych wpływach z PIT-ów.
Martwię się natomiast o dochody w związku ze zmianami podatkowymi.
Burmistrz pokrótce omówił najważniejsze obszary działalności
gminy. Podkreślił, że w 2021 roku na drogi (różnej kategorii), ścieżki rowerowe i chodniki przeznaczono łącznie 75 mln zł. Z roku na
rok rosną też wydatki na transport. - Cały czas go usprawniamy, ale
przed nami jeszcze sporo pracy – zaznaczył. - Musimy myśleć o rozwoju miasta w przyszłości i pewne rzeczy planować z wyprzedzeniem. Nie zatrzymamy tego procesu, musimy się z nim zmierzyć,
a do czego potrzebne są śmiałe wizje i odwaga. Chcemy, aby centrum Piaseczna stało się impulsem do rozwoju całej gminy.
Po prezentacji raportu przewidziany jest czas na dyskusję, jednak nikt nie wziął w niej udziału. Po chwili 18 radnych zagłosowało
za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Przeciwko było tylko
5 radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Takim samym wynikiem
zakończyło się głosowanie absolutoryjne, w którym radni opiniują
wykonanie przez burmistrza ubiegłorocznego budżetu.

TW

A

Gmina Piaseczno jest bardzo sportowa
Romowa z wiceburmistrz Piaseczna Hanną Kułakowską-Michalak

Czym jest dla pani sport?
Sport jest ważną częścią mojego życia. Aktywność fizyczna nie tylko pozwala mi utrzymać dobrą kondycję i wysoką
sprawność, ale przede wszystkim przynosi mi radość i odprężenie.
A jakie rodzaje aktywności fizycznej są pani szczególnie bliskie?
Sport towarzyszy mi od dziecka.
Wydaję mi się, że jestem wszechstronnie usportowiona. Lubię
każdy rodzaj aktywności fizycznej, ale najbardziej lubię kiedy
aktywność mogę współdzielić
z innymi i kiedy udział wymaga wysiłku fizycznego. Lubię się
zmęczyć. Obecnie jest to jazda
na rowerze, taniec, zajęcia z samoobrony, latem windsurfing,
zimą narty, a także górskie wycieczki.
Bierze pani czynny udział w
wielu sportowych imprezach
w gminie. Który ze swoich

startów wspomina pani dziś
szczególnie mocno i dlaczego?
Nie był to co prawda start na
terenie gminy Piaseczno, ale
był związany z reprezentowaniem klubu z naszej gminy.
Miałam przyjemność uczestniczyć w zajęciach K.S. Grawitacja. Ta zabawa w taniec
spowodowała, że kilkakrotnie wystartowałam w zawodach tanecznych. Mini formacja dorosłych, w której tańczyłam, składająca się z siedmiu
zawodników, stanęła dwukrotnie na podium Mistrzostw
Polski i Mistrzostw Świata.
Startowałam też w hip hopie w
dużej formacji dorosłych - 24
osoby, która również odniosła sukces. To była wspaniała przygoda, a regularne treningi i powrót do rywalizacji
sportowej na najwyższym poziomie dały mi mnóstwo radości, chociaż udział w tak poważnych zawodach wiązał się
z ogromnym stresem.

Co, pani zdaniem, decyduje o tym, że Piaseczno już kilkukrotnie uznawane było za
Sportową Gminę?
Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, składa się na to wiele
czynników. Zależy nam na tym
żeby już w dzieciach zaszczepiać nawyk aktywności ruchowej i żeby oferta była na tyle szeroka żeby każde dziecko i dorosły znalazł dyscyplinę dla siebie. Dodatkowo: masowe imprezy rodzinne, biegowe, rowerowe, pływackie, piłkarskie, w
których mogą starować nie tylko zawodnicy, ale również amatorzy, współpraca i współfinansowanie klubów sportowych z
naszego terenu, a także aktywność klubów i dążenie do wysokiego wyniku sportowego, rozpowszechnianie sportu wśród
dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe w przedszkolach, dodatkowe SKS-y w szkołach, zapraszanie do gminy na zajęcia z dziećmi znanych sportowców, zaangażowanie nauczycieli w-f i tre-

nerów, osiągnięcia naszych zawodników zarówno w dyscyplinach zespołowych, jak i indywidualnych oraz bardzo dobra
baza i infrastruktura sportowa. To wszystko oraz zainteresowanie aktywnością ruchową
naszych mieszkańców wpływa,
moim zdaniem, na to, że gmina Piaseczno jest bardzo sportowa.
Jakich inwestycji w sportową infrastrukturę mieszkańcy
mogą oczekiwać w najbliższym
czasie?
Wszyscy czekamy na basen, ale
równolegle będziemy remontować i doposażać istniejącą infrastrukturę. Czekamy na zakończenie budowy hali sportowej przy szkole w Złotokłosie,
projektujemy kompleks sportowy w Żabieńcu, a szkoła w
Chylicach wymaga również inwestycji w halę sportową. Inwestycja w infrastrukturę sportową jest niekończącym się procesem.
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W zdrowym ciele zdrowy duch
Samorząd gminy Piaseczno stara się zapewniać odpowiednie warunki do uprawiania sportu nie tylko, nastawionym na osiąganie jak najlepszych wyników profesjonalistom, ale również amatorom, dla których aktywność fizyczna ma znaczenie, przede wszystkim jako forma rekreacji
Aktywnemu spędzaniu czasu
sprzyjają walory przyrodniczokrajobrazowe terenów należących do gminy Piaseczno. Lasy
Chojnowskie, Górki Szymona
czy dolina rzeki Jeziorki zachęcają, między innymi, do pieszych
wędrówek, biegania, nordic walking, jazdy na rowerze czy organizowania spływów kajakowych. Ze względu na szeroki wachlarz możliwości miasto otrzymało kilkakrotnie zaszczytny tytuł „Sportowej Gminy”.
- Chcielibyśmy, oprócz wspierania działalności klubów sportowych, promować sport masowy w najpopularniejszych dyscyplinach – mówił w 1998 roku

Marek Frącz, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Moim marzeniem jest, by
wszyscy młodzi ludzie mogli realizować swoje sportowe pasje.
Chcemy zarazić zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców miłością do sportu.
Liczba i różnorodność organizowanych w gminie wydarzeń,
a także olbrzymie zainteresowanie nimi ze strony mieszkańców świadczą najlepiej o tym, że
te – podjęte jeszcze w ubiegłym
wieku – ambitne założenia udało się wcielić w życie. Przez ostatnie lata piasecznianie i przyjeżdżający tutaj goście mogli wziąć
udział, między innymi, w bie-

gach rekreacyjnych (Frog Race,
Piaseczyńska Piątka, Piaseczyńska Mila Konstytucyjna), Marathonie Mazovia MTB, rajdach
i piknikach rowerowych, nightskatingu, Garmin Iron Triathlonie, zawodach hippicznych czy
rajdach samochodowych. Do
tego dochodzą również cykliczne projekty jak Sportowa zima w
mieście, Sportowy Finał WOŚP
oraz Sportowe lato w mieście, a
w parkach oraz okolicznych terenach leśnych można aktywnie
ćwiczyć na zewnętrznych siłowniach, uczestniczyć w darmowych zajęciach czy maratonach
fitness (zumba, pilates, zdrowy
kręgosłup, nordic walking), korzystać z przygotowanych ścieżek pieszych i rowerowych, boisk
do siatkówki, wypożyczalni rowerów oraz kajaków, parku linowego czy placów zabaw dla dzieci. Oprócz tego organizowane są
także rodzinne pikniki sportowe,
np. dla osób niepełnosprawnych.
Na szczególną uwagę zasługują również zajęcia dedykowane seniorom, które organizuje
Gabriela Helak z Gabrytm Piaseczno. Gabrytm oferuje, między innymi, zajęcia gimnastyki w wodzie dla osób 60 plus,

które - prowadzone przez doświadczonych fizjoterapeutów
- dostosowane są do możliwości
i wydolności uczestników.
- Na zajęciach wykorzystujemy warunki odciążenia w środowisku wodnym, dzięki czemu ćwiczenia są przyjemne i łatwe w wykonaniu – mówi Gabriela Helak. - Warto podkreślić, że nie ma na nich elementów pływania, dlatego przeznaczone są one także dla
osób niepotrafiących pływać.
Chętni mogą również uczestniczyć w zajęciach Gimnastyki 50
plus na świeżym powietrzu.
Firma Kajakkajaki.pl wypożycza z kolei kajaki oraz organizuje (startujące ze Stadionu Miejskiego GOSIR Piaseczno) spływy kajakowe na rzece Jeziorka o różnym stopniu
trudności – od familijno-rekreacyjnych, aż po survivalowe.
- Proponujemy rozrywkę na wolnym powietrzu dla każdego – zachęca Jacek Gajda z firmy Kajakkajaki.pl. - Na wyprawę mogą

wybrać się ci, którzy nigdy nie
wiosłowali, jak i ci, którzy są zapalonymi miłośnikami sportów
i nie raz mieli wiosło w ręku. Zależało nam bowiem, aby każdy
mógł spróbować tej formy aktywności bez obaw, że sobie nie
poradzi. Zróżnicowane warianty tras pozwalają na wybór najodpowiedniejszej do własnych
umiejętności i preferencji.
Paula Lisowska, ciesząca się
opinią jednej z najlepszych fizjoterapeutek na Mazowszu podkreśla, że sport lub przynajmniej
minimalna dawka ruchu każdego dnia to „wspaniałe lekarstwo
na doskonały nastrój i dobre samopoczucie. Pozwala nam przetrwać w ciężkich sytuacjach życiowych, stanowi swego rodzaju bufor bezpieczeństwa, gdy
mamy stresującą pracę. Dodatkowo dzięki treningowi nawiązuje się często ciekawe kontakty
biznesowe i towarzyskie”.

o czym najdobitniej świadczy
fakt, że w 2019 roku klub znalazł
się na drugim miejscu Ogólnopolskim Rankingu Ministerstwa
Sportu, do czego doszło kolejne
drugie miejsce – tym razem na
Mazowszu, za liczbę zdobytych
trzy lata temu medali. Do szczególnie utalentowanych zawodniczek należy Ewa Macieszczak,
która otrzymała od PZJ prestiżowe wyróżnienie za świetne wy-

niki w skokach i ujeżdżaniu. Do
innych utytułowanych zawodników związanych z klubem z Józefosławia należą: Julia Chęcińska, Barbara Dzierżyńska, Matylka Grzelczak, Julia Kapel, Alicja Lipkowska, Nina Makowska,
Marta Matwijów, Lena Oleszkiewicz i Małgorzata Urbańska.

Opr. na podstawie książki Agnieszki
Cubały „Sportowe dzieje Piaseczna”

Jazda konna

Jazda konna należy od lat do grupy sportów elitarnych – głównie ze względu na znaczne środki
finansowe, które trzeba przeznaczyć na to, by móc ją uprawiać profesjonalnie. Na terenie gminy Piaseczno nie brakuje jednak wielu miłośników tej dyscypliny
Koszty związane z jeździectwem dotyczą, przede wszystkim, zakupu konia, utrzymania go i wytrenowania. Do tego
dochodzi również odpowiedni strój i koszt nauki jazdy, ale
prawdziwa pasja jest w stanie
pokonać wszelkie ograniczenia,
również te o charakterze materialnym. Miłość do koni przekazywana jest często z pokolenia
na pokolenie – umożliwia regularny kontakt nie tylko ze wspaniałymi zwierzętami, ale i dziką
przyrodą, ucząc przy tym samodyscypliny, cierpliwości i pokory.
W 1989 roku w Piasecznie
powstała sekcja jeździecka działająca w ramach klubu KS Polko-

lor. Niestety, obecnie większość
stajni i klubów jeździeckich zlokalizowanych jest na obrzeżach
gminy. Chętni mogą jednak skorzystać z bogatej oferty, między
innymi, Klubu Jeździeckiego Aldragho (Józefosław), Akademii
Jazdy Konnej ABC (Siedliska), Besthorses – Nauki Jazdy Konnej,
Klubu Jeździeckiego Delfin (Piaseczno), Equus – Stadniny Koni
(Żabieniec), Klubu Jeździeckiego Pony (Złotokłos), Poster Piaseczno (sekcja jeździecka), Klubu Jeździeckiego Szumawa (Piaseczno), Stajni Aland (Wólka Kozodawska), Stajni Chojnów, Stajni Łbiska czy Stajni Piaseczno.
Klub Jeździecki Aldragho

organizuje też cykliczne regionalne zawody w skokach przez
przeszkody, podczas których
można zdobyć punkty do Ligi
Warszawy i Mazowsza, a patronat honorowy nad imprezą obejmuje najczęściej Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.
W ośrodku znajdują się, między
innymi, pensjonat dla koni, szkoła jazdy konnej dla dzieci i młodzieży, kryta ujeżdżalnia, karuzela dla koni, czworobok konkursowy, place treningowe oraz
padoki, a zajęcia i treningi prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Trenujący w Aldragho mogą poszczycić się licznymi sukcesami,

Opr. na podstawie książki Agnieszki
Cubały „Sportowe dzieje Piaseczna”
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Jest wyrok w sprawie
brutalnego zabójstwa

Utonęło dwóch
nastolatków

PRAŻMÓW Pod koniec marca ubiegłego roku w Wągrodnie 29-letni Adrian K. zmasakrował
swoją 47-letnią konkubinę. Kobieta zmarła. Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie skazał mężczy- GÓRA KALWARIA Do tragedii doszło przy piaszczystym brzegu Wisły w niedzielne popołudnie.
znę na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny
Trzech chłopców weszło do wody, dwóch już z
Kiedy wezwani na miejsce skutkujący śmiercią 47-latki.
niej nie wyszło. Ciała 16-latka i jego 17-letniego
zdarzenia policjanci otworzyli Wkrótce przed sądem okręgodrzwi domu w Wągrodnie ich wym ruszył proces 29-latka.
brata odnaleziono dopiero we wtorek
oczom ukazał się przerażający widok. Wnętrze budynku
było zdemolowane, a zakrwawione zwłoki 47-latki spoczywały na podłodze. W lokalu widoczne były ślady przemocy. 29-latek siedział nieruchomo obok zmasakrowanej partnerki. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzut
ciężkiego uszkodzenia ciała,

Mężczyzna został oskarżony przez prokuraturę okręgową o zabójstwo (art. 148). 13
czerwca zapadł w tej sprawie
wyrok. Adrianowi K., zgodnie
z wnioskiem prokuratora, sąd
wymierzył karę 25 lat pozbawienia wolności. Nie wiadomo czy obrońca 29-latka odwoła się od wyroku.

TW

Piknik młodych wolontariuszy

PIASECZNO W czerwcu w Parku Miejskim odbył się pierwszy Piknik Wolontariatu Uczniowskiego. Zebrane podczas imprezy środki finansowe przekazano na konto Patrycji Radziach,
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5, która cierpi na hipochondroplazję

Niedzielna impreza okazała
się wielkim sukcesem – w parku
pojawiły się dawno nie widziane
w tym miejscu tłumy. Na miejscu odbyły się, między innymi,
pokaz talentów, spacer historyczny, gry i zabawy sportowe,
a także można było zakupić wyroby rękodzielnicze czy napić się
kawy i zjeść coś słodkiego. Dużym powodzeniem cieszyła się
ponadto licytacja, namalowanych przez uczniów, obrazów.
Pieniądze, które zebrali wolontariusze (ponad 16 tysięcy
złotych) pomogą teraz Patrycji Radziach, której choroba,
oprócz niskiego wzrostu, wiąże
się również z dolegliwościami
związanymi z bólem kręgosłupa, zmianami w biodrach czy
szpotawością nóg. Dziewczyna
ma jednak szansę na operację,

AB
która powinna znacząco poprawić jakość jej życia. Z pewnością pomogą jej w tym zabrane podczas pikniku środki.
- Ideą takiej formy spotkania była integracja wolontariuszy ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy i stworzenie przestrzeni dla wspólnych działań i większych przed-

sięwzięć – mówi Lidia Mirecka,
koordynator wolontariatu Akcja
Reakcja SP5. - Co do naszych
dalszych planów, trudno mi się
w tej chwili wypowiedzieć, ponieważ zależy to od inicjatywy
młodzieży, którą jako opiekunowie zawsze będziemy wspierać.

Tyl.

Jak odzyskać 7 mln zł?

KONSTANCIN-JEZIORNA W środę burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował radnych i mieszkańców jak wygląda sytuacja z utraconymi bądź nadpłaconymi
przez gminę środkami. W sumie chodzi o ponad 7 mln zł
- Nie unikam tego tematu – zadeklarował na wstępie
burmistrz Konstancina-Jeziorny. Kazimierz Jańczuk zaczął
od przekazania najświeższych
informacji w sprawie ubiegłorocznego oszustwa, w wyniku
którego gmina straciła 5 mln zł
(pieniądze miały trafić na lokatę bankową, ale w wyniku szeregu zaniedbań trafiły do kieszeni przestępców). Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Łodzi.
- Śledztwo toczy się intensywnie – zapewnił burmistrz. - Niedawno policjanci z komendy
wojewódzkiej w Łodzi przesłuchali panią skarbnik, bo na jej

Ukraińska rodzina wypoczywała nad Wisłą. Trzech braci weszło
do wody. Przechadzali się po płyciźnie. Nagle zapadł się pod nimi
piach, a rzeczny wir zaczął wciągać nastolatków. Jeden z nich zdołał
wydostać się z rzeki, dwaj pozostali zniknęli pod wodą. Niezwłocznie przystąpiono do poszukiwań, ale nie przyniosły one rezultatu.
W intensywną akcję poszukiwawczą byli zaangażowani strażacy,
ratownicy WOPR, policjanci i funkcjonariusze z Komisariatu Rzecznego Policji. Dopiero we wtorek, w godzinach popołudniowych,
około kilometra od miejsca zaginięcia nastolatków zostały odnalezione dwa ciała. Trwające do późnych godzin wieczornych czynności procesowe, w tym identyfikacyjne prowadzone pod nadzorem
prokuratora potwierdziły, że są to dwaj poszukiwani nastolatkowie
w wieku 16 i 17 lat.

telefon służbowy trafiały różnego rodzaju sms-y...
W związku z tą sprawą
dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Kilku innym
prokuratura regionalna postawiła zarzuty. Cała sprawa jest
podobno rozwojowa. - Wierzę, że jej zakończenie będzie
dla nas pozytywne – stwierdził
burmistrz. Jednocześnie gmina wynajęła kancelarię prawną,
która złożyła do sądu pozew
przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Piasecznie i bankowi
Credit Agricole. Gmina stoi na
stanowisku, że obydwa banki
nie przypilnowały należycie publicznych pieniędzy (5 mln zł).

Sprawa ma toczyć się przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
Kolejna poruszana przez
burmistrza kwestia dotyczyła nadpłaconej dotacji dla prywatnej szkoły. - Skierowałem
do szkoły kontrolę, która jeszcze się nie zakończyła – wyjaśniał burmistrz. - Wyszedłem
z propozycją rozdzielenia nadpłaconej kwoty na najbliższe
lata. Zarówno organ dotujący,
jak i dotowany ponoszą odpowiedzialność z tytułu nadpłaconej dotacji. Dlatego zostanie
wydana decyzja administracyjna dotycząca zwrotu tych pieniędzy. Szkoła będzie musiała
oddać gminie te środki.
TW

GÓRA KALWARIA

Już w sobotę Nightskating
W sobotę 25 czerwca odbędzie się nocna jazda na rolkach, rowerach i wrotkach po ulicach miasta. Start odbędzie się o godz.
20 pod budynkiem ratusza. Przejazd będzie odbywał się ulicami:
3 Maja, Dominikańską, Grójecką, Marianki, Budowlanych, Zakalwaria, Kalwaryjską, Piłsudskiego, Sajny, Szpitalną, Pijarską, Skierniewicką, Budowlanych, Kalwaryjską, Piłsudskiego, Sajny, 3 Maja.
Udział w imprezie jest bezpłatny.
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Trzy huczne Dni Józefosławia

PIASECZNO

Noc Kupały
– wspólne korzenie

PIASECZNO W pierwszy weekend czerwca na Parkingu Technicolor przy ulicy Julianowskiej działo się naprawdę sporo w ramach tegorocznych
Dni Józefosławia
Festyn organizowany wspólnie przez Sołectwo Józefosław i
Centrum Kultury w Piasecznie/ Klub Kultury w Józefosławiu przyciągnął wielu mieszkańców. Do dyspozycji uczestników imprezy dostępne były
cztery strefy: Muzyczna, Gastronomiczna, Wystawiennicza
i Chillout. Na miejscu zapoznać
się można było, między innymi,
z ofertą lokalnych przedsiębiorców i organizacji, skosztować
jedzenia w ramach zlotu foodtrucków, a na dzieci czekały dmuchańce, animacje i specjalnie dedykowane im przedstawienia.

Punktem kulminacyjnym
imprezy był sobotni koncert zespołu Ex Maanam, choć należy
podkreślić, że przez trzy dni na
scenie ustawionej na parkingu
Technicoloru przy ulicy Julianowskiej odbyło się wiele atrakcyjnych występów – zarówno
muzycznych, tanecznych, jak i
sportowych.
- To była pierwsza tego
typu impreza w Józefosławiu i
chcemy ją kontynuować – zapowiada Maciej Dłużniewski z Klubu Kultury w Józefosławiu. - Chciałbym podkreślić, że przygotowany przez
nas program był bardzo różno-

rodny i chyba każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tak duża
impreza była możliwa dzięki temu, że firma Technicolor
użyczyła nam swojego parkingu. Przez pierwsze Dni Józefosławia przewinęło się, szacu-

jemy, kilkanaście tysięcy osób.
Mamy już pomysły jak usprawnić imprezę w przyszłym roku.
Na pewno weźmiemy pod uwagę wszelkie sugestie ze strony
mieszkańców.

Grzegorz Tylec

Offowe i różnorodne atrakcje
zwierzę” w reżyserii Roba Wasiewicza. Dziergające panie zostawiły zresztą po sobie ślad, przyozdabiając twórczo jedno z parkowych drzew. Następnie przyszła pora na nietypową muzykę – najpierw na gongach zagrał
zespół Karuna, a tuż po nim z
jednoosobowym performancem
(koncertem z elementami teatru
formy) wystąpił Maciej Cempura. Festiwal zwieńczył wspaniały, będący artystyczną reakcją na
zagrożenie rozłąką z ukochaną
osobą, spektakl „Eurydyka” Teatru Biuro Podróży, który swoim
rozmachem i klimatem przypomniał, odbywające się niegdyś w
tym samym miejscu, Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe.

Decyzja o przeniesieniu
imprezy z terenu stacji kolejki
wąskotorowej do parku miejskiego okazała się chyba trafna, bo mieszkańców na tegorocznym OFF-Spring Festival-u było wyraźnie więcej niż w
ubiegłych latach.
- Zamysłem festiwalu jest
docierać do szerokiego groP
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Planeta Zalesie stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych
miejsc wypoczynku i rekreacji w naszym regionie. Bez względu na pogodę przyciąga coraz to nowymi atrakcjami. Ostatnio zaczęły działać nowe karuzele

Grzegorz Tylec

A

Każda wizyta w Planecie
Zalesie to prawdziwa przygoda. Największa w Europie kolekcja postaci z filmów przyciąga ciekawskich z całego kra-

ju. To jednak przede wszystkim
wspaniałe miejsce do spędzenia czasu dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
Kolekcja Planety Zalesie

robi piorunujące wrażenie,
nie tylko liczbą zgromadzonych eksponatów, ale ich różnorodnością. Postaci z kultowych filmów i bajek, pojazdy
znane z małego i dużego ekranu to tyko część atrakcji. Duże
zainteresowanie budzą postaci zwierząt powstałych z opon,
baśniowe grzyby, czy pojazdy

Tyl.

Nadchodzi Góra
Urzecza

na ludzi, więc otwarte miejsca w centrum są, z założenia, właściwe do takich wydarzeń – mówi Monika Iwanow z Centrum Kultury w
Piasecznie. - Myślę, że na jakiś czas zostaniemy w parku
i jego okolicach.

Planeta Zalesie i nowe atrakcje

W tym roku Noc Świętojańska w Piasecznie na Skwerze Kisiela i w Parku Miejskim im. Książąt Mazowieckich odbędzie się pod hasłem
„Wspólne Korzenie” w ramach
projektu „Spotkajmy się” Piaseczyńskie spotkania z Ukrainą. W programie sobotniej
imprezy od godziny 16 do 18
stoiska tematyczne: rękodzieło, degustacje potraw, książka i edukacja, Fundacja Nasz
Wybór, plecenie wianków z
grupą Kłosowianki, a od 18
do 21.30 zagrają zespoły Malwa Band oraz Michalove. Od
godziny 21.30 rozpocznie się
Obrzęd Nocy Kupały (korowód, puszczanie wianków,
pokaz ognia oraz tradycyjne
pieśni i tańce). Wstęp wolny.

GÓRA KALWARIA

PIASECZNO W czerwcu odbyła się kolejna edycja organizowanego od 2016 roku przez Centrum Kultury w Piasecznie OFF-Spring Festival-u
W ramach imprezy można
było obejrzeć zarówno kameralne, jak i większe formy teatralne. Pierwszego dnia festiwalu klasyczny Teatr Pantominy Mimo („Piękne nic”) ciekawe
kontrastował ze stonowanym,
ale nie pozbawionym uroku teatrem lalkowym – spektaklem
„Bezimienny/Nieznany” w wykonaniu Fundacji Gra/nice. Kolejny dzień OFF-Spring Festival-u rozpoczął się z kolei od parady ulicznej Fundacji Sztuka Ciała „Klaunada”, której towarzyszyły dzierganie na trawie w ramach Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych,
a w Przystanku Kultura - projekcja spektaklu „Więcej niż jedno

9

wojskowe, wśród których nie
brakuje śmigłowca i samolotu.
Ogromnym atutem ekspozycji i zgromadzonych zabawek
jest ich lokalizacja w przepięknym zalesionym terenie w pobliży akwenu. Ostatnio zaczęły działać nowe karuzele, stanowiące kolejne świetne atrakcje dla najmłodszych.

W niedzielę 26 czerwca na rynku odbędzie się
niezwykła impreza folkowa
pod nazwą „Góra Urzecza”.
Wydarzenie będzie w pełni
poświęcone kulturze nadwiślańskiego Urzecza – mikroregionu, obejmującego także część gminy Góra Kalwaria. Nie zabraknie występów
lokalnych grup i zespołów
folkowych oraz regionalnej
kuchni.
Wystąpią: URZECZeni, Piskorze, Granda na Urzeczu,
Sołtysi, Łurzycanki, Powsinianie, Wólkowianki, Cendrowianki, Vox Symfonia oraz
Czerwona Jarzębina. Impreza rozpocznie się o godz. 12
i potrwa do 18.

TW
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Wyrok surowy, ale sprawiedliwy

KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO W piątek 10 czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie głośnego zabójstwa w Konstancinie-Jeziornie, do którego doszło w lutym 2020 roku. Na ławie oskarżonych zasiedli
19-letnia dziś Martyna S. oraz jej były chłopak 27-letni Patryk B., którzy zabili swoją koleżankę – 16-letnią Kornelię K. Zarówno Martynę S. jak i Patryka B. sąd skazał na 25 lat pozbawienia wolności i zapłatę zadośćuczynienia
rodzinie zamordowanej. Wyrok nie jest prawomocny
Do morderstwa 16-letniej
Kornelii K. doszło 11 lutego
2020 roku w lesie, w rezerwacie
Łęgi Oborskie. Patryk B. i Martyna S. zwabili 16-letnią Kornelię rzekomo po to, aby świętować 17-te urodziny Martyny i strzelać z wiatrówki w pobliskim lesie. W rzeczywistości
zamierzali ją zamordować. Nastolatka najpierw była duszona, a później trzy razy postrzelono ją z broni pneumatycznej
w głowę. W końcu poturbowana 16-latka wylądowała w dole,
gdzie dwukrotnie ugodzono
ją szpadlem, a następnie żywcem zakopano. Zmarła na skutek uduszenia, przysypana ziemią. Zwłoki znalazł po ponad
dwóch miesiącach spacerujący po lesie mężczyzna. Motywy
tej zbrodni są w zasadzie do tej
pory nieznane. Wszystko wskazuje na to, że B. i S. pozbawili
16-latkę życia bez powodu.
Prokurator i rodzice zamordowanej nastolatki domagali
się dla oskarżonych maksymalnego wymiaru kary – dożywocia dla Patryka B. i 25 lat więzienia dla Martyny S., która w
momencie popełniania zbrodni
była tuż przed swoimi siedemnastymi urodzinami. Trzy dni

przed ogłoszeniem wyroku sąd
przedstawił eksperyment procesowy, a obrońcy oskarżonych
i prokuratorzy wygłosili mowy
końcowe. W piątek, w dniu
ogłoszenia wyroku, sąd raz
jeszcze przedstawił okoliczności zabójstwa. Następnie skazał Patryka B. na 25 lat pozbawienia wolności. Martyna S.
usłyszała taki sam wyrok. Obydwoje, tytułem zadośćuczynienia, mają wypłacić każdemu z
członków rodziny zamordowanej po 50 tys. zł. Skazani mają

Wyrok nie jest
prawomocny. Oskarżeni
i prokuratura mogą
odwołać się od niego do
sądu apelacyjnego
też pokryć koszty adwokatów i
oskarżycieli posiłkowych.
W uzasadnieniu sąd dużo
mówił o relacjach łączących
Kornelię K., Patryka B. i Martynę S. Został przedstawiony
przebieg zdarzeń, do których
doszło w dniu zabójstwa. Sąd
podkreślił, że przyczyną śmierci dziewczyny było uduszenie.
W ocenie sądu Martyna S. jest
osobą sprawną intelektualnie,

zdolną do prawidłowej oceny zachowań i przewidywania
skutków swoich działań.
- Patryk B. był pod wpływem
swojej byłej dziewczyny – orzekł
sędzia. Zdaniem sądu Patryk B.
podczas eksperymentu procesowego złożył zeznania spójne,
przejrzyste i szczegółowe. Wyjaśnienia Martyny S. zostały
uznane za wiarygodne jedynie
w części. W dużej części miały
być nielogiczne i niespójne.
W uzasadnieniu przytoczono także opinie biegłych. Wynika z nich, że Patryk B. jest
wycofany, powściągliwy, uległy. Poza tym jako dziecko był
ofiarą agresywnych zachowań.
Z obawy przed utratą wsparcia i odrzuceniem, może robić
rzeczy, których nie akceptuje.
Prawdopodobnie dlatego wziął
udział w zabójstwie. Twierdził,
że kochał Martynę i obawiał się
rozpadu ich związku. Co innego Martyna S. Ona – jak orzekli biegli – w żaden sposób nie
była zależna od swojego byłego chłopaka. - Prezentowała się
jako osoba pewna siebie – podkreślił sędzia orzekając, że opinie wszystkich biegłych nie budzą zastrzeżeń, są spójne i pełne. Sąd uznał ze skazani do-

Obrońcy oskarżonych wnosili o uchylenie wobec
Patryka B. i Martyny S. aresztu tymczasowego.
Sąd jednak się do tego nie przychylił, przedłużając im
areszt do 23 grudnia tego roku
puścili się czynu zabronionego, popełniając zbrodnię, którą szczegółowo zaplanowali i
przeprowadzili. Zabili działając wspólnie i w porozumieniu, mając świadomość popełniania czynu zabronionego. - Udział każdego z oskarżonych w popełnieniu tego czynu
był istotny – podkreślił sędzia.
- Oskarżeni działali z zamiarem pozbawienia Kornelii życia. Nie mieli tez żadnego poczucia winy.
Pełnomocnicy rodziców zamordowanej 16-latki wnosili o zmianę kwalifikacji czynu,
ale sąd się do tego nie przychylił. Orzekł, że działania oskarżonych były drastyczne, brutalne, ale nie nosiły znamion szcze-

gólnego okrucieństwa. Oskarżeni nie dręczyli ofiary przed zabójstwem i nie zadawali jej dodatkowych cierpień. Chcieli po prostu jak najszybciej ją
uśmiercić. Sąd nie znalazł po
stronie oskarżonej Martyny S.
jakichkolwiek okoliczności łagodzących, dlatego wymierzył jej karę najsurowszą przewidzianą w kodeksie karnym.
Po 15 latach Martyna S. może
ubiegać się jednak o przedterminowe zwolnienie. Patryk B.
ujawnił okoliczności przestępstwa, był niekarany i wyraził skruchę, dlatego sąd – zamiast dożywocia – wymierzył
mu karę 25 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Tomasz Wojciuk

Hala sportowa jak po grudzie Śmierć motocyklisty

PIASECZNO Mimo że hala sportowa budowana przy szkole w Złotokłosie LESZNOWOLA W niedzielę 12 czerwca na ul. Wojska Polskiemiała być gotowa już rok temu, prace przeciągają się, a końca inwesty- go we Władysławowie motocyklista zderzył się z autobusem.
cji nie widać. Gmina mogłaby rozwiązać umowę z wykonawcą i wejść z Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu
nim w konflikt prawny, ale obawia się, że nikt nie będzie chciał dokończyć rozgrzebanej inwestycji
Gminni urzędnicy cały czas
liczą, że feralną inwestycję uda
się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Świetnie, jeśli budowa zakończyłaby się w
tym roku, ale początek przyszłego również będzie dla gminy satysfakcjonujący. W tej
chwili zapanował swego rodzaju klincz: wykonawca mozolnie, bo mozolnie, ale cały czas
kontynuuje prace, gmina nalicza kary za opóźnienia, analizując dodatkowe komplikacje
wynikające z rozwiązania kontraktu. - Bardzo angażujemy
się w nadzór nad tą inwestycją
– zapewnia burmistrz Daniel
Putkiewicz. – Zdajemy sobie
sprawę, że wykonawca przekroczył uzgodnione terminy, ale
w przypadku sprawy sądowej

Gmina ocenia, że inwestycja została
zrealizowana w około 60 procentach
okolicznością łagodzącą może
być na przykład pandemia koronawirusa. Prace są zaawansowane w około 60 procentach,
a inwestycja cały czas idzie do

przodu. Wierzymy, że budowa
tej hali dobrnie do szczęśliwego zakończenia.

TW

29-latek jadący crossową hondą zderzył się czołowo z autobusem podmiejskim jadącym od strony cmentarza komunalnego. Do
zdarzenia doszło na łuku drogi, nieopodal skrzyżowania z ulicą Zieloną. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Według świadków zjechał na przeciwległy pas ruchu. Przyczyny wypadku bada policja
pod nadzorem prokuratury, która zarządziła przeprowadzenie sekcji zwłok 29-latka. Wyniki sekcji nie są jeszcze znane.
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Radni pogrozili palcem burmistrzowi

LESZNOWOLA

Imprezy
na powitanie lata

KONSTANCIN-JEZIORNA Radni pozytywnie ocenili wykonanie przez burmistrza budżetu za ubiegły
rok, udzielając Kazimierzowi Jańczukowi absolutorium. Burmistrz jednak do końca drżał o wynik
głosowania, bo raptem kilka minut wcześniej nie
otrzymał wotum zaufania, co było pokłosiem afery dotyczącej utraty przez gminę 5 mln zł
Sesja absolutoryjna zaczęła
się od przedstawienia raportu o
stanie gminy za 2021 rok, przygotowanego przez zewnętrzną firmę. Płynęły z niego pozytywne wnioski: dochody samorządu w ostatnim czasie wzrosły bardziej niż wydatki, gmina
ma wysokie dochody bieżące w
przeliczeniu na jednego mieszkańca i zerowe zadłużenie. Autorzy raportu podkreślili też,
że Konstancin-Jeziorna jest liderem rankingów, porównujących sytuację finansową samorządów. Następnie swoje uwagi
do raportu przedstawili radni.
- Chomikujemy pieniądze
zamiast je wydawać – stwierdził radny Bogusław Komosa.
- Poza tym gmina ma problemy
ze ściąganiem pieniędzy z tytułu podatków i opłat. Dodatkowo w ubiegłym roku straciliśmy 5 mln zł, bo padliśmy ofiarą oszusta i dodatkowe 2 mln
zł z tytułu nadpłaconej dotacji
dla prywatnej szkoły. Niepokoi
przewaga wydatków bieżących
nad inwestycyjnymi. To nie jest
zrównoważony rozwój.
Inni radni też mieli swoje
uwagi. Arkadiusz Zewar zauważył, że gmina ma spore zaległości jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych, Arek Głowacki wskazał zaniedbania dotyczące organizacji imprez sportowych, a Izabella Wieczorek
podkreśliła, że brakuje ciekawej

oferty dla młodzieży. - Przespaliśmy dobry moment. Jak były
tanie kredyty, powinniśmy więcej inwestować – zauważył radny Piotr Wasilewski. Poruszano także temat dróg. Krzysztof
Bajkowski podkreślił, że są one
największą bolączką Skolimowa, a przewodnicząca rady Agata Wilczek dodała, że gmina zaniedbała zwłaszcza modernizację dróg na obszarach wiejskich. Burmistrz Jańczuk obszernie odniósł się do większości

Choć ubiegłoroczny
budżet został wykonany
jak należy, wielu radnych
ma żal do burmistrza, że
nie poinformował ich o
utracie 5 mln zł
zarzutów. Tłumaczył, że inwestycje posuwają się do przodu,
choć nie zawsze wszystko idzie
zgodnie z planem. - Nie mamy
długów, co jest dużym komfortem – przekonywał. - Projektujemy kolejne sieci wodno-kanalizacyjne, kolejne drogi, oświetlenie, ścieżki rowerowe. Wszystko
po to, aby mieszkańcom żyło się
lepiej. Trzeba jednak pamiętać,
że jest to długi proces.
Dyskusję nad raportem
zwieńczyło głosowanie, dotyczące udzielenia burmistrzowi
wotum zaufania. I tu Kazimierza Jańczuka spotkała przykra

Burmistrz Jańczuk nie otrzymał
w tym roku wotum zaufania
niespodzianka – za zagłosowało tylko 9 radnych, 6 było przeciw i 5 wstrzymało się od głosu.
Projekt uchwały nie otrzymał
bezwzględnej większości głosów i tym samym burmistrz nie
uzyskał wotum zaufania. Wydaje się, że główną przyczyną
było ubiegłoroczne zachowanie
Kazimierza Jańczuka po utracie przez gminę 5 mln zł (pieniądze padły ofiarą oszusta,
sprawę bada Prokuratura Regionalna w Łodzi). Kazimierz
Jańczuk zwlekał z poinformowaniem o tym fakcie radnych,
o co wielu z nich miało (i jak
się okazuje nadal ma) do niego żal. Wkrótce potem radni
pochylili się nad uchwałą dotyczącą udzielenia burmistrzowi
absolutorium, co jest de facto
oceną wykonania zeszłorocznego budżetu. Wydaje się, że
tu burmistrza uratowała przewodnicząca rady.
- Ten budżet tworzyliśmy
my wszyscy i został on wykonany na wysokim poziomie – za-

Ginie coraz więcej samochodów
POWIAT W ubiegłym roku na terenie powiatu piaseczyńskiego skradziono
aż 119 samochodów, najwięcej od pięciu lat. Giną głównie auta japońskich
marek. Prym wśród nich wiedzie toyota
Ubiegły rok był dobry dla
złodziei, a gorszy dla posiadaczy aut. Największym zainteresowaniem przestępców cieszyły
się toyoty, lexusy i nissany. Kolejne miejsca w hierarchii najbardziej „chodliwych” samochodów zajęły vw, mitsubishi i
bmw. Do końca maja tego roku
na terenie powiatu zniknęło 31
samochodów, głównie toyot,
lexusów i volkswagenów. A jak
było w ubiegłych latach?
Marki, które cieszyły się
największym wzięciem, od lat
są takie same. Tyle tylko, że pojazdów ginęło mniej. W 2018
roku skradziono 81 samochodów, w 2019 – 73, a w 2020
(dane do końca października)
– 60.

W Polsce każdego roku ginie około 7000 samochodów.
Jest to i tak aż 10 razy mniej niż
w latach 90. ubiegłego wieku
(w 1999 roku odnotowano ponad 71 tys. kradzieży). Do naj-

większej liczby tego typu przestępstw dochodzi na Mazowszu. W ubiegłym roku na terenie naszego województwa skradziono 2848 samochodów.

TW

wyrokowała Agata Wilczek. 11
radnych (w tym Agata Wilczek,
która wcześniej głosowała przeciwko wotum zaufania) było
za, 6 radnych było przeciw, a 3
wstrzymało się od głosu. Jeden
głos zdecydował więc, że burmistrz otrzymał absolutorium.
Ale i tu pojawiła się pewna kontrowersja. Dwoje mieszkańców
podniosło, że w momencie głosowania radnej Aleksandry Kostrzewskiej nie było na sali obrad, w związku z czym jej głos
jest nieważny (sesja odbywała się w trybie stacjonarnym).
Gminna prawnik orzekła jednak, że nie ma podstaw do powtórzenia głosowania. Mimo
to mieszkańcy nie dają za wygraną i już zapowiadają złożenie skargi do wojewody.

Tomasz Wojciuk
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W sobotę 25 czerwca w Podolszynie odbędzie się piknik
zatytułowany Pippi wita Lato.
W programie wiele atrakcji dla
dzieci oraz zabawa z DJ-em. Początek o godz. 14.30. W tym samym czasie zaplanowano wianki nad stawem w Mysiadle. Będzie ognisko z kiełbaskami, wyplatanie i puszczanie wianków,
warsztaty dla dzieci, animacje,
kajaki, a nawet wojskowa grochówka. Z kolei w niedzielę 26
czerwca odbędzie się Rodzinny Dzień Sportu w Zamieniu
(w godz. 13-20). W programie
dużo atrakcji sportowych m.in.:
mecz piłki nożnej seniorów, turniej piłki nożnej dla dzieci, konkursy sportowe, gry i zabawa taneczna dla najmłodszych. Natomiast przy ul. Cyraneczki 8 w
Zgorzale odbędzie się sołecki
piknik rodzinny połączony z kinem plenerowym. Start o godz.
17, wstęp wolny.

TW
Piaseczno

Zagrają przeboje
The Beatles
W niedzielę 26 czerwca w
Klubie Kultury w Józefosławiu (ul. Julianowska 67A) wystąpi zespół Scotch Martin Project. Grupa istnieje od trzech lat
i składa się z doświadczonych
muzyków z Konstancina i Piaseczna. Początek o godzinie 19.
Wstęp wolny.

Tyl.
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Piękne włosy

Czy Twoje włosy są zmęczone, przesuszone, połamane? Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich
świetny zabieg
przed laminacją

po laminacji

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

Salon BB, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej),
Piaseczno, Tel. 692 709 040

12 AKTUALNOŚCI

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

O wodzie i ekologii

nr 22 (905)/2022

PIASECZNO W Zespole Szkół nr 2 odbyła się debata z
udziałem uczniów czterech piaseczyńskich szkół.
Dyskusja dotyczyła problemów związanych z zanieczyszczeniem wody. Młodzież zastanawiała się
nie tylko nad tym, kto jest głównym sprawcą tych
zanieczyszczeń, ale także jak je minimalizować
W ubiegłym roku powiatowy projekt „Moja TUrkusowa PLANETA” zdobył pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo
Klimatu i Środowiska. W ramach dofinansowania wynoszącego blisko 2 mln złotych,
projekt zakłada realizację zadań w zakresie infrastruktury
zielonej oraz działania edukacyjne wśród młodzieży. Działania będą prowadzone przez
2 lata w 4 szkołach: w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr
2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w
Zespole Szkół nr 3.
- Dzięki projektowi na terenie naszych czterech szkół powstanie błękitno-zielona infrastruktura umożliwiająca zagospodarowanie całości wód
opadowych poprzez rozwiązania z zakresu miejscowej retencji i infiltracji oraz zwiększe-

nie różnorodności biologicznej zieleni otaczającej szkoły – informuje Ewa Lubieniec,
członek zarządu powiatu piaseczyńskiego. - Otoczenie naszych szkół zmieni się na bardziej zielone i ekologiczne,
gdyż projekt przewiduje retencję wód opadowych na własnym terenie. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej
w zakresie łagodzenia zmian
klimatu, pogłębienie wiedzy
uczniów oraz lokalnej społeczności.
W szkolnej debacie uczestniczyła m.in. dr hab. Iwona
Wagner z Katedry UNESCO
Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Młodzież została podzielona na
trzy grupy, które zastanawiały się nad tym, kto odgrywa
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największą rolę w podnoszeniu świadomości ekologicznej
i wdrażaniu rozwiązań zapobiegających degradacji środowiska: my ludzie, biznes i firmy, czy państwa i instytucje.
Uczniowie imponowali nie tylko wysokim poziomem merytorycznym dyskusji, ale także starannym i rzeczowym dobieraniem argumentów, wyrażanych w logiczny, zwięzły
i przekonujący sposób. Naszej młodzieży należą się wielkie brawa, bo poziom tej debaty mógłby zawstydzić niejedną

dyskusję odbywającą się na forum samorządów.
Ewa Lubieniec w podsumowaniu podkreśliła wielką rolę
kampanii społecznych, które
mają duży wpływ nie tylko na
świadomość ekologiczną, ale

także realne działania. Zachęcała także młodzież do tworzenia stowarzyszeń ekologicznych i pozyskiwania dotacji na
realizowanie projektów.

Adam Braciszewski

65 lat Hufca ZHP Piaseczno

PIASECZNO Niedawno odbył się trzydniowy biwak
z okazji 65-lecia Hufca ZHP Piaseczno, w którym
wzięło udział ponad 300 osób

A

Kosmetyczna alternatywa botoksu

Z wiekiem nasza cera traci blask, pojawiają się zmarszczki, skóra traci jędrność. Nie musi tak być. Na przeciw wychodzą nam profesjonalne zabiegi
kosmetyczne, które sprawiają, że skóra wraca do formy. Zabieg z argireliną daje natychmiastowe odmłodzenie, dzięki przeciwdziałaniu skurczu
mięśni odpowiedzialnych za powstawanie zmarszczek mimicznych.
Argirelina to neuropeptyd, który rozluźnia napięcie mięśniowe
i wykazuje działanie zbliżone do
toksyny botulinowej. Działa także ujędrniająco i wygładzająco
na skórę. Regularne stosowany
zabiegów z zawartością tej substancji działa prewencyjnie na
zmarszczki.

Po przybyciu na teren bazy hufca na Nowinkach, gdzie drużyny harcerskie rozstawiły namioty, odbyły się zajęcia integracyjne —
najpierw wspólna gra sprawdzająca wiedzę harcerską w formacie
wzorowanym na programie „Jeden z Dziesięciu”, potem - gdy zapadła ciemność – marsz na orientację po okolicznych lasach. Główną
część zlotu zaplanowano na sobotę 11 czerwca. Tym razem wszyscy

Zabieg z maską Argi Peptide
redukuje zmarszczki mimiczne,
natychmiastowo odmładza, nawilża i rozjaśnia skórę. Podczas
zabiegu wykonuje się mezoterapię mikroiglowa z ampułką Snake Concetrate.
Snake Concetrate, dzięki zawartości jadu węża Syn®‑Ake, również zapobiega powstawaniu zmarszczek poprzez hamowanie skurczów mięśni.

Alternatywa dla botoksu

Zastosowanie maski Argi Peptide to kosmetyczna alternatywa
dla botoksu. Zwarta w masce Argirelina- innowacyjny neuropeptyd hamuje skurcze mięśni odpowiedzialnych za powstawanie zmarszczek mimicznych, dając na skórze efekt botoksu. Zaś
czerwone algi w połączeniu z kolagenem, kwasem hialuronowym
i ekstraktami roślinnymi zapewniają długotrwałe nawilżenie, wygładzenie i rozjaśnienie skóry.

Dla kogo zabieg?

•

Przyjdź jeśli borykasz się z:
• oznakami starzenia
• skórą szarą, matową
• przebarwieniami

Zabieg przeprowadza się w
serii 4-6 co 14 dni. Nie wymaga rekonwalescencji, po zabiegu można wrócić do codziennych zajęć.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,

utratą jędrności i elastyczności

Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

zebrali się na Zimnych Dołach. Podsumowaniem kilkugodzinnej
gry był apel, podczas którego wręczono wiele odznak oraz nagród,
w tym także tegoroczny Puchar Komendantki, który po raz 5. zdobyła 50. Drużyna Wielopoziomowa im. Bronisława „Lota” Pietraszewicza z Gołkowa. Następnie odbyło się ognisko, a po nim koncert
szantowy zespołu „Załoga Szklanego Jasia”. W niedzielę, po mszy i
pokazie pierwszej pomocy, nastąpiło zamknięcie zlotu.

TW/fot. Michalina Florjańska
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Zmiana na stanowisku
komendanta straży miejskiej!

PIASECZNO Od 1 lipca Mariusza Łodygę, komendanta Straży Miejskiej w Piasecznie, zastąpi na stanowisku Jacek Anczarski, były policjant, który obecnie pracuje w gminnym referacie zarządzania kryzysowego
Mariusz Łodyga był komendantem straży miejskiej
przeszło 10 lat. Jak się dowiedzieliśmy, od lipca ma pełnić
funkcję zastępcy komendanta
straży. Skąd ta zmiana?
- Wzmacniamy Straż Miejską, przed którą stoją nowe zadania i wyzwania, jak choćby organizacja EkoPatrolu czy
koordynacja zadań dyspozytora miejskiego – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Dlatego postanowiłem powołać na komendanta pana Jacka
Anczarskiego, który sprawdził
się w Referacie Zarządzania
Kryzysowego. Od 1 lipca będzie odpowiedzialny za sprawy
formalno-organizacyjne. Cieszę
się, że dotychczasowy komendant pan Mariusz Łodyga, którego zaangażowanie i dotychczasowe działania na rzecz poprawy skuteczności funkcjonowania straży doceniam, pozostanie w zespole i jako zastępca dalej będzie odpowiadał za
działalność operacyjną.
Burmistrz podkreśla, że
praca w straży miejskiej do łatwych nie należy. Z roku na rok
rośnie liczba zgłoszeń i próśb o
interwencję, a funkcjonariusze
narażani są zarówno na pretensje osób ukaranych mandatami,
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Zmiana na stanowisku komendanta ma dodatkowo
wzmocnić straż miejską
jak i tych, które zgłaszają sprawę, spodziewając się szybkiej i
skutecznej interwencji. - Duże
oczekiwania związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku
niestety nie idą w parze z sympatią opinii publicznej – dodaje

burmistrz. - Mam nadzieję, że
nowy komendant wesprze dodatkowo cały zespół i zintensyfikuje jego wysiłki na rzecz poprawy porządku w gminie.

Tomasz Wojciuk

K O N D O L E N C J E

KARIERA
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Bardzo obiecujący debiut

Nadaj ogłoszenie

PIASECZNO Choć mieszkająca w Chyliczkach Sylwia Biernat znana jest z występów z folkową grupą Łysa Góra, to dopiero niedawno w Domu Kultury w
Piasecznie odbył się jej pełnoprawny debiut jako artystki solowej, z w pełni autorskim repertuarem

Artystka zaprosiła licznie
przybyłą publiczność na „muzyczny koncept liryczny, pełen
dźwiękowych wzruszeń, westchnień i zamyśleń - poezję
ubraną w dźwięki czy też melodię wyśpiewana wierszami”.
Wszystko zaczęło się jednak
od jej mocnego, instrumentalnego „wejścia” jako skrzypaczki, którą Sylwia Biernat czuje się
w pierwszej kolejności. Chwilę
później poznaliśmy natomiast
wokalne wcielenie bohaterki
wieczoru, a trzeba przyznać, że
jej głos – wyjątkowo niski, jak
na kobietę, ale jednocześnie pełen zmysłowego ciepła – potrafi zapaść w pamięć. I wreszcie
kolejne „wydania” Sylwii – jako
pianistki i kompozytorki oraz...
showmanki, która od pierwszych chwil koncertu złapała
naturalną więź z publicznością,
o czym świadczy chyba najlepiej
fakt, że ta bardzo szybko zaczęła śpiewać wspólnie z artystką.
I choć jej piosenki opowiadają zarówno o codziennych przeżyciach, jak i udrękach artystycznego zmagania
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z twórczą materią, mają pozostawiać w słuchaczu niepokój
i niedosyt, a treści w nieoczywisty sposób zmuszają do tworzenia alternatywnych przemyśleń, to nie brakowało w nich
także i specyficznego poczucia humoru, a nawet... subtelnej
erotyki. W klimaty piosenki poetyckiej, nawiązującej momentami do stylu smoothjazzowego, pomogli z kolei wprowadzić
wszystkich obecnych muzycy
towarzyszący: gitarzysta basowy Paweł Piotrowicz, perkusista i trębacz Michał Wojnarski oraz gitarzysta Brunon Niewiński. Chyba nikt spośród widowni nie miał wątpliwości, że
był to bardzo udany wieczór.
- Swoją muzykę piszę nie
tylko do własnych tekstów, ale
korzystam również z twórczości czterech autorów: Izy
Budzyńskiej, Lidki Iwanowskiej-Szymańskiej, Krzysztofa Kościelskiego i Marii Jasnorzewsk iej-Pawlikowsk iej
– mówi Sylwia Biernat. - Bardzo dziękuję wszystkim za tak
ciepłe przyjęcie w Piasecznie.
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Wydania płyty na razie nie planuję, choć materiału na nią jest
już aż nadto. A co do planów
na przyszłość to mogę jedynie
przewrotnie odpowiedzieć –
świecie, zaskocz mnie!

Grzegorz Tylec
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Zadzwoń 22 756 79 39
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Dam pracę
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
wielobranżowego w Konstancinie,
tel. 502 398 319

Elektromonterów i pracowników fizycznych do
budowy linii kablowych pow. piaseczyński- przyuczymy tel. 660-939-117
Ekspedientka Wólka Kozodawska, tel. 508 288 773

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury
też, tel. 502 898 418

Zatrudnię manicurzystke do salonu
w Ustanowie, tel. 502 222 221

Do ociepleń małych domków Piaseczno
tel.507 191 295

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

Ekspedientka Zalesie Dolne, tel. 508 288 773

Naprawa, krycie dachu, tel. 511 928 895

Brukarzy z doświadczeniem lub do przyuczenia,
mile widziane prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841

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

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
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
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ / FRYZJERA
TEL.504 615 808
Zatrudnię kierowcę, konwojenta,
tel. 22 726 86 36, 22 726 83 42
Zatrudnię pracowników do zakładu mięsnego
w Górze Kalwarii, wykwalifikowanych i do przyuczenia, tel. 606 259 458
Zatrudnię brukarzy również bez doświadczenia, praca Piaseczno, Głosków, tel. 506 061 296
Zatrudnię panią do sprzątania klatek schodowych z Piaseczna lub okolic, może być sprawna emerytka, tel. 609 153 202
Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac
porządkowych w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180
Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni
pracowników, tel. 509 920 388
Zatrudnimy krawcową w Konstancinie Jeziornej. Шукаємо швачку, tel. 883 72 72 39
Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w
Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie,
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568
PIEKARNIA ZATRUDNI: KIEROWCĘ (PRACA
W GODZINACH NOCNYCH) I ZŁOTĄ RĄCZKĘ,
TEL. 22 756 90 01 lub 663 044 001
ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W
PIASECZNIE, TEL. 882 787 809
PRZYJMĘ OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH, SALOWE - KONSTANCIN-JEZIORNA TEL. 506 815 779
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni nauczyciela religii (cały etat). Telefon kontaktowy - (22)
462-85-20. CV proszę przesyłać na adres e-mail:
sekretariat@spwmy.edu.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od zaraz osobę do prac remontowo-wykończeniowych .Kontakt pon-pt. do godz 14.00
tel. 509 692 851
Zatrudnimy animatora zajęciowego na umowę o
pracę/zlecenie, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie, tel. 882 787 809
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach
zatrudni Portiera-Woźnego oraz personel sprzątający. Oferty proszę przesyłać na adres : sekretariat@lazy.edu.pl lub kontaktować się pod nr.
Tel. 22 757 73 62

Przyjmę do zakładania ogrodów, mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B, tel. 511 126 841
Przyjmę do pracy do prania i sprzątania
samochodów ciężarowych Łazy k. Lesznowoli,
tel. 608 58 58 57
Producent gablot poszukuje montera, Konstancin, tel. 22 754 46 70
Glazurnika, hydraulika, elektryka, tel. 732 711 612
Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie międzynarodowym. Chłodnia/plandeka, dogodne warunki.
605-565-650

SZUKAM PRACY
Niania, 3/4 etatu, duże doświadczenie,
tel. 516 085 504
Sprzątanie, prace w ogrodzie, tel. 787 457 903
Sprzątanie, tel. 733 546 026
Kierowca z wywrotką do 6 ton tel 603 972 612
Sprzątanie, tel. 88 151 25 85

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

SPRZEDAM
Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118
Tapczany, szafki, regał, butle gazowe, kabina
prysznicowa, tel. 728 899 673
Kultywator – 690 zł, silnik 3-fazowy, wolnoobrotowy – 160 zł, do uzgodnienia, tel. 662 818 104
Agregat prądotwórczy Honda ECMT 7000 Benzin,
tel. 503 33 77 84
Zestaw sypialniany – buk fornirowany,
kolor: czereśnia, tel. 501 24 04 62
Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin
tel. 571 373 118

AUTO - MOTO KUPIĘ
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

AUTO - MOTO sprzedam
Renault Megane 2019 r, stan idealny, mały przebieg, tel. 504 333 390

Elektryk, tel. 666 890 886

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422
Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl
tel. 698 698 839
Wylewki mixokretem tel.502 788 561
Wycinka drzew,pielęgnacja drzew, usługi podnośnikiem koszowym 14 oraz 18 m , usługi minikoparką, tel: 537 537 450, 537 537 650
KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE,
tel. 500 51 66 77
TYNKI – 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJNE GIPSOWE TEL. 604 415 352
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy,
słupki, tel. 502 898 418
Remonty mieszkań, szpachlowanie bezpyłowe,
tel. 791 208 270
Renowacje, docieplenie budynków, nadzór,
tel. 602 323 925, 608 802 230
Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861
Impregnacja kostki brukowej i kamienia naturalnego, tel. 608 023 866
Dachy , papa termozgrzewalna, blacha, gont,
orynnowania, tel. 789 894 108

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Malarskie, tel. 696 120 208
Hydraulik, tel. 535 872 455
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
TRANSPORT piasek ziemia kruszywa inne
wywrotka do 6ton tel 603972612
Wywóz gałęzi, ogrodnicze, koszenie 519 874 891
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malowanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia,
tel. 501 624 562

Działkę budowlaną 1500 m kw., w Piskórce przy ul.
Świerkowej. Pięknie położona, media w ulicy, do
sklepu 250 m, tel. 603 299 139

Naprawa dachów, rynny, obróbki, papa termozgrzewalna, tel. 729 459 983

Działki budowlane 800 m kw. i działki rekreacyjne
k. Prażmowa, tel. 602 770 361, 791 394 794

RÓŻNE

Przyjmę osoby do budowy domów, tel. 666 360 017
Zatrudnię do prac gospodarczo - remontowych,
tel. 667 797 094
Przyjmiemy do pracy w kwiaciarni przy sprzedaży
kwiatów doniczkowych w Konstancinie.
Tel. 606 105 922
Zatrudnię kierowcę kat C i C E kabina sypialna
Iveco Stralis , ważne badania kierowcy oraz karta
,samochód można zabierać pod dom .Baza Piaseczno ; 509-089-736 umowa o pracę
Przyjmę do pracy do sklepu spożywczego Bogatki
tel.601970036
Poszukujemy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do ochrony małych budów w Grodzisk Maz./Żabia Wola lub Grodzisk Maz./Natolin. Doświadczenie niewymagane. tel. 884 602 126
Firma poszukuje osoby do sprzątania biur i pomieszczeń socjalnych. Praca na 3/4 etatu, umowa
o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa. Zadzwoń
501 631 374
Potrzebny pracownik do działu rozliczeń w firmie
budowlanej w Dawidach Bankowych. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. CV na maila: s.orzechowska@eaz.com.pl
Pomocnika lakiernika. Możliwe przyuczenie do zawodu tel 607 348 271
Zatrudnię krawcową do szycia dekoracji okien Mysiadło tel. 660 490 268

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605
Dachy papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Cyklinowanie, remonty, tel. 510 128 912
Hydraulik naprawy, tel. 698 185 911
Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Nieruchomości KUPIÉ

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

Kupię dom lub działkę w Wilczej Górze/ Magdalence. Bezpośrednio. Tel. 504 946 585

Przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub z połamanych drzew, tel. 500 51 66 77

Pokój w Gołkowie, tel. 696 542 216
Pokój, kuchnia, łazienka, 45 m kw., 800 zł, po
17:00-tej, tel. 697 327 449
Mały domek 48 m kw.,, Gołków, tel. 602 245 410
Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094
Pokój Chylice, tel. 507 13 41 41

USŁUGI
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
Malowanie, glazurnictwo, panele,
podłogi, tel. 669 945 460
MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944
ELEWACJE, TEL. 792 456 182
MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ,
GLAZURNICTWO, PANELE, TEL. 669 945 460
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

MATRYMONIALNE

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Zatrudnię panie do zbioru borówki w Prażmowie,
tel. 600 662 650

Nieruchomości
DO WYNAJĘCIA

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

Poznam Panią 65+, tel. 515 485 446

Kawalerka, 33 m kw., Piaseczno, ul. Szkolna 33,
tel. 504 571 038

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego.
Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, może być
uczennica lub Ukrainka, na cały lub pół etatu, tel.
602 512 677, 787 866 910

ZWIERZĘTA

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Zatrudnię do zbioru truskawek w gminie Prażmów,
tel. 601 806 881

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

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

Cyklinowanie, remonty, tel. 510 128 912

Nieruchomości
SPRZEDAM

Działki budowlane 1300 m kw., Henryków Urocze,
tel. 601 33 55 90

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
tel. 571 373 118

Hydraulik, naprawy, tel. 510 128 912

Zatrudnimy terapeutę zajęciowego na umowę o
pracę, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie,
tel. 882 787 809

Zatrudnię osobę do ofertowania ślusarki aluminiowej, tel. 668 628 111

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Pan 62 lata, kawaler, pozna Panią, okolice Piaseczna,
tel. 785 362 004

DORYWCZO PRACE OGRODNICZE NA MAŁEJ
DZIAŁCE REKREACYJNEJ (MAGALENKA/WILCZA GORA): KOSZENIE, SADZENIE KRZEWÓW I
KWIATÓW I INNE PRACE PORZĄDKOWE,
TEL. 601 212 334

Zatrudnimy fizjoterapeutę na umowę o pracę/ zlecenie, nowy Dom Opieki Antonina w Piasecznie,
tel. 882 787 809

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Dachy – czyszczenie, malowanie, naprawa,
tel. 789 894 108

Kamper na podwoziu Forda Transita, tel. 504 333 390
Przyczepy bagażowe, podłodziowe oraz akcesoria.
Produkcja i remonty. www.przyczepy.waw.pl
tel. 601 44 98 98

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422
Złom wszelki wywiozę, 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
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194
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Debata o Ukraińcach w Polsce

nr 22 (905)/2022

PIASECZNO „Brońmy tego, co jest dla nas najcenniejsze” - pod tymi słowami
prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego została zorganizowana w Bibliotece Publicznej w Piasecznie otwarta debata publiczna o migrantach i
uchodźcach oraz o przestrzeganiu praw człowieka
Wydarzenie „Ukraińcy w
Polsce. Przyjaźń, Równość,
braterstwo, czy kalkulacja?”
odbyło się w ramach, zainicjowanego przez Stowarzyszenie
Pomysł na Józefosław, projektu
„Poznajmy się – piaseczyńskie
spotkania z Ukrainą”, dzięki
któremu (na skutek zewnętrznej dotacji uzyskanej w konkursie ogłoszonym przez Fundację Batorego) przez całe lato
tego roku w Piasecznie odbywać się będą różnorodne działania społeczne i kulturalne.
„Co o sobie wiemy? Polacy
o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach? Ile w nas stereotypów
i uproszczonych sądów o innych?” - na tak postawione pytania starali się odpowiedzieć
zaproszeni prelegenci - ekspertki: Janina Owczarek z Mię-

dzynarodowej Organizacji d/s
migracji, Karina Melnytska z
Fundacji Ocalenie oraz Ivanna Kyliushyk z Fundacji Nasz
Wybór, koordynatorka Ukraińskiego Domu w Warszawie.
Organizatorzy debaty, jeszcze przed jej rozpoczęciem, postawili tezę, że najczęściej nieświadomie stajemy się więźniami stereotypów, a migrantów postrzegamy jako pracowników najemnych, kojarząc ich
z opieką domową, sprzątaniem
lub pracą na budowie.
- Nie zadajemy sobie trudu, aby poznać ich los i trudne
życiowe wybory – podkreślili
inicjatorzy spotkania, zapraszając przy tym do wspólnej
dyskusji. - Nie wiemy, jak wielu z nich wykonuje prace poniżej swojego wykształcenia i
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kwalifikacji. Tym bardziej nie
mamy pojęcia, co przeżywają
w skrytości ducha.
Duża grupa wymaga wsparcia
Niestety, pomimo otwartości na obecność mieszańców
Piaseczna, niewielu z nich znalazło czas, żeby wziąć czynny udział w debacie, która rozpoczęła się w środę o godzinie
16. Wobec tego głos w dyskusji,
którą poprowadził Mirosław
Oczkoś (konsultant marketingu politycznego, moderator w
kilku konfliktach społecznych)
zabierali głównie sami prelegenci. Rozpoczęto od wyjaśnienia różnic między definicjami
imigranta, a uchodźcy.
- Jak niedawno sprawdzałam, status uchodźcy wśród
obywateli Ukrainy w Polsce

Gotowe na lato?

Lato już w pełni, wakacje za pasem, ale czy Wy jesteście gotowe na
przywitanie tego sezonu? Czy nadmiar tu i ówdzie spędza sen z powiek?
Mamy na to świetny sposób, program opracowany pod Twoje potrzeby.
Na rynku aktualnie jest wiele zabiegów, które poprawiają
sylwetkę, zmniejszają obwody, ujędrniają ciało i likwidują cellulit. Dziś proponujemy
dwa zabiegi, które zaspokoją
powyższe potrzeby elektrostymulację i zabieg lipolaserem.
Wytapiamy tłuszcz
Lipolaser to bezinwazyjny
i bezbolesny zabieg wykonywany specjalnym urządzeniem
(tzw. zimnym laserem), który
emituje światło długości 650
nm. Wiązka światła przechodzi
przez powierzchnię skóry, trafiając bezpośrednio do tkanki
tłuszczowej
Efekty
• zmniejszenie obwodów ciała,
• wymodelowanie sylwetki,
• poprawa jędrności skóry,
• wyrównanie powierzchni skóry,
• redukcja cellulitu,
• wymodelowanie sylwetki,
• poprawa metabolizmu.
Najważniejsze
przeciwwskazania do wykonania zabiegu lipolaserem to: ciąża i karmienie piersią, epilepsja, stosowanie leków lub ziół
światłouczulających 2 tygodnie przed zabiegiem, silikonowe lub metalowe implanty w pobliżu miejsca zabiegu,
choroby układy krążenia (np.
zakrzepica), choroby autoimmnologiczne (w niektórych
przypadkach jest to możliwe
za zgodą lekarza), choroby i infekcje skórne, niedawne rany i
operacje (za zgodą lekarza).
Ćwiczymy mięśnie,
rzeźbimy sylwetkę
Elektrostymulacja

polega

na wywoływaniu skurczu mięśni przy pomocy prądu o niskiej częstotliwości. Dostarcza się go za pomocą elektrod
umieszczanych na ciele. 30
min. zabiegu zastępuje 2 godziny na siłowni

wego (padaczka), nadciśnienie
tętnicze, metalowe implanty
(endoprotezy stawów, zębów),
ciąża, karmienie piersią, stany
zapalne, zmiany nowotworowe,
gorączka, choroby wirusowe

Efekty
• poprawa wyglądu sylwetki,
• rozbicie cellulitu
• spalenie tkanki tłuszczowej,
• poprawa dotlenienia skóry,
• przyśpieszenie produkcji
kolagenu i elastyny,
• zmniejszenie dolegliwości
bólowych
Przeciwwskazania do zabiegu: wstawiony rozrusznik
serca, choroby serca (arytmia,
zawał),choroby układu nerwo-
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Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,

Dziś mamy dla Was wyjątkowy

+10 LIPOLASER

w specjalnej cenie 899 zł
zamiast 1600 zł
PROMOCJA
tylko do końca czerwca
Zapisy
Salon BB Piaseczno

tel. 692 709 040

Ul. Młynarska 6 lok 45
wejście do Warszawskiej

Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

posiada tylko nieco ponad 60
osób – zdradziła Ivanna Kyliushyk. - Te osoby, które przyjechały po 24 lutego nie mają
tego statusu w znaczeniu prawnym, ponieważ reguluje go specjalna ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.
Janina Owczarek dodała z
kolei, że Polska jest podawana
jako świetny przykład wdrażania rozwiązań prawnych, które w
dużym stopniu ułatwiają adaptację i integrację osobom, które tu
przyjeżdżają i dają im możliwość
urządzenia sobie życia – np. poprzez dostęp do rynku pracy, pomoc socjalną czy prowadzenie
działalności gospodarczej.
- Jest to ochrona czasowa,
która nadawana jest z mocy prawa – podkreśliła przedstawicielka Międzynarodowej Organizacji d/s migracji. - Do 4 maja liczba nadanych peseli wynosiła w
skali kraju około miliona.
Na tej podstawie do sierpnia
2023 roku Ukraińcy mogą legalnie przebywać w Polsce mając wolny dostęp do rynku pracy, bezpłatnej opieki zdrowotnej
czy wypłat socjalnych. Szacuje się, że obecnie w naszym kraju przebywa (łącznie z migrantami sprzed 24 lutego) około
4,7 miliona osób, co stanowi aż
12 proc. ogólnej liczby mieszkańców. Dane te mogą być jednak mylące, bo część Ukraińców zdecydowała się już na powrót do kraju, część wyjechała
do innych państw Unii Europejskiej, a jeszcze inna grupa stara się właśnie o wizy do takich
państw jak Kanada i USA.
- Jest to jednak bardzo duża
grupa, która wymaga teraz naszego wsparcia i różnego rodzaju pomocy – stwierdziła
Ivanna Kyliushyk.
Liczba uchodźców
się zmniejsza
W dalszej części debaty (po
uprzednim poruszeniu kwestii związanych, między innymi, z edukacją czy pracą) Janina Owczarek nie kryła swojego
optymizmu co do sprawności
i szybkości działania państwa
oraz samorządów lokalnych w
zakresie przybyszów z Ukrainy. Nastroje prelegentki stonowała jednak nieco Ewa Lubianiec, członkini zarządu powiatu piaseczyńskiego, która przy-

pomniała, że właśnie na powiaty spadło zadanie zakwaterowania dużych grup ludzi.
- Po 24 lutego przez nasze
cztery miejsca zakwaterowania,
w tym jedno bardzo prymitywne
(ale mogące pomieścić większą
liczbę osób) w środku lasu, przewinęło się ponad tysiąc osób –
mówiła Ewa Lubianiec. - Dzisiaj jest ich 160 – bardzo mało,
a większość wróciła na Ukrainę.
Oni marzą o powrocie na Ukrainę, wcale nie chcą pracować – to
są matki z dziećmi. Oferty pracy się zdarzają – Polacy szukają osób do opieki czy do sprzątania, ale oni nie są tymi ofertami
zainteresowani.
Członkini zarządu podkreśliła
jednocześnie, że powiat ma duże
szczęście do sponsorów, którzy
pomogli ośrodkowi w Tomicach
poprawić warunki bytowe.
- To miejsce, zwłaszcza gdy
jeszcze nie było wiosny, wyglądało naprawdę ponuro, ale tam się
dużo dzieje – kontynuowała swoją wypowiedź Ewa Lubianiec.
- Mamy wolontariuszy uczących
języka polskiego. Jestem wdzięczna tym ludziom, że tyle chcą tam
robić, ale liczba uchodźców się
zmniejsza. Życzę tym ludziom
żeby mieli gdzie wrócić.
Jak się okazuje, pieniądze z
województwa wystarczają jedynie na opłacenie wyżywienia i
mediów. Narastającym problemem jest także wypalenie osób,
które własnymi siłami obsługują te miejsca.
Na zakończenie debaty głos
zabrał wiceburmistrz Piaseczna Robert Widz, który zaznaczył, że powinniśmy odróżnić
obecną sytuację od tej, która
była kilka miesięcy temu.
- Mamy przecież całą masę
obywateli Ukrainy, którzy
mieszkali tutaj wcześniej, pracowali i pewnie w jakiś sposób
wiązali swoje życie z tym miejscem – powiedział wiceburmistrz. - Nie chciałbym bagatelizować sytuacji wojennej, ale te
wszystkie problemy, o których
mówiliśmy mieliśmy, mamy i
będziemy się z nimi mierzyć
cały czas. I koniec wojny tego
nie zmieni, bo w dalszym ciągu będziemy tu mieli ogromną
społeczność ukraińską mieszkającą w Polsce i w miasteczkach takich jak Piaseczno.

Grzegorz Tylec

