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Obwodnica Lesznowoli później albo wcale
PIASEC ZNO/LESZNOWOL A 

Prace projektowe no-

wego przebiegu dro-

gi 721, na odcinku od 

ul. Mleczarskiej w Pia-

secznie do DK7 w No-

wym Sękocinie plano-

wano zakończyć w trze-

cim kwartale 2021 roku. 

Niestety już teraz wie-

my, że termin ten jest 

nierealny. Czy obwod-

nica Lesznowoli w ogó-

le powstanie?

Skłot budzi
przerażenie
sąsiadów
PIASECZNO Mieszkańcy Henrykowa Urocza i Zło-
tokłosu są zaniepokojeni imprezami z udziałem 
nieletnich, do których dochodzi w opuszczonym 
domu u zbiegu ulic Wschodniej i Rzecznej. - Tym 
powinna się zająć policja – uważa pan Ryszard, 
jeden z sąsiadów
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Po wódce za kółko

Marihuanę hodował na parapecie

Brutalny rozbój w salonie gier

Ukradziono bób i skrzynkę miodu

Odpowie za posiadanie narkotyków

Pijany zniszczył dwa samochody

Bijatyka w hostelu

 Po północy w Tarczynie funkcjonariusze zatrzymali 43-latka, od 
którego poczuli silną woń alkoholu. Okazało się, że miał go w orga-
nizmie 2,5 promila. Inny pijany kierowca wpadł na ulicy Jałowcowej 
w Piasecznie. 28-latek „wydmuchał” około 1,2 promila. Nie wszyscy 
pijani kierowcy zostali jednak wyłapani przez drogówkę. W Potyczy 
(gm. Góra Kalwaria) mający niemal 3 promile kierowca hondy nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu seatowi, którym jechała 36-letnia 
kobieta z czwórką dzieci. Kobieta na skutek odniesionych obrażeń 
trafi ła do szpitala. Sprawca wypadku, podobnie jak inni pijani kie-
rowcy, stanie przed sądem. 

PIASECZNO

Modernizacja„Zośki”
 Gmina podpisała umowę na 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej na podsta-
wie której zostanie wyremontowa-
ny zabytkowy dom „Zośki” znajdu-
jący się w Zalesiu Dolnym. Umowa 
obejmuje opracowanie projektu 
budowlanego wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. Skomple-
towanie dokumentacji, które jest 
pierwszym krokiem do przywró-
cenia obiektowi dawnej świetno-
ści, ma kosztować 200 tys. zł.

TW

 Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w cen-
trum miasta przebywa agresywnie zachowujący się mężczyzna. Kie-
dy funkcjonariusze weszli do zajmowanego przez niego lokalu, na 
jednym z parapetów zauważyli siedem doniczek z konopiami indyj-
skimi. Dodatkowo ujawnili także porcję amfetaminy. 34-latek odpo-
wie za posiadanie narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 W niedzielę nad ranem do salonu gier przy ul. Wilanowskiej 
wszedł zamaskowany mężczyzna, który dotkliwie pobił pracowni-
ka salonu i zrabował kilka tysięcy złotych. Trzy dni później na skutek 
żmudnej pracy operacyjnej konstancińskich funkcjonariuszy męż-
czyzna został zatrzymany. Policjanci zawnioskowali o zastosowanie 
wobec niego aresztu tymczasowego. Za rozbój grozi do 12 lat po-
zbawienia wolności. 

 Do nietypowego zdarzenia doszło w środę 17 czerwca w Leszno-
woli. Między godz. 19.30 a 20.30 z namiotu stojącego przy ul. Sło-
necznej (nieopodal sklepu Biedronka w rejonie Magdalenki) skra-
dziono skrzynkę miodu, 20 paczek bobu, 6 stolików i dwa parasole 
ogrodowe. Policja prosi o kontakt świadków kradzieży.

 Policjanci zatrzymali 31-latka, który odpowie za przechowywanie 
w sejfi e 26 gramów amfetaminy i 4 gramów mefedronu. W lokalu za-
bezpieczono też markowy rower z zatartymi numerami fabrycznymi, 
dwie kusze i elementy broni palnej. 31-latek trafi ł do celi. Będzie od-
powiadał m.in. za posiadanie środków odurzających, za co grozi do 
3 lat pozbawienia wolności.

 Kilka dni temu rano młody mężczyzna zaczął dewastować samo-
chody zaparkowane przy ul. Dzierzby. Najpierw urwał w dwóch sa-
mochodach lusterka, a potem porysował jeszcze lakier. Straty z tego 
tytułu oszacowano wstępnie na kilka tysięcy złotych. Znając rysopis 
mężczyzny funkcjonariusze wyruszyli na jego poszukiwania. Zasta-
li go przy ulicy Puławskiej leżącego na ławce. Był kompletnie pijany 
i nie potrafi ł powiedzieć, dlaczego niszczył samochody. 17-latek tra-
fi ł do aresztu. Odpowie za zniszczenie mienia, za co grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

 W sobotę po południu w jednym z hosteli na terenie miasta do-
szło do bijatyki między Białorusinem, a Ukraińcem. 41-letni Białoru-
sin poważnie ucierpiał, a Ukrainiec został zatrzymany przez policję. 
Odpowie za pobicie. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
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Zmarła Danuta Balas wieloletnia
dyrektor Przedszkola nr 4
PIASECZNO W niedzielę po cięż-

kiej chorobie zmarła Danu-

ta Balas, ceniona pedagog, 

która całe zawodowe życie 

spędziła w Przedszkolu nr 4. 

Emerytowana dyrektor mia-

ła 64 lata. Ostatnie pożegna-

nie odbyło się w środę w ko-

ściele Matki Bożej Rodziciel-

ki Maryi w Klarysewie

 Dokładnie trzy lata temu Danu-
ta Balas przeszła na zasłużoną eme-
ryturę. W przedszkolu przy ulicy Fa-
brycznej w Piasecznie przepracowała 
w sumie 42 lata, z czego 31 była jego 
dyrektorem. – Mam cudowne wspo-

mnienia, która zostaną mi do końca 
życia, bo pracowałam ze wspaniały-
mi ludźmi, którzy byli ze mną na do-
bre i na złe – mówiła podczas swoje-
go pożegnania w czerwcu 2017 roku 
dodając, że za jej kadencji przed-
szkole przy Fabrycznej wychowało w 
sumie ponad 5 tys. dzieci. Kilkoro z 
nich dziś pracuje w placówce w cha-
rakterze pedagogów. Wszyscy obec-
ni pracownicy przedszkola wspomi-
nają byłą dyrektor jako osobę życzli-
wą, pomocną, otwartą, bezgranicz-
nie oddaną temu, co robiła.- Była 
wspaniałą kobietą, uwielbiała dzieci 
– mówi Małgorzata Soborak, dyrek-
tor Przedszkola nr 4, która zastąpi-
ła Danutę Balas na stanowisku. Inni 
pracownicy podkreślają, że była dy-
rektor zawsze dbała o dobrą atmos-
ferę i była dla wszystkich jak matka. 
Danuta Balas spoczęła na cmenta-
rzu parafialnym w Słomczynie.

TW

Danuta Balas podczas swojego pożegnania 
z przedszkolem w czerwcu 2017 roku

Za kadencji byłej dyrektor 

przedszkole wychowało 

ponad 5000 dzieci

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E
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O sporze gminy ze stowarzyszeniem
Kwiryta zdecyduje Sąd Najwyższy
LESZNOWOLA W grudniu ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie unieważnił wyrok 

Sądu Okręgowego, który w styczniu 2018 roku orzekł, że Stowarzyszenie Pełnopraw-

ni Obywatele Kwiryta naruszyło dobra osobiste gminy Lesznowola. Kilka dni temu Sąd 

Apelacyjny dostarczył stronom postępowania uzasadnienie, w którym jest sporo kry-

tycznych uwag pod adresem gminy oraz wójt. Mimo że wyrok Sądu Apelacyjnego jest 

prawomocny, gmina poinformowała, że wniesie od niego skargę kasacyjną

 Batalia sądowa między gminą, a 
stowarzyszeniem Kwiryta trwała w 
sumie trzy lata i wydawało się, że w 
grudniu ubiegłego roku ostatecznie 
się zakończyła. - Cieszę się, że spra-
wiedliwość triumfowała – komen-
tował wówczas prawomocny wyrok 
Sądu Apelacyjnego Jacek Barcikow-
ski, prezes stowarzyszenia. 
 Wszystko zaczęło się w grudniu 
2016 roku kiedy to gmina pozwała 
Kwirytę za rozpowszechnianie kry-
tycznych publikacji, dotyczących 
kondycji finansowej samorządu, 
które miały zawierać nieprawdziwe 
informacje.  Konkretnie chodziło o 
opublikowany na stronie stowarzy-
szenia raport, dotyczący gminnych 
finansów w latach 2011-2015. Twór-
cy raportu dowodzili m.in., że w 
2012 roku gmina stanęła na skraju 
bankructwa, a jej zadłużenie pod 
koniec 2015 roku wyniosło aż 195 
mln zł. Gmina uznała publikację 
za niezgodną z prawdą i skierowa-
ła sprawę na drogę sądową. Wyrok 
w Sądzie Okręgowym zapadł na 
początku stycznia 2018 roku. Sąd 
nakazał Stowarzyszeniu opubliko-
wanie na stronie internetowej prze-
prosin za naruszenie dóbr osobi-

stych gminy. Ponadto zasądził od 
pozwanego stowarzyszenia kwotę 10 
tys. zł na rzecz Polskiego Czerwo-
nego Krzyża oraz dodatkowo 3637 
zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 
Jacek Barcikowski po wyjściu z sali 
rozpraw nie krył swego zaskoczenia 
i zapowiedział apelację. 
 Sąd Apelacyjny w grudniu 2019 
roku w całości unieważnił wyrok 
Sądu Okręgowego, oddalił pozew 
gminy, a także zasądził na rzecz 
Stowarzyszenia zwrot kosztów są-
dowych w wysokości 3480 zł oraz 
kosztów zastępstwa procesowego 
w wysokości 2950 zł. Na począt-
ku czerwca sąd przesłał do zainte-
resowanych stron pełne, pisemne 
uzasadnienie tego wyroku.

Szereg zarzutów pod adresem gminy

 W swoim uzasadnieniu Sąd Ape-
lacyjny wyraził m.in. zaniepokoje-
nie sposobem zarządzania gmin-
nymi finansami. Ocenił, że rażą-
cą nieodpowiedzialnością było pla-
nowanie dochodów ze sprzedaży 
gruntów, które miały być de fac-
to własnością innych podmiotów 
(mowa o gruntach po KPGO My-
siadło). W uzasadnieniu czytamy 

także: „nieuzasadnione prawnie, 
jak i ekonomicznie było zawiera-
nie przedwstępnych umów użytko-
wania, dotyczących zobowiązania 
do zawarcia w przyszłości umów 
finalnych, odnośnie tych gruntów, 
bo umowy te nie miały szans re-
alizacji, co oznaczało konieczność 
zwrotu zaliczek”. I dalej: „zawiera-
nie umów przedwstępnych było nie-
jako, kolokwialnie określając, łata-
niem budżetu na krótką metę, a w 
dłuższej perspektywie generowało 
długi” . Sąd zauważył też, że o użyt-
kowanie terenu w Mysiadle ubiega-
ły się dwie firmy: Por Property In-
vestmnent i Sena. Mimo iż pierwsza 
z nich przedstawiła ofertę atrakcyj-
niejszą cenowo o 8 mln zł, nie wie-
dzieć czemu wybrano drugą firmę.
 Ale to nie wszystko, skład sę-
dziowski ocenił, że wójt minęła się z 
prawdą zeznając, że o roszczeniach 
reprywatyzacyjnych, które pojawiały 
się już od 2007 roku, po raz pierw-
szy usłyszała w 2015 roku. Zazna-
czył, że sytuacja była jej znana co 
najmniej od końca 2012 roku. 
 Kolejny wątek dotyczy Cen-
trum Edukacji i Sporku w Mysia-
dle. Sąd zauważył, że nie ma żad-

nego dokumentu mówiącego o tym, 
że w budżecie gminy zostały zagwa-
rantowane środki na budowę tego 
kompleksu. „Przekonanie wójt, iż 
wszystko jest w porządku, a pienią-
dze się znajdą, nie stanowi dosta-
tecznej podstawy ustaleń w tym za-
kresie”  – uważa sąd apelacyjny do-
dając, że inwestycja, która miała zo-
stać zrealizowana w 2015 roku do tej 
pory nie została dokończona (wyko-
nano tylko pierwszy etap) z powodu 
braku na ten cel środków. 
 Sędziowie orzekli ponadto, że 
twierdzenie zawarte w raporcie, ja-
koby pod koniec 2012 roku gmi-
na stanęła na krawędzi utraty płyn-
ności finansowej, było usprawiedli-
wione. Uznali też za niezrozumiałe 
zatajanie przez gminę treści umów 
przedwstępnych i innych informa-
cji z zakresu działalności gospodar-

czej, mimo iż stanowią one informa-
cję publiczną. 

Gmina zapowiada kasację

 Reakcją gminy na uzasadnienie 
Sądu Apelacyjnego było poinfor-
mowanie opinii publicznej o plano-
wanym wniesieniu skargi kasacyj-
nej od powyższego wyroku. Decy-
zja ta dziwi Jacka Barcikowskiego.
- Skarga taka to środek nadzwyczaj-
ny odwołania się od prawomocnego 
wyroku do Sądu Najwyższego, ma-
jący zastosowanie jedynie w wyjąt-
kowych sytuacjach – komentuje pre-
zes stowarzyszenia. - Aby została 
ona przyjęta przez Sąd Najwyższy do 
rozpatrzenia, prawnicy gminy musie-
liby wykazać, że jest ona uzasadnio-
na w sposób oczywisty. Inaczej SN w 
ogóle nie zajmie się tą skargą. 

Tomasz Wojciuk
R E K L A M A

Jacek Barcikowski, prezes stowarzyszenia Kwiryta bronił 
swoich racji najpierw przed Sądem Okręgowym, a potem 
przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie
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KURIER NIERUCHOMOŚCI

Dlaczego warto zamieszkać 
w powiecie piaseczyńskim?
Na naszym terenie trwa boom budowlany, a nowe domy i mieszkania sprzedają się jak 

świeże bułeczki. Cały czas powstają też nowe inwestycje. Co sprawia, że tereny leżące 

na południe od Warszawy cieszą się tak dużym zainteresowaniem inwestorów?

 O dziwo, gdy wybuchła pande-
mia koronawirusa nowe lokale na te-
renie gmin powiatu piaseczyńskie-
go zaczęły sprzedawać się jeszcze le-
piej nić wcześniej. Niektóre inwesty-
cje, głównie w sąsiedztwie lasu ka-
backiego, a także na terenie gminy 
Lesznowola, nieopodal budowanej 
trasy S7, rozeszły się praktycznie „na 
pniu”. Eksperci od lat śledzący ry-
nek nieruchomości uważają, że jed-
ną z przyczyn była obawa inwesto-
rów przed nadciągającym kryzysem i 
ewentualnym spadkiem wartości zło-
tówki. Wiele osób postanowiło więc 
zainwestować swoje oszczędności w 
nieruchomości, które są o wiele pew-
niejszą lokatą w trudnych czasach. 
Kolejnym powodem było to, że wie-
le domów i segmentów oferowanych 
do sprzedaży ma własne ogródki. W 
takich warunkach o wiele przyjem-
niej spędzać czas w razie ewentual-
nej izolacji czy pracy zdalnej

Bliskość Warszawy

 Jednak to chwilowe ożywienie in-
westorów, które możemy obserwo-
wać w ostatnich miesiącach, wpisuje 
się tak naprawdę w szerszy, widocz-
ny od lat trend – nowe lokale na tere-
nie powiatu piaseczyńskiego sprze-
dają się dobrze, a ich ceny stale ro-
sną, choć nie są to wzrosty tak gwał-
towne jak w dużych miastach. Bez 
wątpienia jedną z przyczyn takiego 
stanu rzeczy jest bliskość Warsza-
wy. Zarówno piaseczyński Józefo-
sław, Konstancin, jak i miejscowo-
ści leżące na północy gminy Leszno-
wola dzieli raptem kilka kilometrów 
od granic stolicy. Wiele nowych osie-

dli leży w odległości kilkunastu kilo-
metrów od jej ścisłego centrum. To 
naprawdę niedaleko. Nieco proble-
matyczna jest póki co komunikacja z 
Warszawą, w tym wiecznie zakorko-
wana ulica Puławska, ale to też będzie 

się w najbliższym czasie zmieniać. Być 
może wreszcie uda się zbudować bu-
spas łączący Piaseczno z Warszawą. 
Na pewno będzie przybywać połączeń 
kolejowych oraz ścieżek rowerowych, 
którymi z różnych miejscowości bę-
dzie można dostać się w rejon Ursy-
nowa. Epokową inwestycją, która bar-
dzo przemodeluje ruch na naszym te-
renie, będzie także budowana już Pu-
ławska Bis. Droga, która będzie prze-
chodziła m.in. przez gminy Leszno-
wola i Piaseczno zostanie oddana do 
użytku prawdopodobnie za dwa lata, 
a dojazd nią do Warszawy zajmie rap-
tem kilkanaście minut. 

Ładna okolica

 Powiat piaseczyński to także in-
teresujące przyrodniczo obszary, na 
których znajduje się bardzo dużo 
zieleni. Każda gmina ma tutaj no-
wym mieszkańcom wiele do zaofe-
rowania. Prażmów to lasy oraz wie-
le malowniczo położonych miejsco-
wości o typowo wiejskim charakte-
rze. To miejsce dobre dla osób, które 

chcą uciec od zgiełku wielkiego mia-
sta i cywilizacji. Konstancin-Jezior-
na to klimatyczne uzdrowisko z za-
bytkową zabudową i pięknym Par-
kiem Zdrojowym, ale także malow-
nicze tereny położone nad Wisłą, 
sprzyjające wycieczkom rowerowym. 
Piaseczno z jednak strony przyle-
ga do lasu kabackiego, z drugiej ota-
cza je Chojnowski Park Krajobrazo-
wy. Zalesie Dolne i Górne toną w zie-
leni nieco przypominając swoim cha-
rakterem Konstancin, zaś Górki Szy-
mona czy kraina Jeziorki sprzyjają tu-
rystyce i rekreacji. Ozdobą Leszno-
woli jest Magdalenka – kolejny duży 
obszar leśny o ogromnym potencja-
le, zaś Góry Kalwarii - zamek w Czer-
sku, ale też zadbane centrum miasta 
i urokliwe miejscowości podmiejskie, 

znajdujące się w granicach Chojnow-
skiego Parki Krajobrazowego. 

Sporo szkół i usług

 Wszystkie gminy na terenie po-
wiatu inwestują w infrastrukturę. 
Piaseczno od lat rozbudowuje szko-
ły i buduje nowe (w ubiegłym roku od-
dano placówkę za ponad 50 mln zł). 
Swoje szkoły rozbudowuje także Lesz-
nowola, która kończy teraz zupełnie 
nowy obiekt w Zamieniu. Sukcesywnie 
przybywa przedszkoli i żłobków. Po-
wstają nowe połączenia autobusowe. 
Między gminami kursuje coraz więcej 
linii lokalnych, dofinansowywanych 
przez samorządy. Tam gdzie są ludzie, 
muszą być również usługi. Wraz z do-
mami budują się nowe sklepy i centra 
handlowe, ale także przychodnie, kli-

niki i domy opieki. W Konstancinie-
Jeziornie i Piasecznie są duże szpita-
le. Największą bolączką mieszkańców 
są w tej chwili są lokalne drogi, których 
stan często jest daleki od ideału. Ale i 
tu sytuacja z czasem powinna się po-
prawiać. 

Dobra cena

 Nowych mieszkańców przycią-
ga na nasz teren również atrakcyjna 
cały czas cena nieruchomości. Śmia-
ło można powiedzieć, że jest przy-
najmniej dwa razy taniej niż w War-
szawie, bo za niewiele więcej niż 500 
tys. zł można kupić już atrakcyjnie 
położony segment czy bliźniak o po-
wierzchni 100-120 m kw. Do tego 
mamy ogródek i ładną okolicę. 

TW

Nieruchomości, które powstają na terenie powiatu piaseczyńskiego są ciekawą alternatywą dla 
osób zastanawiających się nad kupnem mieszkania w Warszawie

Wiele osób woli kupić 

segment w ładnej okolicy 

na terenie Piaseczna czy 

Lesznowoli niż niewielkie 

mieszkanie na Ursynowie 

lub Białołęce

R E K L A M A
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Obwodnica Lesznowoli 
później albo wcale
PIASECZNO/LESZNOWOLA Prace projektowe nowego przebiegu drogi 721, na odcinku od 

ul. Mleczarskiej w Piasecznie do DK7 w Nowym Sękocinie planowano zakończyć w 

trzecim kwartale 2021 roku. Niestety już teraz wiemy, że termin ten jest nierealny. 

Czy obwodnica Lesznowoli w ogóle powstanie?
 – Po raz kolejny Generalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska prze-
dłużył swoje postępowanie w spra-
wie odwołań wniesionych do de-
cyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach z dnia 28 czerwca 2018 
roku – poinformował Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Nowy termin GDOŚ wyznaczył na 
29 maja, ale i on został już przesu-
nięty. Tym razem do końca lipca. 

W biurokratycznych kleszczach

 Minęło pięć lat odkąd MZDW 
podpisał umowę z firmą, która za 
2 mln złotych miała przygotować 
ZRID nowego przebiegu drogi woje-
wódzkiej. Wówczas dzisiejszy odci-
nek drogi 721 od Piaseczna do Lesz-
nowoli zostałby prawdopodobnie 
przekazany powiatowi piaseczyń-
skiemu. - Wniosek do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska o wy-
danie decyzji środowiskowej wpły-
nął w lipcu 2016 roku – mówi wi-
cedyrektor Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich Tomasz Dą-
browski. - Po roku byliśmy gotowi 
do uzyskania tej decyzji. Ostatecz-
nie została ona wydana w czerwcu 
2018 roku, ale się od niej odwoła-
no. Od tamtej pory otrzymujemy in-
formacje o kolejnych przesunięciach 

terminu. - Dotychczasowych termi-
nów było już kilkanaście – mówi Ka-
tarzyna Myśliwiec, dyrektor ds. in-
westycji drogowych w MZDW. - Co 
kilka miesięcy GDOŚ wyznacza ko-
lejne.- Przez ostatnie cztery lata nie 
poruszyliśmy się nawet o centymetr 
do przodu – ubolewa Tomasz Dą-
browski.

GDOŚ mówi, że to „skomplikowane”

 - Czas działa na naszą nieko-
rzyść – podkreśla wicedyrektor To-
masz Dąbrowski. - Teren, na któ-
rym miałaby powstać droga w no-
wym przebiegu, jest coraz silniej 
zabudowywany. Dodatkowo przez 
ostatnie lata mocno wzrosły ceny, 
zarówno przygotowania dokumen-
tacji, jak i samej budowy. Dostaje-
my od GDOŚ informacje, że opóź-
nienie spowodowane jest „skompli-
kowanym charakterem sprawy”, ale 
dotąd nikt nam nie powiedział na 
czym polega to „skomplikowanie”. 
W czym tkwi problem? Dopóki Ge-
neralny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska nie wyda ostatecznej decyzji, 
mamy związane ręce. 
 Z zapytaniem o przedłużają-
ce się terminy zwróciliśmy się do 
GDOŚ. - Organ drugiej instan-
cji rozpatruje odwołania wniesione 

przez 8 podmiotów – poinformował 
nas rzecznik prasowy Piotr Otręb-
ski.  - W toku postępowania GDOŚ 
wezwał również pełnomocnika in-
westora do wyjaśnienia aspektów 
merytorycznych dotyczących przed-
miotowej inwestycji. Obecnie trwa 
analiza materiałów uzupełniają-
cych, które wnioskodawca przekazał 
w odpowiedzi na wezwanie.
 GDOŚ rozpatruje obszerny ma-
teriał dowodowy, w tym uwagi pod-
niesione w odwołaniach. - Specjali-
styczne ekspertyzy wymagają szcze-
gółowej analizy w toku prowadzo-
nego postępowania oraz szerokiej 
wiedzy, obejmującej różne dziedzi-
ny nauki jak i zaangażowania kil-
ku pracowników urzędu, co uzasad-
nia określenie przez GDOŚ tego po-
stępowania jako sprawy o skompli-
kowanym charakterze – tłumaczy 
Piotr Otrębski.

Jak przyśpieszyć inwestycję?

 – Apeluję do radnych z sejmi-
ku wojewódzkiego z PiS, by zaan-
gażowali się w działania umoż-
liwiające wyjście z tego impasu 
– mówi radny sejmiku mazowiec-
kiego Piotr Kandyba. - To niezwy-
kle ważna inwestycja, która wyma-
ga jednomyślnych działań, bez wzglę-

du na podziały polityczne. Może 
warto byłoby zorganizować spotka-
nie z GDOŚ? - zastanawia się radny. 
W wersji najbardziej optymistycznej, 
gdyby do końca lipca została wyda-
na decyzja środowiskowa i nie było-
by żadnych odwołań, dokumentację 
można by przygotować przez dwa lata, 
a przez kolejne trzy pobudować drogę.  

Wizja komunikacyjnej katastrofy

 To opóźnienie może mieć fatalne 
skutki dla naszego regionu po wybu-
dowaniu drogi S7. Tzw. „Puławska 
Bis” pozbawiona łącznika w postaci 
nowo wybudowanej 721 może spo-

wodować poważne utrudnienia ko-
munikacyjne choćby dla Bobrowca, 
Kamionki, Łozisk czy Nowej Iwicz-
nej. Całkiem realna staje się też wi-
zja zakorkowanej ulicy Okulickiego, 
która sparaliżuje ruch w Piasecznie. 
- Jeśli nie ruszymy z tą inwestycją te-
raz, to  za 10 lat może się okazać, 
że teren jest już tak silnie zurbani-
zowany, że nowej drogi pobudować 
już się nie da – dzieli się najgorszym 
scenariuszem wicedyrektor Tomasz 
Dąbrowski. Najgorszym, ale nieste-
ty na dziś dość realnym. 

Adam Braciszewski



Trwa rozbudowa ul. Długiej w Tarczynie
Rozbudowa ulicy Długiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą 
Błońską i ulicą Mszczonowską stanie się faktem. Powstanie kolejna po 
ulicy Gawarskiego obwodnica Centrum Tarczyna tym razem w zachod-
niej części miasta. Inwestycja ta jest kolejnym, ważnym etapem spój-
nego, konsekwentnego i przemyślanego procesu przebudowy arterii 
drogowo-pieszo-rowerowej.

Projekt rozbudowy ulicy Długiej zakłada: 

• budowę nowej, asfaltowej drogi na odcinku 847 m,
• budowę chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej 
 o szerokości 1,50 m,
• budowę drogi rowerowej o szerokości 2 m
• oświetlenie i odwodnienie.

 Inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie decyzji ZRID (ze-
zwolenie na realizację inwestycji drogowej wg tzw. specustawy dro-
gowej), a projekt drogowy poprzedzony był również uzyskaniem po-
zwolenia wodno-prawnego na budowę przepustów i odprowadzenie 
wód deszczowych.
 Gmina Tarczyn, realizując wszystkie inwestycje, wykorzystu-
je środki własne, ale także skutecznie pozyskuje dofinansowanie za-
równo z funduszy UE, jak i źródeł krajowych.
 Gmina Tarczyn, jako jedyna w powiecie piaseczyńskim, zdobyła 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg 
w wysokości ponad 2,5 miliona złotych.
 Całość inwestycji wynosi zgodnie z kosztorysem inwestorskim 
4 084 875,00 złotych, pozyskane dofinansowanie to 65% całości inwe-
stycji - 2 655 168,75 złotych. Wkład własny Gminy Tarczyn to 1 429 
706,25 złotych.
 Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych 
w ramach zadania Rozbudowa ulicy Długiej (nr 281094W) wraz z 
przebudową skrzyżowania z ulicą Błońską (2857W) będącą drogą po-
wiatową oraz wlotu do ul. Mszczonowskiej w miejscowości Tarczyn na 
kwotę 2 655 168,75 złotych. 

P R O M O C J A

NIE DLA AUTOSTRADY
Rozmowa z Janem Adamem Dąbkiem, wójtem Gminy Prażmów

Gmina przyjazna mieszkańcom i środo-

wisku. Projekt autostradowej obwodni-

cy Warszawy burzy te założenia?

 – Oczywiście! I nie ma większego 
znaczenia, czy strefa autostrady po-
dzieli naszą gminę na pół, czy w ja-
kiejś innej proporcji. Jestem przeciw-
ny proponowanym wariantom przebie-
gu autostrady, podobnie jak mieszkań-
cy i radni. Od wielu lat brano pod uwa-
gę projekt autostrady po drodze krajo-
wej numer 50. Koncepcję tę popiera-
my, podobnie jak powiat otwocki, pia-
seczyński, gminy Góra Kalwaria, Tar-
czyn, Lesznowola, Piaseczno.  W pla-
nowanych wariantach budowy auto-
strady nie zgadzamy się na ucieczkę od 
drogi krajowej numer 50. 

Co to znaczy: ucieczka od drogi krajo-

wej numer 50?

 – Dziś wygląda to tak, jakby 
w pierścieniu obwodnicy – w promie-
niu 50 km od Warszawy – ktoś nagiął 
kolanem przebieg autostrady w kie-
runku naszych gmin. My, mieszkańcy 
i władze samorządowe, musimy wal-
czyć  o przywrócenie pierwotnych pla-
nów. Chcemy, aby nasza gmina była 
przyjazna dla środowiska, a więc ska-
nalizowana. W ubiegłym roku podłą-
czyliśmy część posesji Ustanowa do 
sieci kanalizacyjnej, do końca kaden-
cji podłączony zostanie cały Usta-
nów – największa miejscowość gmi-
ny – oraz jego okolice. Ze względu na 
ukształtowanie geograficzne, gęstość 
zaludnienia, optymalnym rozwiąza-
niem mogą być oczyszczalnie lokalne. 
Nowoczesne, budowane przy zacho-
waniu ścisłych rygorów ochrony śro-
dowiska, nie są uciążliwe dla otocze-
nia, jest już propozycja ich lokalizacji. 
A teraz proponuje się nam  do dyskusji 
dwa warianty autostrady. Powiedzmy 
otwarcie, planowana  autostrada od-
straszy przed osiedlaniem się – sku-
tecznie i na długie lata.  

Pogorszą się także warunki życia wie-

lu mieszkańców lub wręcz zmusi ich do 

opuszczenia domostw.

 – Może także zniechęcić do inwesto-
wania w swoje posesje, do ich unowo-
cześniania. Zwiększyliśmy minimalną 
wielkość działki budowlanej do 1,2 tys. 
m kw., a na terenach zalewowych do 1,4 
tys. m kw., aby warunkach rozproszonej 
zabudowy i tam, gdzie pozwolą warun-
ki gruntowe, mieszkańcy mogli budować 
oczyszczalnie przydomowe. Mogą być 
one alternatywą dla sieci kanalizacyj-
nej. Docelowo chcielibyśmy znaleźć ich 
współfinansowanie.
 Jeszcze jeden przykład rozwiązań 
kompleksowych – system zbiorników re-
tencyjnych, którego koncepcję realizuje-
my, pod niektóre już pozyskaliśmy tere-
ny. Zbiorniki gromadzą nadmiar wody, 
a w czasie suszy podnoszą poziom wód 
gruntowych, dodatkowo mogą służyć re-
kreacji. Aby nie zajmować się powodzia-
mi lub suszami – chcemy zajmować się 
gospodarką wodną. Jednak projekty te 
trzeba będzie dostosować do planowa-
nego przebiegu autostrady. 

O atrakcyjności zamieszkania decydu-

je także dostęp do edukacji szkolnej 

i przedszkolnej.  

 – Pod tym kątem rozbudowaliśmy 
szkołę w Prażmowie, drugą dużą inwe-
stycją jest nowo wybudowana świetlica 
wiejska w Jaroszowej Woli, w której przez 
jakiś czas będzie przedszkole. W budże-
cie na 2020 rok przeznaczamy środki na 
budynek żłobkowo-przedszkolny, który 
pomieści dwa oddziały żłobkowe i sześć 
przedszkolnych. Realizacja projektu roz-
wiąże problem braku miejsc na długie 
lata, ponadto odciąży szkoły. A wszystko 
realizujemy z myślą, że będzie przybywać 
mieszkańców, nowych rodzin. 

Dla mieszkańców podwarszawskiej 

gminy bardzo ważna jest komunikacja 

ze stolicą. 

 –  Tylko na razie nie wiemy, gdzie 
i jakie są planowane zjazdy autostrady, 
w jaki sposób będzie można włączyć się 
do niej z dróg lokalnych. Tryb konsul-
tacji – delikatnie mówiąc – określiłbym 
jako mało profesjonalny. Przede wszyst-
kim wyznaczono krótki termin na zbie-
ranie opinii. Materiały do konsultacji są 
źle przygotowane, brakuje  analiz w jaki 
sposób inwestycja wpłynie na otocznie, 
na możliwości rozwojowe danego terenu, 
jak postępować, gdy  realizacja projektów 
spowoduje napięcia społeczne. Wszystko 
wygląda tak: ktoś narysował na mapie 
dwie kreski i przedstawił do konsultacji. 
A mieszkańcy pytają: gdzie zjazdy z au-
tostrady, czy łatwiej będzie dostać się do 
Warszawy? Nie można im mówić: to się 
ustali na późniejszym etapie. 

Jednak drogi lokalne nie znikną.

 – Mówiąc o komunikacji ze stolicą 
trzeba pamiętać, że gmina nie zarządza 
drogami powiatowymi lub wojewódz-
kimi. Nie ma również wpływu na inwe-
stycje kolejowe. Oczywiście, gdy trzeba, 
to interweniujemy –  na przykład u za-
rządcy drogi lub aktywnie włączamy się 
w przebudowy. Na przykład wykonali-
śmy projekt i wykupiliśmy grunty po-
trzebne do przebudowy drogi wojewódz-
kiej 722. Wkrótce rozstrzygniemy prze-
targ na budowę ścieżek pieszo-rowero-
wych przy drodze wojewódzkiej nr 722 
w miejscowościach Łoś-Nowy Praż-
mów-Zawodne, ul.Prażmowska na od-
cinku od ul. Sołeckiej  do wiaduktu ko-
lejowego oraz w miejscowościach Za-
wodne- Prażmów-Dobrzenica. Budowę 
chodników zaplanowano też przy drodze 
wojewódzkiej nr 683 w miejscowościach 
Prażmów-Wola Prażmowska-Wola Wą-
grodzka-Wągrodno-Kamionka i w miej-
scowościach Uwieliny-Gabryelin-Ławki, 
w ciągu ulic Dębowa-Akacjowa-Polna.
 Realizujemy także projekt prażmow-
ska karta  mieszkańca. Już w tym roku 
mieszkańcy mogą jeździć w „elkach” 

za darmo. Warunkiem otrzymania  ta-
kiej karty będzie meldunek lub płacenie 
podatków w naszej gminie. No i znów 
mamy pytanie: jak autostrada wpłynie 
na sieć dróg lokalnych? 

Jakie działania podjęły władze  gminy 

w sprawie studium przedstawionego 

do konsultacji?

 – Zacznę od tego, że oficjalne pi-
smo otrzymaliśmy kilkanaście dni po 
umieszczeniu informacji o studium na 
stronie internetowej Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego. I jeszcze zanim je 
dostaliśmy, zostało zwołane posiedzenie 
Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 
Środowiska. Uczestniczyło w nim wie-
lu mieszkańców, zgłoszono liczne wnio-
ski. Rozpoczęliśmy konsultacje społecz-
ne, przygotowaliśmy apele i stanowiska 
dla mieszkańców, w sołectwach zbierano 
pod nimi podpisy. Zostały one przesłane 
do Centralnego Portu Komunikacyjne-
go, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, do Ministerstwa Infrastruk-
tury. Na następnym, wspólnym posie-
dzeniu komisji: Polityki Przestrzennej 
i Ochrony Środowiska, Polityki Finan-
sowej i Inwestycji oraz Polityki Społecz-
nej, przedstawiono mieszkańcom projekt 
uchwały Rady Gminy zawierający stano-
wisko wobec studium i radni niezwłocz-
nie tę uchwałę przyjęli. 
 Zależało nam na tym,  żeby nie po-
dzielić mieszkańców na zwolenników wa-

riantu północnego lub południowego. 
Chcemy, żeby mieszkańcy grali na jed-
ną nutę, wtedy nasze stanowisko będzie 
silniejsze. Na naszą prośbę ja i przedsta-
wiciele lokalnej społeczności spotkali-
śmy w Centralnym Porcie Komunikacyj-
nym, przedstawiając stanowisko zbieżne 
z uchwała Rady Gminy. Niestety GDDKiA 
nie była zainteresowana podobnym spo-
tkaniem. Przedstawiałem również nasze 
stanowisko na wielu spotkaniach władz 
samorządowych naszego powiatu i woje-
wództwa. Uważam, że na tym etapie zro-
biliśmy wszystko, co do nas należało. 

Realna jest jednak groźba specustawy. 

– Specustawa nie może być stosowana 
w sytuacji, gdy ktoś sobie dowolnie nary-
sował na mapie kreski  albo – jak w na-
szym wypadku – nagiął linię kolanem. 
Nie wolno również posuwać się do ma-
nipulacji pokazując projektowane trasy 
na przestarzałych mapach, na których  
nie ma aktualnej zabudowy. Specustwa 
to także określone procedury: uzgod-
nienia środowiskowe, konsultacje spo-
łeczne.  Od tych zasad nie wolno uciekać 
pod pretekstem obniżania kosztów inwe-
stycji. Pragnę z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, że autostrady i drogi szyb-
kiego ruchu są dla rozwoju naszego kra-
ju konieczne. Ale muszą być budowane 
z rozsądkiem i poszanowaniem wspól-
noty mieszkańców. 

 Rozmawiał: Roman Wojciechowski
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Spędź wakacje kulturalnie
Najkrótsza noc w roku

 4 lipca Centrum Kultury zapra-
sza o godz. 19:30 na Świętojan-
ki, czyli żywą wystawę tradycji wo-
kół Nocy Świętego Jana. Wydarzenie 
odbędzie się w Piasecznie, w Parku 
im. Książąt Mazowieckich.
 Tego roku ze względu na sytu-
ację zmieniona zostanie konwencja 
obchodów najkrótszej nocy w roku. 
Aby zadbać o bezpieczeństwo arty-
stów i widzów organizator rezygnuje 
z tradycyjnego koncertu, korowodu, 
spektaklu i pokazu ognia na rzecz 
„Żywej wystawy tradycji”.
 - Stworzenie kilku stanowisk, 
rozproszonych w przestrzeni i cza-
sie, mamy nadzieję sprowokuje lu-
dzi do „błądzenia” po parku w po-
szukiwaniu kolejnych atrakcji. 
W różnych punktach parku natknąć 
się będzie można na zespół święto-
jański, grę terenową „W poszukiwa-
niu kwiatu paproci”, pokaz piecze-
nia chleba świętojańskiego, stano-
wisko plecenia tradycyjnych wian-
ków z zespołem Kłosowianki, opo-
wieści Teatru Koniec Świata, pokaz 
ognia oraz instalację audiowizualną. 
Za rok mamy nadzieję wrócić do tra-
dycyjnych i bardzo lubianych przez 
mieszkańców Piaseczna obrzędów 
świętojańskich – tłumaczy Katarzy-
na Hernik, wicedyrektor Centrum 
Kultury w Piasecznie.

Miejskie Spacery Historyczne 

 W wakacyjne niedzielne poran-
ki, zawsze o godz. 10:00, zaprasza-
my na cykl bezpłatnych spacerów 
przybliżających historię Piaseczna 
i okolic, podczas których dowiemy się 
o wydarzeniach, zabytkach związa-
nych z ulicą czy miejscem. Zobaczy-
my archiwalne zdjęcia, usłyszymy cie-
kawostki i anegdoty. 5 lipca (część I) 
oraz 26 lipca (część II) poznamy hi-
storię piaseczyńskich lokali gastrono-
micznych, osób i miejsc związanych 
z nimi. 12 lipca przejdziemy Szlakiem 
Insurekcji Kościuszkowskiej, 2 sierp-
nia trafimy na „Różankę”, czyli cmen-
tarz wojenny z okresu I wojny świa-
towej w Jesówce, 16 sierpnia odbę-
dzie się spacer w ramach rocznicy 

100-lecia Cudu nad Wisłą, a 30 sierp-
nia odkryjemy osadę Borówka na te-
renie Zalesia Dolnego. Szczegóły do-
tyczące spacerów znajdą się na profi-
lu fb.com/DzialTradycjiPiaseczna

Muzyka na skwerach

 W wakacyjne soboty zawsze 
o godz. 19:30 zapraszamy na cykl let-
nich koncertów w centrum Piaseczna. 
18 lipca na skwerze Kisiela zagra znany 
i lubiany piaseczyński zespół Manaus. 
Drugi z cyklu koncert odbędzie się 
1 sierpnia w ramach uroczystości rocz-
nicowych. Na skwerze Kisiela wystąpi 
Kapela Warszawska, założona przez 
Staśka Wielanka w 1985 roku. Ze-
spół kontynuuje tradycje orkiestr ulicz-
nych. Podstawą repertuaru są utwory 
z okresu zaborów, I i II wojny świa-
towej, okresu międzywojennego oraz 
powojenne w klimatach warszawskich.
 Folkowe, mocne dźwięki wy-
brzmią 15 sierpnia, gdy zagra zespół 
Łysa Góra. Na skwerze Kisiela tego 
dnia usłyszymy dwa silne, kobiece 
wokale, oparte na śpiewie klasycz-

nym i białym głosie, przeplatające 
się wzajemnie na kanwie elektryzu-
jących dźwięków gitary, głębokiego, 
basowego brzmienia i mocnej perku-
sji, oswojonych delikatnymi dźwięka-
mi „przeszkadzajek” i skrzypiec. 
 Wisienką na torcie, na zakończe-
nie wakacji, będzie występ 29 sierpnia 
Fisz Emade (w ramach Off Spring Fe-
stiwalu).  Fisz Emade to Bartek i Piotr 
Waglewscy, prywatnie rodzeni bracia 
a zawodowo duet producent vs. wo-
kalistoraper. Jako pierwsi na takim po-
ziomie wprowadzili w polskim hipho-
pie miękkie brzmienia i miękkie teksty 
nawiązując swego czasu do klimatów 
Native Tongues. Koncert będzie miał 
miejsce na miejskim rynku. 
 Wszystkie imprezy są bezpłat-
ne dla widzów, jednak liczba uczest-
ników z powodu pandemii będzie 
ograniczona. Organizatorem wy-
darzeń jest Centrum Kultury w Pia-
secznie www.kulturalni.pl. Zachęca-
my do obserwowania profilu fb.com/
CentrumKulturyPiaseczno/.

Przedmiotem najmu jest lokal użytko-
wy o powierzchni 19,39 m2, zlokalizo-
wany w Piasecznie przy ul. Warszaw-
skiej 1 z przeznaczeniem na prowadze-
nie działalności handlowo-usługowej. 
Okres obowiązywania umowy - czas nie-
oznaczony.
Miesięczna stawka wywoławcza czyn-
szu za wynajem 1 m2 powierzchni net-
to wynosi 50,00 zł. + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest 
wniesienie wadium w wysokości 

1 939,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dzie-
więćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100). 

Wadium w podanej wysokości nale-
ży wnieść przelewem (w formie bezgo-
tówkowej ) na konto: 14 1240 6973 1111 

0010 8670 8392 do dnia 17.07.2020 r. 
Wadium należy wpłacić trzy dni przed 
otwarciem ofert. Za datę wpłaty uznaje 
się datę uznania rachunku bankowego 
Gminy Piaseczno. W tytule przelewu na-
leży wpisać: „PRZETARG NA WYNAJEM 

LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWA-

NEGO W PIASECZNIE PRZY UL. WAR-

SZAWSKIEJ 1 - LOKAL O POW. 19,39M2. 

Wadium oferenta, który wygrał prze-
targ nie podlega zwrotowi, a zalicza się 
je na poczet kaucji.
Skutkiem uchylenia się od zawarcia 

umowy jest utrata wadium.
Niezależnie od czynszu z tytułu najmu 
lokalu Najemca zobowiązany będzie 
do uiszczania opłat z tytułu bieżących 
kosztów eksploatacyjnych (energia 
elektryczna, centralne ogrzewanie, wy-
wóz śmieci, zimna woda, ciepła woda 
i odprowadzenie ścieków, itp.). 
Najemca przed rozpoczęciem działal-
ności w lokalu własnym staraniem i na 
własny koszt uzyska wszelkie zaświad-
czenia, zezwolenia lub koncesje nie-
zbędne do prowadzenia swojej działal-
ności, dokona zgłoszeń wymaganych 
prawem i uzyska niezbędne opinie.
Najemca we własnym zakresie i na wła-
sny koszt dokona niezbędnego wypo-
sażenia w rzeczy ruchome najmowany 
lokal w celu dostosowania go do pro-
wadzenia swojej działalności. 
Oferty podpisane należy składać w za-
mkniętej kopercie formatu A4, ostem-
plowanej bądź podpisanej w miejscu 
zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościusz-
ki 5 w terminie do dnia 22.07.2020r. do 
godz. 10:00, z napisem na kopercie: 

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU 

UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO 

W PIASECZNIE PRZY UL. Warszaw-

skiej 1 - LOKAL O POW. 19,39M2.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2020 r. 
o godz. 11:00 w pokoju nr 119, I piętro 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pia-
secznie przy ul. Warszawskiej 1.
Oferenci mogą dokonać wizji przed-
miotowego lokalu – w tym celu nale-
ży ustalić telefonicznie lub osobiście 
w siedzibie UMiG Piaseczno przy ul. 
Warszawskiej 1, pokój nr 120 lub pod nr 
tel. 22/ 701 75 91 i 93 termin wizji.
Dokumenty do przetargu należy po-
brać w budynku przy ul. Warszawskiej 
1 w Piasecznie.
Szczegółowe informacje można uzy-

skać w budynku przy ul. Warszaw-

skiej 1 w Piasecznie, I piętro, pokój 

nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 93.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno za-
strzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępo-
wania w całości lub w części bez poda-
nia przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wy-
brania którejkolwiek z ofert i bez poda-
nia przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą 
zawiadomieni w formie pisemnej.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miasta i Gminy Piaseczno 

mgr Hanna Kułakowska-Michalak

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 19,39 m2, 

zlokalizowanego w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1.

Letnie Kino Plenerowe
W lipcowe i sierpniowe piątkowe wieczory zapraszamy na kolejny cykl 
kina pod chmurką. Liczba uczestników jest ograniczona do 150 osób, 
a seanse będą się odbywać w reżimie sanitarnym.

 Trwający stan epidemii wymusił w tym roku zmianę regulaminu i zasad 
obowiązujących podczas wydarzeń plenerowych. – Organizacja kina w ta-
kich okolicznościach jest większym wyzwaniem, dlatego liczymy na Państwa 
współpracę i zrozumienie nowych, obowiązujących reguł – mówi Łukasz Wy-
leziński, dyrektor Biura Promocji i Kultury.

Zasady bezpieczeństwa

 Cykl pokazów fi lmowych tradycyjnie będzie się odbywać na skwerze Ki-
siela. Na potrzeby wydarzenia teren imprezy zostanie odgrodzony taśmami, 
a wejście będzie możliwe jedynie od strony ul. Kościuszki. Ochrona będzie li-
czyć osoby wchodzące, których liczba na terenie imprezy nie może przekro-
czyć 150. Przy wejściu każdy z uczestników będzie miał mierzoną temperatu-
rę oraz będzie zobowiązany do zdezynfekowania rąk. Podczas pokazu obo-
wiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa, a uczestnicy, o ile nie zamieszkują ra-
zem, muszą utrzymywać dystans 1,5 metra. Leżaki po wydarzeniu będą de-
zynfekowane i przez tydzień poddawane kwarantannie. W związku z powyż-
szym zalecamy wcześniejsze przychodzenie na pokazy, aby nie trzeba było 
opóźniać seansów ze względu na czynności organizacyjne.
 Regulamin wydarzenia będzie dostępny na stronie www.piaseczno.eu 
oraz przy wejściu na teren imprezy.

Tegoroczny repertuar

 Lipcowe seanse będą się rozpoczynać o godz. 21.30, zaś sierpniowe 
o godz. 21.00. Sugerujemy, aby przychodzić z półgodzinnym wyprzedzeniem.

3 lipca, godz. 21.30 – „Wieczór gier”

10 lipca, godz. 21.30 – „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!”

17 lipca, godz. 21.30 – „Sully”

24 lipca, godz. 21.30 – „Ja, Daniel Blake”

31 lipca, godz. 21.30 – „Siedem minut po północy”

7 sierpnia, godz. 21.00 – „Ostatnia rodzina”

14 sierpnia, godz. 21.00 – „Wszystkie pieniądze świata”

21 sierpnia, godz. 21.00 – „Jestem taka piękna!”

28 sierpnia, godz. 21.00 – „Czwarta władza”

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.65) 
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecz-
nie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamiesz-
czony został wykaz dot. wydzierżawienia części działki nr 15/36, obr. Bąkówka gm. 

Piaseczno o pow. ok. 1 400 m2 przy ul. Lipowej 8, na okres od dnia 01.06.2020r. 

– 31.12.2021 r., z przeznaczeniem pod teren zieleni i altanki rekreacyjne. 
 Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia 
wywieszenia, tj. od dnia 16.06.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
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Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal 
fi rmy Estel jest to nowoczesny 
zabieg regeneracji oraz pielę-
gnacji włosów, dzięki któremu 
na powierzchni włosa powsta-
je specjalna warstwa pochodze-
nia naturalnego. Włosy nabiera-
ją objętości, gładkości, elastycz-
ności oraz blasku.
 Zabieg zalecany jest oso-
bom, które mają niewystarczają-
co gęste i puszyste, jak również 
porowate, cienkie i odbarwione 
włosy. Przywraca blask włosom 
zniszczonym zbyt częstymi ko-
loryzacjami, suchym, łamliwym, 
matowym. Zabieg poleca się w 
celu zachowania koloru włosów 
farbowanych, wówczas można 

go wykonać nawet tuż po farbo-
waniu. Efekt zabiegu , zależnie 
od stanu włosów i utrzymuje się 
od 3 do 4 tygodni.

P R O M O C J A

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, www.bbsalon.pl

klikasz i  wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!

Zalana 11 Listopada
PIASECZNO W gminie Piaseczno jest coraz mniej nieutwardzonych 
dróg, będących zmorą mieszkańców zwłaszcza po obfi tych opadach 
deszczu. Jedną z nich jest ulica 11 Listopada w Zalesinku. - Nie dość 
że na tej drodze zbiera się woda, to jeszcze powstają głębokie wyrwy, 
mogące uszkodzić samochód – uważa pan Andrzej

 Ulica 11 Listopada, znajdująca się pomiędzy drogą na Tarczyn a torami 
wąskotorówki rzeczywiście nie wygląda najlepiej. Najbardziej dokuczliwe dla 
mieszkańców są błoto i dziury. - Gmina już dawno miała remontować tę dro-
gę, ale z tych planów nic nie wyszło – mówi nasz czytelnik. - Może mogliby-
ście zapytać, kiedy ulica zostanie wreszcie odwodniona i utwardzona...
 Jak udało nam się ustalić, do wykonania projektu drogi gmina przymie-
rzała się już jakiś czas temu. Potem zapadła decyzja, że ma on być robiony w 
nieco innej formule. - Wznowiliśmy prace projektowe – wyjaśnia Anna Bed-
narska, p.o. naczelnika wydziału inwestycji drogowych i inżynierii ruchu. - Je-
śli w miarę szybko się one zakończą, przebudowa tej drogi powinna rozpo-
cząć się jeszcze w tym roku. 
 W tegorocznym budżecie na wykonanie 11 Listopada zarezerwowano 2 
mln zł. Drugie tyle ma został przeznaczone na tą inwestycję w roku 2021.

TW

Gmina szacuje, że remont ulicy 11 Listopada 
pochłonie nieco ponad 4 mln zł 

Skłot budzi przerażenie sąsiadów
PIASECZNO Mieszkańcy Henrykowa Urocza i Złotokłosu są zaniepokojeni imprezami z 

udziałem nieletnich, do których dochodzi w opuszczonym domu u zbiegu ulic Wschod-

niej i Rzecznej. - Tym powinna się zająć policja – uważa pan Ryszard, jeden z sąsiadów

 W zrujnowanym, stojącym 
wśród drzew budynku mieszka-
ło kiedyś bezdzietne małżeństwo. 
- To byli bardzo życzliwi ludzie. On 
umarł pierwszy, potem jeszcze przez 
jakiś czas pomagaliśmy trochę jego 
żonie, która była więźniarką KL Au-
schwitz i miała problemy z nogami 
– dodaje pani Daria. - W końcu i ona 
zmarła. To było jakieś 20 lat temu. 
 Przez długie lata dom stał pu-

sty. W końcu nieruchomością za-
interesowała się okoliczna mło-
dzież. - Wszystko zaczęło się latem 
ubiegłego roku – opowiada pan Ry-
szard. - Ale prawdziwy horror jest 
od lutego. Niemal każdego dnia jest 
tam dyskoteka, picie, wrzaski. Słowa 
lecą takie, że aż wstyd je powtarzać. 
Przez ten dom przewija się głównie 
młodzież, w tym dziewczynki w wie-
ku 13-14 lat. Nie wiem co tam robią, 
wolę o tym nie myśleć...
 Okoliczni mieszkańcy podkre-
ślają, że poza zakłócaniem ciszy 
nocnej na razie nie doszło do po-
ważniejszych incydentów z udzia-
łem imprezowiczów. Kilka miesię-

cy temu ktoś połamał tylko skrzyn-
ki elektryczne, na miejsce przy-
jechała policja, ale urzędujący w 
skłocie młodzi ludzie się rozpierz-
chli. - Mimo to nie czujemy się bez-
piecznie. Wieczorem podjeżdżają tu 
quady, samochody, strach wyjść z 
psem – dodaje pani Daria. - Mło-
dzież gapi się na wszystkich bezczel-
nie. Boję się, że któregoś dnia doj-
dzie tu do jakiejś tragedii...
 Mieszkańcy starali się zainte-
resować problemem m.in. dzielni-
cowego oraz radną Ewę Urbańską. 
- Słyszałam o tych wszystkich uciąż-
liwościach – przyznaje radna. - O 
tym co dzieje się w tym pustostanie 
poinformowałam przed pandemią 

policję, bo młodzież która się tam 
bawiła ukradła w Złotokłosie znaki 
drogowe. Policja spisała zeznania, 
zabezpieczyła dowody i na tym spra-
wa się skończyła. Cały czas próbuję 
skontaktować się z dzielnicowym, o 
sprawie powiadomię też straż miej-
ską. Nasi stróże prawa muszą mieć 
świadomość, że ekscesy do których 
tam dochodzi uprzykszają życie na-
szym mieszkańcom. 
 Rzecznik powiatowej policji nad-
kom. Jarosław Sawicki zadeklaro-
wał, że w najbliższym czasie funk-
cjonariusze bacznie przyjrzą się 
temu miejscu.

Tomasz Wojciuk

W skłocie przebywają głównie młodzi ludzie. 
Co dokładnie tam robią – nie wiadomo

Mieszkańcy Henrykowa 

Urocza oczekują, że sprawą 

pustostanu i odbywających 

się w nim imprez 

zainteresuje się policja

Zadbaj o włosy
Już wakacje, na które czekamy cały rok. Morze, piasek, słońce, jednym sło-
wem wymarzony urlop. Jednak nasze włosy po powrocie z wypoczynku 
wydają się wysuszone, wyblakłe i zniszczone. Mamy na to radę, zabezpiecz 
je, wykonaj laminację i ciesz się pięknymi włosami również po urlopie

R E K L A M A

Od lipca rusza Muzyka na Skwerach
PIASECZNO Wielu mieszkańców zastanawia się kiedy powróci tradycyjna oferta Centrum 

Kultury, która od czasu pandemii koronowirusa przeniosła się głównie do internetu. 

Dla miłośników muzyki na żywo mamy dobrą wiadomość. Od lipca rozpocznie się w 

Piasecznie cykl letnich koncertów. Kogo więc będzie można zobaczyć i posłuchać?

 Muzyka na Skwerach odby-
wać się będzie w soboty o go-
dzinie 19.30. Wstęp na wszyst-
kie wydarzenia będzie wpraw-
dzie wolny, ale dostępna licz-
ba miejsc również ograniczo-
na (jako że trwa pandemia). 
Pierwsze trzy koncerty będą 
miały miejsce na Skwerze Ki-
siela. Jako pierwszy 18 lipca za-
gra zespół Manaus, 1 sierpnia 
(w ramach uroczystości roczni-
cowych) wystąpi Kapela War-
szawska, a 15 sierpnia - zespół 
Łysa Góra.
 Pod koniec sierpnia na 
piaseczyńskim rynku (w ra-
mach Off Spring Festiwalu) 
wystąpią z kolei Fisz/Emade. 
Fisz Emade Tworzywo to je-

den z najważniejszych zespo-
łów na polskim rynku fonogra-
ficznym. Od 2001 roku wyda-
li 10 płyt utrzymanych w sty-
listyce hiphopowej lub około-
hiphopowo-eklektycznej. Jako 
pierwsi na tak wysokim  pozio-
mie wprowadzili w polskim hip 
hopie miękkie brzmienia i tek-
sty nawiązując swego czasu do 
klimatów Native Tongues. Od 
tamtego momentu do dzisiaj 
bracia stale eksperymentują, 
starając się jednak, by wszyst-
kie ich wynalazki łączył jeden 
składnik - wysoka jakość i za-
angażowanie. W wersji koncer-
towej występują jako Fisz Ema-
de. 

Tyl. fot. Fisz Emade – www.tworzywo.com.pl

PIASECZNO

Wystawa Leokadii Hamerlik-Nastały
 Najnowsza retrospektywna wystawa malarstwa Leokadii Hamer-
lik-Nastały dostępna jest właśnie do oglądania w Domu Parafi alnym 
św. Anny w Piasecznie. Leokadia Nastały jest inicjatorką powstania 
Grupy Piaseczno i jej wieloletnim opiekunem. Na wystawie znajdu-
ją się obrazy z różnych okresów twórczości artystki. Jest to ciekawa 
ekspozycja nieustających twórczych poszukiwań i nowych sposo-
bów wypowiedzi malarskiej. Wystawa będzie dostępna do końca lip-
ca, a ze względu na sytuację w kraju, zakończy się fi nisażem 30 lipca.

Tyl.



 W momencie likwidacji jednost-
ki wojskowej w 2002 roku, budynek 
sztabowy był tam najlepiej zacho-
wanym obiektem. Nie dość, że wcze-
śniej przeszedł gruntowny remont, to 
z racji swojego rozkładu i lokalizacji 
znakomicie nadawałby się na urząd 
miejski. Dawny sztab ma szerokie 
korytarze i z powodzeniem można 
zainstalować tam windę dla osób 
niepełnosprawnych, co jest niemoż-
liwe w obecnym magistracie. Kilka 
tygodni temu burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski i wiceburmistrz Danu-
ta Rechnia rozmawiali o chęci prze-
jęcia tego obiektu, który obecnie na-
leży do Sądu Okręgowego, z wojewo-
dą mazowieckim. 
 - Pan wojewoda obiecał pomóc 
nam w odzyskaniu budynku – po-
informowała radnych wiceburmistrz 
Danuta Rechnia. - Stwierdził, że 
nie wyobraża sobie, aby taki ładny 
obiekt w centrum miasta służył za 
sądowe archiwum. 

 Jeszcze w maju burmistrz Arka-
diusz Strzyżewski przyznał, że trud-
no mu się pogodzić z faktem, iż je-
den z najpiękniejszych budynków na 
terenie byłej jednostki od miesięcy 
stoi nieużytkowany i tylko po części 

jest wykorzystywany jako magazyn. 
- Gdyby udało się go przejąć, mogli-
byśmy podnieść komfort obsługi na-
szych mieszkańców. Dlatego będzie-
my o to walczyć. Dużo zależy tu jed-
nak od prezesa sądu i pana wojewo-
dy – dodał. 
 Podczas ostatniej sesji rady miej-
skiej temat budynku sztabowego po-
wrócił. Burmistrz poinformował, że 
wojewoda mazowiecki nie do koń-
ca jest stroną w postępowaniu, gdyż 

skarb państwa już wcześniej prze-
kazał dawny sztab sądowi okręgo-
wemu. - Sąd nie do końca jest przy-
chylny naszemu pomysłowi, bo trud-
no znaleźć miejsce, w które można 
by przenieść ten magazyn – tłuma-
czył radnym Arkadiusz Strzyżewski. 
- Zaproponowaliśmy Łubną, ale 
część zbiorów musi być w siedzibie 
sądu. Rozmowy trwają. Nie chcę być 
pesymistą, ale nie widzę ze strony 
sądu chęci przekazania tego obiektu.
 Wiceburmistrz Danuta Rechnia 
dodała, że jeśli w dawnym budynku 
sztabowym miałby mieścić się tyl-
ko magazyn, to jest duża szansa że 
zostanie on przekazany gminie. Je-
śli jednak byłoby tam też biuro i od-
bywały się sprawy sądowe nie będzie 
takiej możliwości i obiekt zostanie 
pod skrzydłami sądu. W tej chwili 
gmina czeka na ostateczne stanowi-
sko prezesa Sądu Okręgowego.

TW
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Za tydzień rusza kino na leżakach
 W piątek 3 lipca startuje kino plenerowe. Seanse będą się odbywa-
ły w każdy piątek lipca (godz. 21.45) i sierpnia (godz. 21.15). Kino pod 
chmurką stanie na polanie przy Hugonówce (ul. Mostowa 15). W pro-
gramie zaplanowano 9 fi lmów. Projekcje zainauguruje „Green Book” 
z 2018 r. (reż. P. Farrelly). Wstęp wolny. Ze względów bezpieczeństwa 
liczba miejsc będzie ograniczona, teren pokazów zostanie wygrodzo-
ny, a leżaki będą ustawione w odpowiednich odstępach. Żeby wziąć 
udział w pokazach, trzeba będzie przestrzegać wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa, m.in. wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia, pod-
dać się sprawdzeniu temperatury oraz zdezynfekować ręce.

TW

Czy urząd miasta przeniesie się do 
budynku sztabowego?
GÓRA KALWARIA Gmina stara się przejąć od Sądu Okręgowego dawny budynek sztabowy 

znajdujący się na terenie byłej jednostki wojskowej. Decyzja w tej sprawie zapadnie 

być może w ciągu najbliższych dni

Dawny budynek sztabowy jest nie tylko reprezentacyjny, 
ale i przestronnyDecyzję w sprawie ewentu-

alnego przekazania budyn-

ku gminie podejmie prezes 

Sądu Okręgowego

R E K L A M A



Zapadła decyzja w
sprawie hal Panattoni
LESZNOWOLA W poniedziałek rano gmina poinformowała, że nie wyda 
decyzji środowiskowej umożliwiającej budowę w Zgorzale centrum lo-
gistyczno-produkcyjno-handlowego. Od tego stanowiska Panattoni 
może odwołać się w ciągu 14 dni do SKO 

 Negatywnej decyzji środowiskowej można było spodziewać się chociażby 
po ostatnich wypowiedziach wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, która pod-
czas dyskusji nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok mówiła: - Nie wiem 
dlaczego sądzicie państwo, że wydamy Panattoni pozytywną decyzję środo-
wiskową. Ale już niedługo wszystko się wyjaśni i wówczas będziecie mogli 
dzielić się państwo swoimi refl eksami.
 O planach budowy w Zgorzale gigantycznych hal magazynowych jako 
pierwsi napisaliśmy na początku tego roku. Inwestycji tej sprzeciwiają się 
okoliczni mieszkańcy, uważając że pogorszy ona warunki w jakich żyją i spo-
woduje paraliż komunikacyjny najbliższej okolicy. Do 20 lutego mieszkańcy 
mogli składać swoje uwagi do przygotowanego przez inwestora raportu o 
oddziaływaniu na środowisko. Uwagi do raportu złożyła także gmina. Z na-
szych informacji wynika, że do uwag gminy fi rma się odniosła, zaś te podno-
szone przez mieszkańców zignorowała.
 W uzasadnieniu odmownej decyzji środowiskowej podpisanej przez wi-
cewójta Marcina Kanię znalazł się m.in. zapis że organ prowadzący postępo-
wanie (gmina) ocenił, iż dokumentacja przedłożona przez wnioskodawcę jest 
niespójna, niejasna oraz nierzetelna. „Zakwestionować należy przede wszyst-
kim deklarowaną ilość samochodów ciężarowych i osobowych poruszającą 
się po terenie inwestycji” - czytamy w uzasadnieniu. I dalej: „Pomimo wie-
lokrotnego wzywania inwestora do złożenia wyjaśnień, organ nie otrzymał 
żadnej racjonalnej odpowiedzi w powyższych kwestiach”. W dokumencie po-
ruszona została także kwestia ewentualnych konfl iktów społecznych związa-
nych z planowaną inwestycją (w odległości 100 m znajduje się osiedle do-
mów jednorodzinnych, a w odległości 400 m – nowa szkoła). Gmina uzna-
ła, że zapewnienia inwestora o braku tych konfl iktów są nieprzekonujące. Za-
znaczyła też, że nie ma możliwości dokonania miarodajnej emisji zanieczysz-
czeń i hałasu, co wynika z nierzetelnego przedstawienia w raporcie liczby po-
jazdów każdego dnia mających dojeżdżać do centrum. 
 Teraz inwestor ma dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji gminy do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego. Negatywna decyzja środowiskowa 
skutkuje tym, że Panattoni nie może ubiegać się o pozwolenie na budowę hal.

TW
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Odszkodowanie za wypadnięcie z łóżka szpitalnego
14 lipca 2017 roku nic nie zapowiadało, że życie pana Kazimierza tego dnia tak gwałtownie i nieoczekiwanie się zmieni. 

Niestety, podczas powrotu z  zakupów 63-latek  nagle źle się poczuł, mając jednocześnie trudności w poruszaniu się

 Sąsiedzi, zaalarmowani złym 
stanem mężczyzny, zadzwonili po 
pogotowie. Gdy został przywiezio-
ny do szpitala, wstępnie stwierdzo-
no udar. Będąc na wpółprzytom-
ny, po wstępnej diagnozie, pan Ka-
zimierz czekał na szczegółowe ba-
dania na szpitalnym łóżku. W pew-
nym momencie wypadł z łóżka na 
podłogę, a w skutek upadku z wyso-
kości złamał rękę. Na szczęście dla 
pana Kazimierza ręka została złożo-
na, a udar był w miarę szybko roz-
poznany i nie pozostawił po sobie 
niemal śladu. Po około 3 tygodniach 
wypisano pacjenta ze szpitala. 
 Pan Kazimierz miał jednak cały 
czas żal do szpitala, że łóżko na 
którym leżał nie miało zabezpie-
czenia chroniącego chorego przed 
wypadnięciem. Miał świadomość, 
że takie zdarzenie nie powinno 
mieć miejsca, a osoba po udarze 
musi być w szpitalu należycie za-
bezpieczona. Łóżko winno mieć 
wysuniętą barierkę uniemożliwia-
jącą wypadnięcie, a gdy takowej 
nie ma, to pacjenta należy zabez-
pieczyć w inny, możliwy sposób. 

Nikt w szpitalu wówczas o tym 
nie pomyślał.
 Po roku od zdarzenia pan Kazi-
mierz postanowił wystąpić do szpi-
tala o odszkodowanie w związku 
z faktem, iż złamał rękę na skutek 
wypadnięcia. Firma ubezpieczają-
ca szpital, po zapoznaniu się z do-
kumentacją ze zdarzenia, przyjęła 
odpowiedzialność za ten incydent. 
Ubezpieczyciel wypłacił kwotę 5 
tys. zł. Poszkodowany uważał jed-
nak, że ta kwota jest nieadekwat-
na do jego uszczerbku na zdrowiu 
i odwołał się od tej decyzji. Ubez-
pieczyciel zaproponował dopłace-
nie kolejnych 2 tys. zł. odszkodo-
wania. W zamian jednak oczeki-
wał, aby poszkodowany podpisał 
ugodę, w której musiałby się zrzec 
dochodzenia roszczeń w przyszło-
ści  przyznając jednocześnie, że ta 
kwota rekompensuje jego wszyst-
kie roszczenia. Pacjent szpitala nie 
zdecydował na takie rozwiązanie.
 Po kolejnych kilku miesiącach 
pan Kazimierz skontaktował się z 
Powszechnym Zakładem Odszko-
dowań, który bezpłatnie pomaga 

poszkodowanym prowadzić spra-
wy o odszkodowanie za uszczerbek 
na zdrowiu. Kancelaria niemal od 
razu podjęła niezbędne działania. 
Adwokat prowadzący sprawę pana 
Kazimierza wystąpił z pozwem cy-
wilnym przeciwko firmie ubezpie-
czeniowej, ponieważ ugoda, którą 
zaproponowano poszkodowane-
mu, była rażąco niekorzystna. Po 
roku od pierwszej rozprawy pan 
Kazimierz doczekał się godziwe-
go  odszkodowania. Łączna kwota 
świadczeń, jaką po wyroku sądo-
wym ubezpieczyciel był zobowią-
zany zapłacić, wyniosła ponad 29 
tys. zł., co stanowiło 6 razy więcej 
aniżeli wypłacił ubezpieczyciel po 
zgłoszeniu szkody przez poszko-
dowanego.
 Bardzo często zdarza się, że fir-
ma ubezpieczeniowa, która przyj-
muje odpowiedzialność za zda-
rzenie, oferuje osobie poszkodo-
wanej zawarcie ugody w zamian 
za dopłatę niewielkiej kwoty. Po 
podpisaniu ugody nigdy już nie 
będzie możliwe dalsze prowadze-
nie sprawy.

Powszechny Zakład Odszkodowań, Piaseczno, ul. Energetyczna 11 lok. 5, tel. 22 308-65-00
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Mieszkańcy byli od początku przeciwni tej inwestycji

Ulice zmieniły się w rzeki, 
posesje w jeziora
POWIAT Obfi te opady deszczu były przyczyną lokalnych podtopień i problemów komunikacyjnych. Wzrost 
poziomu wody w Jeziorce spowodował, że wicestarosta piaseczyński w środę wieczorem wprowadził stan 
pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin Konstancin-Jeziorna i Piaseczno
 Od poniedziałku straż pożarna 
na terenie powiatu piaseczyńskie-
go podjęła łącznie 125 interwencji 
związanych z podtopieniami. Naj-
więcej ich było w gminach Kon-
stancin-Jeziorna, Piaseczno, Lesz-
nowola i Góra Kalwaria. Najtrud-
niejsza sytuacja zapanowała po 
ulewnym deszczu w poniedziałek. 
 - W samej Magdalence mieliśmy 
kilkanaście zgłoszeń – mówi mł. 
bryg. Łukasz Darmofalski z Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Piasecznie. - Tradycyjnie 
interweniowaliśmy w Józefosławiu w 
rejonie ulic Zięby, Osiedlowej i Kwa-
dratowej, w Górze Kalwarii przy 
ul. Batorego i Sobieskiego, w Kon-
stancinie-Jeziornie przy ul. Mirkow-
skiej. W te rejony jesteśmy cyklicz-
nie wzywani po większych opadach. 
Woda zalewająca ulice spowodo-
wała w poniedziałek problemy ko-
munikacyjne nie tylko na lokal-
nych drogach. Ogromna kału-
ża utrudniała przejazd pod wia-
duktem, na którym biegną tory 
siekierkowskie. Strażacy wzywa-
ni byli także do powalonych drzew. 
- Podjęliśmy blisko 100 interwencji 
- informuje mł. bryg. Łukasz Dar-
mofalski apelując, by podczas desz-
czu nie chować się pod drzewami. 
- Porywy wiatru i woda zatrzymu-
jąca się na liściach doprowadzają do 
obłamywania się gałęzi. Przewraca-
ją się też całe drzewa – przestrzega 
strażak. W środę monitorowano po-
ziom wody w rzekach: Jeziorce, Zie-
lonej i Wiśle.
 – Jeśli poziom wody w Jeziorce 
wzrośnie do 300 cm starosta wyda 
zarządzenie o stanie pogotowia po-
wodziowego dla dwóch gmin: Pia-
seczna i Konstancina-Jeziorny – za-

powiedziała w środę Agnieszka Pin-
delska, kierownik Biura Bezpieczeń-
stwa, Zarządzania Kryzysowego i 
Spraw Obronnych w starostwie po-
wiatowym. I rzeczywiście tak się 
stało. Od godziny 20 zarządzeniem 
podpisanym przez wicestarostę 
Zdzisława Lisa wprowadzono stan 
pogotowia przeciwpowodziowego 
dla trzech gmin: Piaseczna, Kon-
stancina-Jeziorny i Góry Kalwarii. 
Na szczęście dużo większym opty-
mizmem napawa poziom wody w 
Wiśle. On również w ciągu naj-
bliższych dni prawdopodobnie bę-
dzie wzrastał, ale do stanu kry-
tycznego jest jeszcze bardzo daleko.
– Większym zagrożeniem niż sama 
Jeziorka są lokalne podtopienia – 
ocenia kierownik Agnieszka Pin-
delska dodając, że rzeka nieustan-

nie jest monitorowana, a szczególne 
baczenie ma się na jej newralgiczne 
miejsca, w których wody kiedyś już 
występowały z brzegów. – Utrzy-
mujemy stałą gotowość zarówno w 
gminach, jak i w magazynach prze-
ciwpowodziowych powiatu. Jeste-
śmy w porozumieniu z podmiotami, 
które mają możliwość wpływania na 
gospodarkę wodną i w miarę możli-
wości sterujemy poziomem wody w 
rzece – dodaje Agnieszka Pindelska.
Czy w najbliższym tygodniu czekają 
nas kolejne ciężkie chwile? Miejmy 
nadzieję, że pogoda będzie sprzy-
jać i pamiętne dla powiatu piase-
czyńskiego powodzie i podtopienia 
sprzed 10 lat nigdy już się nie po-
wtórzą.

Adam Braciszewski

Gdy poziom wody w Jeziorce wrósł do 300 cm starosta 
wydał zarządzenie o stanie pogotowia powodziowego

fot. Kajakkajaki
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Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!
www.kurierpoludniowy.pl

Gdzie powstanie nowy 
komisariat?
GÓRA KALWARIA Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski poinformował rad-
nych o dwóch lokalizacjach, w których możliwa jest budowa komisa-
riatu. Pierwsza to działka przy skrzyżowaniu ulic Budowlanych i Kal-
waryjskiej, zaś druga – nieruchomość w kształcie trójkąta znajdująca 
się naprzeciwko cmentarza żydowskiego
 - Pierwsza lokalizacja jest w mojej opinii lepsza, bo znajduje się bliżej du-
żych osiedli – zaznaczył burmistrz Strzyżewski. - Tę działkę musielibyśmy jed-
nak najpierw użyczyć lub wydzierżawić Komendzie Stołecznej Policji, aby 
mogła uzyskać pozwolenie na budowę komisariatu. Jeśli ją wydzielimy i prze-
każemy, to plan miejscowy w pierwszej kolejności dopuszcza tam budowę 
szkoły, a dopiero potem komisariatu.
 Jeśli chodzi o drugą lokalizację, to tu komisariat mógłby powstać od razu, 
bez zmiany planu miejscowego. - Są naprawdę duże szanse na budowę, do 
rozstrzygnięcia pozostaje tylko kwestia gdzie – dodał burmistrz. - Tę decyzję 
musi podjąć Komenda Stołeczna Policji.

TW
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Mapa pamięci w Hugonówce
 W Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 została 
otwarta wystawa malarstwa Aleksandra Ryszki, artysty z Konstanci-
na-Jeziorny. Ekspozycja będzie czynna do 16 sierpnia, od wtorku do 
niedzieli, w godz. 11-17. Wstęp wolny. W najbliższą sobotę 27 czerw-
ca o godz. 17 odbędzie się spotkanie z autorem, który będzie opro-
wadzał gości po wystawie i opowiadał o swoich pracach. Zapisy (do 
piątku poprzedzającego spotkanie, do godz. 15) pod tel. 22 484 20 
20 lub mailowo biuro@konstancinskidomkultury.pl. Uwaga: liczba 
miejsc ograniczona. Kolejne spotkanie zaplanowano na 25 lipca o 
godz. 17. Ze względu na pandemię koronawirusa na wystawie nale-
ży przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

TW

PIASECZNO

Koncert Le Blue online
 Już dziś o godzinie 19.30 na Facebooku Centrum Kultury w Pia-
secznie będzie można posłuchać Le Blue na żywo nie wychodząc z 
domu. Funk-rockowe brzmienia okraszone szczyptą soulu oraz me-
lodyjne ballady ponownie zabrzmią na piaseczyńskiej scenie. Zespół 
zagra materiał z nowej płyty „Ze mną trwaj”, której premiera odbyła 
się 20 stycznia tego roku, w rocznicę śmierci założyciela zespołu, gi-
tarzysty Piotra Maciaka. Le Blue wystąpi w składzie: Daria Iwan – wo-
kal, Rafał Rokicki – gitara, Krzysztof Rukat – gitara, Jarosław Zawadz-
ki – instrumenty klawiszowe, saksofon, Jakub Bruszewski – bas, Mi-
chał Wojnarski – perkusja, Piotr Goździkowski – instrumenty perku-
syjne.

Tyl.

Deszczowy spot w Mysiadle
LESZNOWOLA Tegoroczne spotkania miłośników motoryzacji wiążą się wciąż z pewnymi 

ograniczeniami. Tym razem była jednak wreszcie okazja żeby choć na chwilę opuścić 

swoje pojazdy i wymienić się doświadczeniami w realizacji wspólnej pasji

 Około setki aut i jednośladów wyru-
szyło w ostatnią niedzielę na krótką trasę 
po okolicy, a po dwóch zaliczonych „kół-
kach” uczestnicy spotu zaparkowali na 
terenie dawnego Eko-Mysiadło. Niefor-
malne rozmowy o modyfikacjach, wza-
jemne podziwianie wyglądu i możliwości 
poszczególnych pojazdów oraz udziela-
ne porady trwały jednak krótko, bo prze-
szkodą były... obfite opady deszczu, któ-
re nieco przedwcześnie zakończyły im-
prezę. Organizatorzy zdążyli jednak, w 
ostatniej chwili, rozdać nagrody. - Najle-
piej zmodyfikowanym pojazdem spotu 
został Ford Sierra Marlboro, najładniej-
szymi - Wołga i Zastava, a najciekaw-
szymi - Skoda Octavia cabrio, trabant 
oraz Renault żandarmerii – wymienia 
Patryk Nachyła, jeden z organizatorów 
Przedsezonowego Wietrzenia Klasyków 
Nowa Iwiczna Classic Car 2020.
 Kolejne spoty będą organizowa-
ne w wakacje, choć jeszcze nie jest 
znana dokładna data najbliższego.

Tyl.

GÓRA KALWARIA

Otworzyli place 
zabaw
 Można już korzystać z powięk-
szonego placu zabaw przy base-
nie, a także dopiero co zamonto-
wanych urządzeń do street wor-
koutu. Po ponad dwumiesięcznej 
przerwie zabawa jest dozwolona 
także na placu przy ul. Domini-
kańskiej. Sukcesywnie otwierane 
są również pozostałe z ponad 20 
miejsc zabaw do dzieci w gminie. 
Grupa utrzymania terenów pu-
blicznych codziennie kosi trawę, 
a także myje i dezynfekuje urzą-
dzenia na kolejnych placach. 

TW
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 Baraże w okręgówce były nie-
zwykle emocjonujące i przypomina-
ły jazdę na rollercoasterze – zwłasz-
cza dla dwóch zespołów z powiatu 
piaseczyńskiego. W pierwszej kolej-
ce dodatkowych rozgrywek Spar-
ta zremisowała z Okęciem, a Lau-
ra uległa Ursusowi. Mecz derbowy 
przebiegł jednak całkowicie po myśli 
ekipy z Chylic, która trzema golami 
pokonała jazgarzewian i do awansu 
wystarczało im zwycięstwo z Okę-
ciem. Sparta musiała z kolei nie tyl-
ko wygrać z Ursusem, ale i liczyć na 
potknięcie podopiecznych Macieja 
Tataja.

 Laura zaczęła swój mecz z pew-
nym już awansu Okęciem najlepiej 
jak mogła, bo od zdobycia gola. W 
6. minucie gry Daniel Michalski wy-
prowadził swoją drużynę na prowa-
dzenie po dobrym rozegraniu rzutu 
rożnego. W tym momencie Chylice, 
niezależnie od wyniku Sparty, były 
w czwartej lidze. Taki wynik utrzy-
mał się do przerwy, ale druga poło-
wa zmieniła wszystko. W 61. minu-
cie, po błędzie gości, wyrównał Ja-
kub Sosnowski i... zaczęło być coraz 
bardziej nerwowo.  
 A jak w tym samym czasie radzi-
ła sobie Sparta? Choć na boisku w 

Wólce Kozodawskiej Ursus wysta-
wił głównie młodych, niedoświad-
czonych jeszcze zawodników (rocz-
nik 2000-2003 zagrał we wszystkich 
meczach barażowych), to gospoda-
rze wcale nie mieli łatwego zadania. 
Zawodnicy trenera Arkadiusza Ry-
sia najpierw wyszli na prowadzenie 
po rzucie wolnym bitym przez Ma-
cieja Wójcika, po którym strzałem 
głową do siatki rywali trafił Mate-
usz Keller. Goście jednak zdoła-
li wyrównać i dopiero w samej koń-
cówce meczu (dokładnie 89 minu-
cie) Sparta przechyliła losy awansu 
na swoją korzyść. Znów z wolnego 
wrzucił Wójcik, główkę wygrał Alek-
sander Jaskólski, a pięknym uderze-
niem z przewrotki zapewnił radość 
miejscowym Wojciech Gajownik. 
Laura, wiedząc już że Sparta pro-
wadzi, musiała się odkryć i w efek-
cie... nadziała się na dwie zabójcze 

kontry. W tych okolicznościach na-
wet wcześniejsze wyjazdowe zwycię-
stwo w derbach nie dało zespołowi 

z Chylic historycznego awansu do 
czwartej ligi.

Grzegorz Tylec
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Jak coś robić, to na 100 procent
Z Arkadiuszem Rysiem, trenerem Sparty Jazgarzew, 

który właśnie odchodzi z klubu, rozmawia Grzegorz Tylec

W jaki sposób znalazłeś się w Sparcie?

 Na Mazowsze, a  dokładniej do 
Warszawy, trafiłem w 2015 roku, kiedy 
to postanowiłem definitywnie zakoń-
czyć z profesjonalną grę w piłkę noż-
ną i zacząłem myśleć o przyszłości i 
życiu rodzinnym. W zimie 2016 roku 
trafiłem na sześć miesięcy do KS Ra-
szyn. Do Sparty sprowadził mnie tre-
ner Marek Gołębiewski, który po mo-
jej półrocznej grze w KS Raszyn za-
dzwonił do mnie i zaprosił na trening.

Jak oceniasz okres swojej gry jako 

piłkarz w drużynie z Jazgarzewa? 

Najbardziej pamiętne chwile - zarów-

no te pozytywne, jak i negatywne?

 Okres gry w Sparcie oceniam bar-
dzo pozytywnie. W sezonie 2016/2017 
doszliśmy do finału Pucharu Polski w 
województwie mazowieckim, w któ-
rym to przegraliśmy z III-ligowym 
Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, ale 
po drodze pokonaliśmy Legię II War-
szawa, co na pewno sprawiło satys-
fakcję. Ogólnie styl gry preferowany 
przez trenera Gołębiewskiego jest mi 
bliski, lubię utrzymywać się przy piłce 
i grać atak kombinacyjny, więc sama 
gra sprawiała mi dużo radości. 

Jak doszło do tego, że zostałeś trene-

rem pierwszej drużyny?

 Po sezonie 17/18 trener Gołębiew-
ski zdecydował się zrezygnować z pro-
wadzenia zespołu. Ja byłem w trak-
cie kursu trenerskiego UEFA A, a te 
uprawniania pozwalają na prowadze-
nie drużyny na poziomie III i IV ligi. 
Podczas mojego urlopu dostałem wia-
domość od prezesa Witolda Faliszew-
skiego, który zapytał czy nie chciałbym 
poprowadzić zespołu. 

Czy trudno było pogodzić grę jako pił-

karz z trenowaniem zespołu? Jakie są 

plusy i minusy takiego rozwiązania?

 Na dłuższą metę łączenie roli za-
wodnika i trenera jest trudne i niestety 
szkodliwe dla zespołu. Nie jestem za 
takim rozwiązaniem i już nigdy nie za-
mierzam tego robić. Uznaję, że grę już 
zakończyłem i zajmuję się tylko tre-
nerką. Gdy gram jako trener i popeł-
niam błąd, nie mam sumienia zwracać 
innym uwagi na ich błędne zagrania, 
ustawienie czy niewłaściwe decyzje. 
Bo przecież sam je popełniam i powi-

nienem zacząć rozliczanie od samego 
siebie. Drugim minusem jest to, że wi-
dzisz i oceniasz gorzej jak zespół się 
prezentuje, jakie błędy popełnia i co 
można na szybko jakąś podpowiedzią 
zza linii bocznej poprawić. Angażując 
się w grę po prostu mniej widzisz. Po 
kilku meczach tylko w roli trenera dużo 
łatwiej mi było zrobić analizę takiego 
spotkania, zauważyć co było dobre, a 
co złe w naszej grze lub czy dany za-
wodnik prezentował się dobrze i w peł-
ni angażował się w grę czy może jed-
nak grał poniżej swojego poziomu.

W klubie zaszły w ostatnich latach 

spore zmiany. Przede wszystkim wy-

cofał się sponsor. Co zmieniło się w 

klubie wraz z mniejszymi możliwo-

ściami finansowymi?

 Tak, to prawda, od czasu ery tre-
nera Gołębiewskiego i za mojej ka-
dencji w roli trenera były spore zmia-
ny. Mniejsze możliwości finansowe 
ciągną za sobą kłopoty ze sprowadze-
niem do klubu bardziej doświadczo-
nych zawodników, którzy liczą na wy-
nagrodzenie za grę w IV lidze czy li-
dze okręgowej. Mimo wszystko w klu-
bie pracuje grupa pasjonatów, którzy 
robią wszystko, żeby piłka seniorska 
funkcjonowała na jak najwyższym po-
ziomie. Może eldorado nie było, było 
skromnie, ale zawsze te stypendia, 
które były chłopakom obiecane, były 
wypłacane na czas, co – jak wiem z 
doświadczenia - nie wszędzie jest nor-
mą. I za to wielki „szacun” dla tych lu-
dzi. Boisko główne jest jednym z naj-
lepszych w IV lidze i LO, a treningo-
we też całkiem dobre. Oby tylko władze 
gminy pomogły i zrobiły lepsze oświe-
tlenie na boku, to będą super warunki 
do treningu dla seniorów i grup mło-
dzieżowych. Ale to właśnie ci ludzie 
z klubu o to dbają i jestem wdzięcz-
ny całemu zarządowi i prezesowi. Jest 
duże pole do rozwoju zarówno na po-
ziomie seniorskim jak i w szkółce, ale 
pomoc władz gminnych jest potrzeb-
na. Dlaczego by nie zainwestować w 
sztuczną płytę w Jazgarzewie, gdzie 
jest na to miejsce? W zimie w Piasecz-
nie na sztucznej płycie muszą cisnąć 
się wszystkie kluby jak MKS Piasecz-
no, Jedność Żabieniec, Perła Złoto-
kłos, Laura Chylice czy właśnie Spar-
ta. Jeszcze jedno pełnowymiarowe bo-

isko sztuczne w gminie Piaseczno jest 
konieczne i rozwiązałoby dużo proble-
mów mniejszych klubów.

W Sparcie zaczęliście coraz odważ-

niej stawiać na młodzież. Czy jest to 

spowodowane koniecznością i obec-

nymi realiami czy chcecie się w dal-

szej kolejności skupić na rozwoju 

młodych zawodników?

 Stawianie na młodzież jest ponie-
kąd spowodowane sytuacją organiza-
cyjno-finansową w Sparcie, ale rów-
nież uważam to za dobry kierunek dla 
tego klubu. Kilku zawodników, któ-
rzy zadebiutowali w ostatnich miesią-
cach, są zawodnikami, którzy w Spar-
cie poznali realia piłki seniorskiej i w 
niej zagrali pierwsze mecze. Jestem 
szczęśliwy, że nawet w tych ostatnich, 
bardzo ważnych meczach była możli-
wość żeby zadebiutowali kolejni gracze 
z rocznika 2003 czy nawet 2005. Mło-
dzież jest ambitna, często nie kalkulu-
je, ale oczywiście musi udowodnić, że 
jest lepsza niż doświadczeni zawodni-
cy, żeby dostać szansę na grę. W klu-
bie mamy kilku bardzo fajnie rokują-
cych graczy w grupach młodzieżowych 
i wiem, że przy takiej pracy i zaanga-
żowaniu trenerów mogą oni osiągnąć 
dużo. Nie mogą jednak odpuścić i na-
dal wkładać 100 procent zaangażowa-
nia w treningi i mecze, a dodatkowo 
dbać o swój rozwój mentalny i indywi-
dualny w życiu poza piłkarskim czyli w 
domu, w szkole i życiu prywatnym.

 Obecny sezon był z wielu względów 

wyjątkowy. Jeszcze niedawno zostałeś 

wyrzucony z boiska w meczu z Laurą. 

Czy był wtedy moment załamania czy 

do końca wierzyłeś w awans?

 Oj tak, ten sezon jest bardzo wy-
jątkowy. Jeszcze takiego nie było za mo-
jego życia. Po meczu z Laurą byłem 
wkurzony, długo trawiłem tą porażkę i 
długo myślałem dlaczego to nie wypa-
liło. Pierwszą połowę oceniam mimo 
wszystko dobrze. Długo utrzymywa-
liśmy się przy piłce, to my prowadzili-
śmy grę i z piłkarskiej strony prezento-
waliśmy się lepiej niż Laura, która na-
stawiła się na grę z kontry. Niestety, głu-
pie bramki po naszych błędach przy sta-
łych fragmentach gry przebiły balonik i 
wszystko się posypało. Ale wiedziałem i 
widziałem, że chłopaków to też boli, że 

ta porażka siedzi im w gło-
wach i będą chcieli za wszel-
ką cenę zrehabilitować się z 
Ursusem. Nie pomyliłem się 
i udało się wygrać. Bardziej 
obawiałem się, że Okęcie, 
pewne już awansu, nie po-
stawi się Laurze i niestety to 
zwycięstwo z Ursusem nie 
da nam promocji do IV ligi. 
Na szczęście tutaj się pomy-
liłem, a Okęcie zagrało fair 
i postawiło się naszym ry-
walom zza miedzy. Dlate-
go dzisiaj cieszymy się z po-
wrotu do IV ligi.

Dlaczego rezygnujesz z prowadzenia 

Sparty?

 Z powodów prywatnych. Właśnie w 
najbliższych dniach przyjdzie na świat 
mój syn i chcę pomóc żonie w domu 
w pierwszych miesiącach po porodzie. 
Jestem człowiekiem, który nie lubi robi 
czegoś robić na pół gwizdka i  wyznaję 
zasadę, że jak coś robić, to robić to tylko 
na 100 procent i angażować się w pełni. 

Czego nauczyłeś się pracując w Ja-

zgarzewie jako trener?

 Samodzielna praca w roli pierw-
szego trenera w Sparcie nauczyła 
mnie wiele. W internecie krąży wywiad 
z trenerem Papszunem, który mówi, 
że praca w niższych ligach to szko-
ła przetrwania i najtrudniejsza praca 
dla trenera. Zgadzam się z tym zde-
cydowanie. Musisz być przygotowany 
na wszystko, na to, żeby w 10 minut 
przed treningiem, a czasami nawet w 
trakcie treningu zmienić cały konspekt 
jednostki treningowej, bo rano plano-
wałeś ją na 18 osób, a przyszło 9. To 
są realia, bo każdy gra w piłkę na tym 
poziomie z pasji  i dla przyjemności, 
ale czasami prace zawodowe czy ro-
dzina są ważniejsze. I ja to rozumiem i 
czasami mimo, że się denerwowałem i 
marudziłem, już później na spokojnie 
tłumaczyłem sobie, że to dla mnie na-
uka i rzeczywistość pracy w piłce ama-
torskiej. Ale z drugiej strony uważam, 
że w piłce amatorskiej jeśli coś można, 
to trzeba to robić jak w piłce profesjo-
nalnej. Samo przygotowanie do me-
czu, jego analiza, jakość treningu nie 
musi się różnić czy to w IV lidze czy 
w Ekstraklasie. To wszystko zależy od 

podejścia trenera, zawodników i ludzi 
pracujących w klubie. I tego właśnie 
się nauczyłem, żeby wyciskać maksi-
mum profesjonalizmu w piłce amator-
skiej. Wiem też nad czym muszę pra-
cować i w jakich domenach nadal się 
rozwijać. Bardzo chciałbym podzię-
kować wszystkim zawodnikom za ich 
wsparcie w trudnych chwilach, ale rów-
nież za konstruktywne uwagi w moim 
kierunku. Zawsze na nich mogłem po-
legać i liczyłem się z ich feedbackiem co 
pozwalało mi na naukę w roli trenera. 
Zawsze w nich wierzyłem, nadal będę 
wierzył i obserwował ich rozwój i po-
czynania na dalszych etapach ich karier. 
Chciałbym jeszcze pogratulować dru-
żynie i wszystkim osobom związanym 
ze Spartą za drugi sukces jaki osiągnęli-
śmy poza awansem do IV ligi. Wszyscy, 
w mniejszym lub większym stopniu, za-
angażowaliśmy się w akcję „Dla Maxa 
na maxa”, która pozwoliła na znalezie-
nie dawcy szpiku dla syna Alexa Jaskól-
skiego, który jest zawodnikiem Sparty.

Czy jest szansa, że będziesz jeszcze w przy-

szłości kontynuować pracę trenerską?

 W domu na komodzie mam skar-
bonkę z napisem UEFA PRO, więc cel 
mam jasny. Chciałbym wrócić, prę-
dzej czy później, na ławkę trenerską i 
nadal rozwijać się w tym fachu. Moim 
celem jest zdobycie pracy pełnoetato-
wej w roli trenera piłki nożnej. Jednak 
wszystko krok po kroku bez palenia ko-
lejnych etapów w ścieżce rozwoju. W 
planach na najbliższe miesiące mam 
odbycie stażów trenerskich w klubach 
ekstraklasy i naukę od najlepszych tre-
nerów w Polsce, zarówno na poziomie 
piłki seniorskiej jak i młodzieżowej. 

Sparta wraca do czwartej ligi!
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, SPARTA JAZGARZEW – URSUS II WARSZAWA 2:1, OKĘCIE WARSZAWA – LAURA 
CHYLICE 3:1 Do ostatnich chwil ważyły się losy awansu do czwartej ligi. Długo bliższa końcowego sukcesu 
była Laura, ale piłkarze Sparty rzutem na taśmę wygrali swój mecz i to właśnie oni w przyszłym sezonie za-
grają w czwartej lidze

Almir Erden, bramkarz Sparty Jazgarzew o meczu z Ursusem

W tym meczu nie chodziło o styl, bo ten zaprezentowaliśmy w pierwszej połowie meczu 
derbowego, a na nic się on nie zdał. Przed samym meczem zarówno trener Arek Ryś jak i ja 
mówiliśmy, że wierzymy w nasze umiejętności i co by się nie działo, należy walczyć do ostat-
niej sekundy meczu o zwycięstwo. W Meczu z Ursusem pokazaliśmy charakter i siłę tego ze-
społu, a także dobry styl. Miejsce Sparty Jazgarzew jest w czwartej lidze, a po spadku w ze-
szłym sezonie, udowodniliśmy, że każdą porażkę można przekuć w sukces, jeśli tylko włoży 

się w to odpowiednio dużo pracy i zaangażowania.

Paweł Grodzki, zawodnik Laury Chylice o meczu z Okęciem

Moim zdaniem pierwsza połowa  należała do nas. Okęcie nie zagroziło, ale po zmianie stron 
role się odwróciły. Zdarzyły się dwa indywidualne błędy po naszej lewej stronie obrony i 
Okęcie to wykorzystało. Potem w nasze szeregi wkradły się rozluźnienie i brak koncentracji, 
po trzeciej bramce to już nie było nic do stracenia. Jeśli chodzi o całokształt, to biorąc pod 
uwagę sytuację że graliśmy wszystkie mecze na wyjazdach, najbardziej jest nam szkoda me-
czu z Ursusem, bo powinniśmy to wygrać! Ale nie rozpaczamy, a sezon uznajemy za udany. 

Teraz, bogatsi o kolejne doświadczenie, będziemy przygotowywać się do nowego sezonu i wrócimy silniejsi.
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KARIERA

Szukasz pracownika?

Zadzwoń:  22 756 79 39

To miejsce czeka na Twoje ogłoszenie

Kolejny dodatek 
KARIERA

 już za tydzień

Dla kogo świadczenie solidarnościowe?
Wraz z końcem czerwca na wsparcie ze strony państwa będą mogły li-
czyć także i te osoby, które straciły pracę, a były wcześniej zatrudnio-
ne na umowę o pracę. Jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać do-
datek solidarnościowy?
 Wsparcie obejmuje osoby, któ-
re po 15 marca tego roku straciły 
zatrudnienie z powodu epidemii 
koronawirusa lub ich umowa wy-
gasła. Musiały być one przy tym 
zatrudnione na umowę o pracę i 
mieć w 2020 roku opłacone skład-
ki ZUS za co najmniej 60 dni, co 
wyklucza ze świadczenia, między 
innymi, wszystkich tych pracują-
cych na tzw. umowach śmiecio-
wych. Wsparcia solidarnościowe-
go nie dostaną też osoby podlega-
jące ubezpieczeniom społecznym z 
innego tytułu, ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników oraz ubezpie-
czeniu zdrowotnemu. Od tej za-
sady są jednak wyjątki, które mają 
miejsce wówczas gdy jesteśmy za-
rejestrowani w urzędzie pracy jako 
osoba bezrobotna lub pobierają-
ca stypendium oraz gdy jesteśmy 
zgłoszeni do ubezpieczenia zdro-
wotnego jako członek rodziny.
 Dodatek solidarnościowy jest 
formą szczególnego rodzaju zasił-
ku dla bezrobotnych, na który bę-
dzie można liczyć przez trzy mie-
siące. Uprawnieni do jego otrzy-
mania otrzymają po 1400 złotych 
netto miesięcznie, przysługujących 
w okresie od 1 czerwca do 31 sierp-
nia 2020 roku. Termin składania 
wniosków upływa do końca sierp-
nia i można go otrzymać najwcze-
śniej za miesiąc, w którym osoba 
złożyło się wniosek. 

 Pewnym utrudnieniem może być 
dla wielu fakt, że wnioski o doda-
tek solidarnościowy przyjmowane 
są wyłącznie elektronicznie, za po-
średnictwem platformy PUE ZUS. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
motywuje to chęcią usprawnienia i 
przyspieszenia procedur wypłaca-
nia pieniędzy, bo wcześniej – przy 
przyjmowaniu wniosków o posto-
jowe – zdecydowanie najwięcej pro-
blemów i błędów było przy wnio-
skach składanych pisemnie. Jak 
więc go wypełnić? Najpierw nale-
ży zalogować się do swojego kon-
ta na PUE ZUS, przejść do (znaj-
dującej się u góry ekranu) zakład-
ki „Ubezpieczony”, po czym w le-
wym dolnym roku kliknąć baner 
„Dokumenty i Wiadomości”.  Na-
stępnie, na nowej podstronie, nale-
ży kliknąć „Dokumenty robocze”, 
po czym kliknąć przycisk „Utwórz 
nowy” (znajdujący się na dole stro-
ny). Kolejnym krokiem jest wybór 
właściwego Wniosku EDS i jego 
wypełnienie. Pierwsza strona jest 
przeznaczona na dane wniosku-
jącego i numer rachunku banko-
wego, zaś na drugiej należy złożyć 
oświadczenie dotyczące okoliczno-
ści utraty pracy i kwestii podlegania 
ubezpieczeniom społecznym. Na 
koniec brakuje jeszcze tylko uwie-
rzytelnienia dokumentu, do którego 
można użyć albo kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, bądź też 

podpisu zaufanego, podpisu osobi-
stego (czyli e-dowodu) lub swojego 
profilu PUE.
 Informacja o przyznaniu pra-
wa do dodatku solidarnościowego 
lub decyzja o odmowie pojawią się 
na portalu PUE ZUS. W przypad-
ku gdy wniosek zostanie rozpa-
trzony pozytywnie, pieniądze tra-
fią na rachunek bankowy, który po-
daliśmy we wniosku. ZUS ma czas 
na ich wypłatę do końca sierpnia. 
A co dzieje się w przypadku osób, 
które są bezrobotne i aktualnie po-

bierają zasiłek? Jak się okazuje, im 
również przysługuje dodatek soli-
darnościowy. Oba świadczenia nie 
mogą być jednak wypłacane rów-
nolegle, co w praktyce oznacza, że 
na czas wypłacania dodatku soli-
darnościowego zasiłek dla bezro-
botnych zostanie zawieszony. War-
to podkreślić, że świadczenie jest 
również ustawowo wolne od potrą-
ceń i egzekucji, a więc nie może być 
zajęte na poczet długów. Za okres 
wypłaty dodatku solidarnościowe-
go nie przysługuje za to prawo do 

zasiłku chorobowego lub świad-
czenia rehabilitacyjnego. Dlate-
go osoba niezdolna do pracy z po-
wodu choroby powinna wystąpić o 
świadczenie, które jest dla niej bar-
dziej korzystne finansowo.
 Według szacunków Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych prawo do 
dodatku solidarnościowego powin-
no mieć około pół miliona ludzi, co 
będzie kosztować państwo około 1,5 
mld złotych.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A



DAM PRACĘ

PRACA PRZY ELEWACJACH OKOLICE ŁAZ, LESZNO-
WOLI, Tel. 606 694 330.

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, praca w Głoskowie, 
tel. 510 267 684

Szukam pracownika na produkcję. Praca przy tworzy-
wach sztucznych (wytłaczarki), tel. 601 398 117

Dam Pracę w baraży budowlanej w małej firmie. Zlece-
nia budowlane  w okolicach Piaseczna. Tel 721 880 282

Masarnia zatrudni: sprzedawcę w sklepie, pracownika 
produkcyjnego oraz rozbiorowego z doświadczeniem. 
tel. 22 756 79 82 Piaseczno

Pilne! Przedszkole Leśne w Piasecznie poszukuje na-
uczyciela wychowawcy i pomocy nauczyciela. Praca na 
pełny etat. Proszę o kontakt pod numerem 604 437 501

Ogrodnika i pomocników, mile widziane doświadcze-
nie, atrakcyjne wynagrodzenie tel. 781 544 058

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Zatrudnię montera wentylacji – klimatyzacji, tel. 733 011 800

Publiczne Przedszkole w Piasecznie zatrudni nauczy-
ciela nauczania zintegrowanego i nauczyciela jęz. an-
gielskiego Tel. kontaktowy: 608 601 981

Grafik, Operator dtp. Prosimy o przesłanie CV 
na adres: praca@galia.net.pl

Operator sztanctygla. Prosimy o przesłanie CV 
na adres: praca@galia.net.pl

Zatrudnię kierowcę kat C+E, weekendy wolne
 tel. 601 222 448

Praca przy zbiorze borówki w Prażmowie, tel. 600 662 650

Praca na pół etatu – w sklepie z odzieżą używaną 
w Piasecznie, tel. 513 044 702, 608 453 006

Panie do sprzątania w Piasecznie, tel. 608 673 131

Do budowlanki, chętnie z kat „B”, tel. 504 241 950

Kierowcę do rozwożenia pieczywa, tel. 663 044 036

Piekarnia zatrudni piekarza, cukiernika, osoby do krojenia 
i pakowania pieczywa, tel. 663 044 036

Salon fryzjersko-kosmetyczny w Nowej Iwicznej poszuku-
je do pracy doświadczonego fryzjera oraz manicurzystki. 
Możliwość szkoleń i dalszego rozwoju, premie, nagrody. 
Praca od poniedziałku do piątku 8h dziennie. Umowa o 
pracy .tel. 663 517 241

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul. Okrężnej 25a 
w Zalesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje sprzą-
taczki. Umowa zlecenie. Pełne ubezpieczenie ZUS.  Popo-
łudniowe godziny pracy. Tel. 22 750 07 87

Lakiernika Sam. 5-6 tys. na rękę do pracy pod Piasecz-
nem tel. 697 027 956

Kamieniarz, szlifierz obróbka nagrobków. tel. 602 424 326

Zatrudnię elektryka/mechanika na konserwację w zakła-
dzie w Piasecznie, pełny etat , tel. 609 077 030

Browar Jabłonowo zatrudni wózkowego email:zj@jablonowo.pl

Ekspedientkę Gabryelin, tel. 508 288 773

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Zatrudnię pracowników budowlanych znajomość prac 
wykończeniowych. Praca na terenie Warszawy i okolic 
atrakcyjne zarobki. Tel. 604 618 743

Do produkcji i montażu okien aluminiowych,  tel. 600 446 225

SZUKAM PRACY 

Posprzątam, tel. 513 449 171

Sprzątanie , Tel. 883 518 011

Polka zaopiekuje się  osobą starszą lub dzieckiem 
tel. 697 775 519

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

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

Książki: literatura, biografie i inne, tel. 571 373 118

Sprzedam żyto 1,5 tony, Tel. 694 726 680

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Sprzedam „Markizę” beżową w pasy, wymiary: 5,30m x 
2,50m. Rozkładana ręcznie, cena okazyjna, może być 
użyta jako dach na tarasie np.. na działce, tel. 602 882 518

Pianino, Czajkowski, tel. 22 756 31 61

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka
tel. 604 868 998

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

Kasacja aut, tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działkę budowlaną w Łazach, tel. 604 624 875

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka w Siedli-
skach, tel. 604 624 875

Działkę w Horyńcu, tel. 695 439 184

Sprzedam lub wynajmę domek jednorodzinny z działką, 
Jastrzębie, tel. 516 047 546

Działka rolna, uzbrojona, 2,5 ha + budynki, Sokule, gmina 
Wiskitki, tel. 600 254 705

Sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecznie, 
cena do uzgodnienia, tel. 603 263 110

Działkę budowlaną 6000 m kw., Dąbrówka, 600 zł/mkw., 
w całości lub podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Atrakcyjną działkę na Mazurach w Worlinach z dostępem 
do jeziora, tel. 601 39 72 71

Działki mieszkaniowo-usługowe Uwieliny gm. Prażmów 
tel. 603 862 559

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokal 68 m kw. w Ustanowie, tel. 602 601 676

Wynajmę lokale użytkowe 54 m i 72 m na osiedlu w pa-
wilonie handlowym tel. 799 076 041 Konstancin-Jezior-
na ul Anny Walentynowicz 21S

Lokal biurowy w Centrum Piaseczna 30 m kw. tel.601 213 634

Lokal biurowy 50 m kw. tel. 601 213 634

Mieszkanie w Czersku, tel. 22 727 41 53, 780 060 388

Kwatery, tel. 728 899 673

2-pokojowe, Piaseczno, tel. 668 155 678

Pokój z kuchnią i łazienką najchętniej parze, Nowa Iwicz-
na, tel. 601 093 642

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Pawilon parterowy w Piasecznie 237 m kw. na każdą dzia-
łalność całość lub cześć posiadający 7 pokoi, kuchnie, 
3 toalety w tym jedna  kabina z prysznicem, własny par-
king na 12 samochodów tel. 601 274 808, 22 750 18 10

Mieszkanie 30 m kw.  w Piasecznie ul. Kusocińskiego, tel. 
609 209 879

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię duży teren (3-5 ha) w powiecie piaseczyńskim lub 
grójeckim. Może być teren rolny bądź nieużytek, tel.602 
340 549 , 604 624 875

Kupię prywatnie mieszkanie do 50 m kw. w Piasecznie 
tel. 574 786 275

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Remonty mieszkań, malowanie, glazurnictwo, 
tel. 669 945 460

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

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

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki, Tel. 502 788 561

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy i wywieziemy 
złom, tel. 502 898 418

ROZBIÓRKI WIAT i DOMÓW, TEL. 539 653 047

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

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

KOSZENIE tel. 735 616 596

GLAZURA, TERAKOTA, TEL. 728 890 101

REMONTY KOMPLEKSOWO, TEL. 539 653 047

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

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

Malowanie i koszenie, tel. 506 642 644, 510 640 904

Poddasza, k/g, tel. 728 890 101

Malowanie ogrodzeń, tel. 504 571 038

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych, 
tel. 798 111 402

Malarskie, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Masz zarośniętą działkę jak 150! Wejść się nie da, przyjedzie-
my skosimy zarośla i wytniemy samosieje, tel. 500 51 66 77

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki, 
tel. 502 898 418

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Hydraulik, tel. 535 872 455

Usługi elektryczne i energetyczne. Doradztwo technicz-
ne. Fotowoltaika. Prowizorki budowlane, załatwianie 
wszelkich spraw i liczników w PGE. Usługi koparką, pod-
nośnikiem, przeciski pod drogami tel.660 939 117

Czyszczenia kostki, ogrodzeń tel.735 616 596

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli, tel. 603 315 531

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, ogrodnicze tel. 519 874 891

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

Stolarz - kuchnie, zabudowy, meble, schody, 
tel. 605 683 364

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

 RÓŻNE 

Oddam gruz mix, Stara Iwiczna, tel. 503 725 228

Fotowoltaika,panele słoneczne, tel.570 590 007,
www.fotonic.pl

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 
35 zł /godzinę, Skype, tel. 571 373 118

Studio „Podróżnicy ku mądrości”- rozmowy 
o Wszechświecie, życiu i człowieku, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Opieka nad dziećmi  w czasie wakacji ( pianino, gry edu-
kacyjne, zadania rozwojowe, łamigłówki, okulary VR i inne 
atrakcje) , Piaseczno  tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA 

Wkładki Ortopedyczne komputerowo Warszawa 
Puławska 27 tel. 602 730 403

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380
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Grupa wsparcia. Omawiamy problemy, które Ciebie 
interesują. Symboliczne opłaty, tel. 571 373 118

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, tel. 606 141 944

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

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Działki budowlane nad rzeką Jeziorką w Wólce
Kozodawskiej pow.1000-1200 m kw. tel. 663 778 888, 
biuro@mediator-tc.pl

Hydraulik - instalacje wod-kan, przyłącza,
tel.608 030 808

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO: 
ŚLUSARZ, SZLIFIERZ, OPERATORA MASZYN CMC, 
PRACOWNIKA Z UPRAWIENIAMI NA WÓZEK WI-
DŁOWY. UMOWA NA PEŁNY ETAT. tel. 22 727 52 80

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszuku-
je kandydata/ki na stanowisko osoby sprzątającej. Miej-
sce pracy Piaseczno ulica Kościelna 3. Wszelkie infor-
mację można uzyskać pod numerem tel. 47 72 45 288

Do firmy produkcyjnej w Piasecznie poszukujemy pra-
cowników na stanowiska: Pracownik produkcji, Szwacz-
ka, Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV, Magazynier 
z uprawnieniami na wózek widłowy. Oferujemy: pracę 
w firmie o stabilnej pozycji na rynku, umowę o pracę po 
okresie próbnym, pracę na jedną zmianę w godzinach 
7.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Tel.664 732 482

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

Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm), 
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz 
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839
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AKTUALNOŚCI

Szykuje się przebudowa
ważnego skrzyżowania
KONSTANCIN-JEZIORNA O budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu ulic Mickiewicza i Wilanowskiej na konstancińskim osiedlu Grapa 
mówi się od dawna. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja ta niedłu-
go zostanie zrealizowana

 Sprawa budowy sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznym, ruchliwym 
skrzyżowaniu Mickiewicza i Wilanowskiej powraca niemal na każdej sesji rady 
miejskiej. Niedawno rada osiedla Grapa złożyła wniosek o wpisanie budowy 
świateł do budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego. O new-
ralgicznym skrzyżowaniu burmistrz Kazimierz Jańczuk rozmawiał niedawno 
z wicedyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Tomaszem 
Dąbrowskim. - MZDW chce, abyśmy przedstawili dowody,  że to skrzyżowanie 
rzeczywiście jest niebezpieczne – poinformował nas niedawno burmistrz. Z 
kolei Katarzyna Myśliwiec, dyrektor ds. inwestycji drogowych w MZDW twier-
dzi, że opracowywany jest właśnie projekt sygnalizacji świetlnej. - Nie zakłada 
on przebudowy skrzyżowania – dodaje. - Inwestycja mogłaby zostać zrealizo-
wana w przyszłym roku.

TW

Wyłączyli latarnie żeby było taniej
LESZNOWOLA/POWIAT Od ostatniego weekendu do końca wakacji latarnie uliczne na tere-

nie gminy Lesznowola będą wyłączane punktualnie o północy. - Sytuacja związana z 

pandemią koronawirusa zmusza wszystkich do poszukiwania oszczędności – wyjaśnia 

Karolina Sobolewska z gminnego wydziału promocji

 O nowym pomyśle 
gminy na zaoszczędze-
nie kilkudziesięciu tysięcy 
złotych miesięcznie miesz-
kańcy dowiedzieli się od... 
konserwatora oświetlenia. 
Jeden z mieszkańców uli-
cy Polnej w Mysiadle za-
pytał go, dlaczego nocą 
nie palą się latarnie. Mon-
ter odpowiedział, że decy-
zją gminy oświetlenie bę-
dzie wyłączane o północy. 
W niedzielę po południu 
informację tą potwierdził 
na swoim facebooku wice-
wójt Marcin Kania. - Od 
soboty 20 czerwca na te-
renie całej gminy Leszno-
wola są montowane zega-
ry astronomiczne steru-
jące oświetleniem ulicz-
nym, na których ustawia-
na jest przerwa nocna od 
godziny 24 do rana. Po-
wyższy pomysł uzyskał 
akceptację zdecydowanej 
większości radnych – czy-
tamy na facebooku wice-
wójta. Ten wpis zaniepo-
koił wielu mieszkańców, 
którzy obawiają się że za-
ciemnienie gminy prze-
łoży się na większą liczbę 
popełnianych nocą prze-
stępstw. - Niektóre miasta 
i gminy wprowadzały ta-
kie działania podczas izo-
lacji, moim zdaniem teraz 
jest na to trochę za późno 
– uważa pan Wojtek. - Czy 
radni rozmawiali o tym z 
mieszkańcami, przecież to 
obniżenie bezpieczeństwa 
– pyta pani Elżbieta. - To 
nie jest dobre rozwiązanie, 
kto to wymyślił? – zasta-

nawia się pani Julia. Po-
dobnych opinii jest  w in-
ternecie znacznie więcej. 
Pojawiają się też pytania o 
realne oszczędności. Z na-
szych informacji wynika, 
że do tej pory za sterowa-
nie oświetleniem ulicznym 
odpowiadało 98 czujni-
ków zmierzchu i 50 zega-
rów czasowych. Czujniki 
zmierzchu były awaryjne. 
Dlatego teraz gmina za-
stępuje je zegarami, które 
kosztowały łącznie 60 tys. 
zł. - I tak byśmy to zrobi-
li. Ten zakup nie wiąże się 

z decyzją o wyłączaniu na 
noc oświetlenia – poinfor-
mował nas anonimowo je-
den z urzędników. Zega-
ry są montowane sukce-
sywnie. Dlatego w czę-
ści gminy panują po pół-
nocy egipskie ciemności, 
a część – jak np. Magda-
lenka – jest jeszcze oświe-
tlona. Zapytaliśmy, ile 
gmina oszczędzi na prą-
dzie. - Wyłączanie świa-
tła w godzinach 24-4 rano 
we wszystkich miejscowo-
ściach do końca wakacji 
spowoduje, że oszczędno-

ści te wyniosą od 43 do 50 
tys. zł miesięcznie – infor-
muje Karolina Sobolewska 
z wydziału promocji. - W 
związku z pandemią mu-
sieliśmy zracjonalizować 
wydatki bieżące gminy.
 Z naszych informacji 
wynika, że pomysł wyłą-
czania na noc światła po-
dzielił radnych. Ostatecz-
nie większość z nich go za-
akceptowała, ale nie bra-
kuje też przeciwników tego 
rozwiązania. - Uważam, 
że jest to szukanie pozor-
nych oszczędności – mówi 
radny Łukasz Grochala. 
- Wyłączenie latarni już 
obniżyło poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców. 
 Wcześniej na pomysł 
wyłączania oświetlenia 
ulicznego wpadła także 
gmina Konstancin-Jezior-
na. Tam jednak światło 
nie jest gaszone na dużych 
osiedlach, a na wielu uli-
cach wyłączana jest jedy-
nie co druga latarnia. Za-
bytkowe wille użytkowa-

ne przez gminę są oświe-
tlone, ale już ich najbliż-
sze otoczenie – nie. Cał-
kowite ciemności panują 
natomiast w Parku Zdro-
jowym. - Tam jest kilkaset 
latarni, a nocą w parku w 
ogóle nie ma ludzi – argu-
mentuje burmistrz Kazi-
mierz Jańczuk. O godz. 24 
wyłączane jest także m.in. 
oświetlenie dróg 721, 712 i 
724. W gminie Góra Kal-
waria o północy gaśnie 
mniej więcej 10 proc. latar-
ni, w tym na Parceli. Wyłą-
czanie oświetlenia umożli-
wiają jedynie nowoczesne 
zegary, których z czasem 
ma przybywać. - Zdecydo-
waliśmy się wcześniej wy-
łączać część latarni, bo w 
dobie epidemii ludzie mniej 
się przemieszczali. Ale cho-
dziło też o oszczędności 
– mówi Piotr Chmielewski, 
rzecznik ratusza. - Do tej 
pory nie mieliśmy żadnych 
skarg mieszkańców.

Tomasz Wojciuk

Po północy całą gminę ogarniają egipskie 
ciemności

Gmina wymyśliła 

nietypowy osób 

na oszczędności. 

Pytanie tylko, czy 

rezygnowanie nocą

z oświetlenia ulic

jest aby na pewno 

dobrym pomysłem?

PIASECZNO

Przygotowania do wyborów idą pełną parą
 Sekretarz gminy Arkadiusz Czapski poinformował, że do udzia-
łu w komisjach wyborczych na terenie gminy zostały powołane 333 
osoby. Same wybory odbędą się w reżimie sanitarnym. W lokalach 
wyborczych będzie mogło przebywać tylko tyle osób, ile jest miejsc 
do głosowania. - Oznacza to, że mieszkańcy będą oczekiwali na wej-
ście do lokalu w holu bądź na zewnątrz – wyjaśniał sekretarz gmi-
ny. - Członkowie komisji będą mieli maseczki lub przyłbice. Na miej-
scu dostępny będzie także płyn do dezynfekcji. Oprócz tego co go-
dzinę lokale wyborcze będą dezynfekowane przez dyżurnych. 
 Podczas wyborów będzie możliwe także głosowanie korespon-
dencyjne. W ten sposób swój głos odda około 500 osób.

TW
R E K L A M A

Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl
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