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Choinka dla dzieci
Po raz dziewiętnasty przeprowadziliśmy
akcję na rzecz domów dzieci
Przypomnijmy zasady naszej akcji. Fundatorzy przekazują dowolną kwotę bezpośrednio na konto Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach, my umieszczamy ich loga w graficznym kształcie bombki choinkowej. Im większa
darowizna, tym wyższa gałązka przeznaczona na bombkę darczyńcy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę.
Już dziś pragniemy zaprosić do uczestnictwa w jubileuszowej akcji, która odbędzie się za rok. Razem możemy więcej!
CENTROSAN-BUD
Salon Firmowy
ul. Julianowska 24B
05-500 Piaseczno
tel. 22 737 08 28
www.centrosan.pl

Komitet Prawa i Sprawiedliwości
w Piasecznie
ul. Młynarska 5
05-500 Piaseczno
tel. 882 712 101
facebook/pispowiatpiaseczynski

JARPER Sp. z o.o.
Kolonia Warszawska k/Wygody
Al. Krakowska 108A
05-552 Wólka Kosowska
tel. 22 756 16 66
www.jarper.pl

ARCHE TRANS Paweł Klimek
ul. Szolc-Rogozińskiego 6/24
02-777 Warszawa
tel. 509 275 720

KOALICJA OBYWATELSKA
w Piasecznie
www.facebook.com/
PlatformaObywatelskaPiaseczno

ONYX Kostka Brukowa
ul. Źródlana 26
05-502 Wólka Kozodawska
tel. 605 346 806

Piotr Kandyba
Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Michał Rosa
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Piasecznie
www.michalrosa.pl
tel. 883 052 789

+ Anonimowi Darczyńcy
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Drodzy
Czytelnicy
w dniach

24 i 31 grudnia
redakcja
Kuriera Południowego
będzie nieczynna.

Pierwsze wydanie
gazety w nowym
roku ukaże się
15 stycznia 2021
www.kurierpoludniowy.pl
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KRONIKA POLICYJNA
LESZNOWOLA

Napad w Łazach. Obrabowano hurtownię
We wtorek przed godz. 16 do jednej z firm w Łazach wkroczyło czterech mężczyzn, podających się za funkcjonariuszy
izby skarbowej. Zastraszyli pracowników hurtowni, zamknęli
ich w jednym z pomieszczeń, a następnie ukradli ponad 50 tys.
zł w gotówce. Trwają poszukiwania sprawców, którzy prawdopodobnie poruszają się renault traffic. Policjanci proszą o kontakt świadków, którzy widzieli taki samochód we wtorek po południu lub mają informacje, które pomogą doprowadzić do ujęcia sprawców napadu.

PIASECZNO

Pobił byłą partnerkę i ją okradł
Policjanci z wydziału prewencji zatrzymali w jednym z
mieszkań na terenie miasta 32-latka, który znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką. Zgromadzono materiał
dowodowy świadczący o tym, że oprawca maltretował kobietę
przynajmniej przez pół roku. W końcu notorycznie poniżana i
ośmieszana ofiara postanowiła zakończyć ten toksyczny związek. 32-latek nie dał jednak za wygraną. Podstępem dostał się
do zajmowanego przez nią lokalu, ponownie ją pobił i okradł z
telefonu oraz pieniędzy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został
objęty dozorem policyjnym. Ma też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Za czyn, którego się dopuścił, grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.

Zagapił się i... wpadł do grobu
W środę przed południem doszło do nietypowej sytuacji na
cmentarzu komunalnym przy ulicy Julianowskiej. Odwiedzający
grób bliskiej osoby mężczyzna zagapił się i stanął nogą na sąsiednim nagrobku. Jego noga niespodziewanie zapadła się, a on sam
doznał lekkich obrażeń. Poszkodowany zawiadomił o incydencie
administrację cmentarza oraz policję. Postępowanie w tej sprawie
nie będzie jednak prowadzone.

Postraszył nożem pracownika stacji i uciekł
W środę około godz. 16 na stacji Shell przy ulicy Okulickiego
pojawił się zamaskowany mężczyzna, który napełnił plastikowy
kanister benzyną. Kiedy pracownik stacji poprosił go o uiszczenie opłaty za paliwo, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić z wyraźnym
wschodnim akcentem. Następnie uciekł w kierunku cmentarza
komunalnego przy ulicy Julianowskiej. Policja poszukuje świadków zdarzenia.

URSYNÓW

Uciekał przed policjantami
W środku nocy, w rejonie skrzyżowania al. KEN i ulicy Rosoła, policjanci postanowili zatrzymać do kontroli niepewnie jadące audi. Kierowca jednak nie reagował na sygnały i rzucił się
do ucieczki. Po kilku minutach został jednak zatrzymany i obezwładniony. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało
się, że 45-latek ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, obowiązujący od września tego roku. Mężczyzna
trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Wpadł nieuczciwy kurier
Funkcjonariusze zatrzymali 43-letniego pracownika firmy kurierskiej, który doręczał klientom przesyłki za pobraniem, ale nie zwracał
do kasy otrzymanych od nich pieniędzy. W sumie naraził swoją firmę
na stratę około 2500 zł. Teraz odpowie za kradzież, za co grozi mu do
5 lat pozbawienia wolności.

www.kurierpoludniowy.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania
i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej,
jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione
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Listonosz nie przyniósã renty
PIASECZNO Maja Bogumił, niewidoma mieszkanka Piaseczna, powinna otrzymać rentę 7
grudnia, a dostała ją dopiero cztery dni później. - Wyprawa na pocztę to dla mnie spory problem, musiałam pożyczać pieniądze od sąsiadów – skarży się kobieta dodając,
że już wcześniej dochodziło do podobnych sytuacji
Pani Maja czekała na listonosza do 10 grudnia. - W końcu napisałam do naczelniczki poczty przy
Kościuszki maila z pytaniem kiedy dostanę swoje pieniądze, ale nie
doczekałam się odpowiedzi – opowiada kobieta. Nasza czytelniczka
zadzwoniła więc 11 grudnia rano
do ZUS-u aby dowiedzieć się, czy
przekazał on środki na wypłatę
świadczenia. Jak się okazało, pieniądze trafiły 7 grudnia na pocztę w Piasecznie, ale najwyraźniej

Rzeczniczka poczty twierdzi,
że podjęto działania,
które spowodowały
podniesienie poziomu
świadczonych usług
nie miał ich kto doręczyć. - Swego czasu złożyłam w tej placówce wypełniony wniosek o niepełnosprawności. Oznacza to, że poczta
ma obowiązek przynosić przesyłki
oraz przekazy pieniężne do mojego
mieszkania – wyjaśnia Maja Bogumił. - Tego samego dnia napisałam
do poczty dwa kolejne maile, ale i
na nie nie otrzymałam odpowiedzi.
W końcu dodzwoniłam się do jakiejś placówki pocztowej w Warszawie i przedstawiłam swój problem.
Pół godziny później do moich drzwi
zapukał listonosz...
Kobieta twierdzi, że poczta ją
przeprosiła, ale nie ma pewności,
czy podobna sytuacja za jakiś czas
się nie powtórzy. - Często jeździłam
taksówką na pocztę, aby odebrać
należne mi pieniądze – opowiada.
- Kto zrekompensuje mi koszty, nerwy i stracony czas? Chcę nagłośnić
tę sprawę m.in. po to, aby inne oso-

Poczta przeprosiła mieszkankę za zwłokę
w dostarczeniu pieniędzy
by w podobnej sytuacji były przez
pocztę lepiej traktowane.
Jakiś czas temu mieszkańcy
miasta mieli wiele zastrzeżeń do
pracy placówki pocztowej przy ulicy Kościuszki. Najczęściej powtarzające się zarzuty dotyczyły nieterminowego dostarczania przesyłek
oraz problemów z dodzwonieniem
się na pocztę. Po kilku naszych artykułach na ten temat Poczta Polska zobowiązała się podjąć działania naprawcze. Zapytaliśmy, czy
przełożyły się one na lepszą pracę poczty przy ul. Kościuszki. - Od
maja tego roku odnotowaliśmy w
tej placówce jedynie trzy skargi
klientów związane z przesyłkami
pocztowymi, nie odnotowaliśmy
natomiast skarg na nieterminowe
doręczanie emerytur lub rent – in-

formuje Justyna Siwek, rzeczniczka
prasowa Poczty Polskiej. - W okresie ostatnich 3 lat obsada kadrowa
została zmieniona, a jakość świadczonych usług poprawiła się. Renty i emerytury są doręczane wg wytycznych z zachowaniem terminu i
zasad bezpieczeństwa. W czasie zagrożenia epidemicznego doręczanie
przesyłek i emerytur odbywa się ze
szczególną ostrożnością. W przypadku zastrzeżeń do jakości świadczonych usług prosimy o zgłaszanie konkretnych sytuacji, wówczas
będziemy mogli je wyjaśniać i podejmować odpowiednie działania.
Zgłoszeń można dokonać w każdej
placówce pocztowej lub za pośrednictwem maila.

Tomasz Wojciuk

O G Ł O S Z E N I E

PIASECZNO

Bóg się rodzi! - Boże
Narodzenie w malarstwie
W sobotę 19 grudnia w Klubie
Kultury w Zalesiu Górnym na FB
Centrum Kultury odbędzie się spotkanie online „Bóg się rodzi! Boże
Narodzenie w malarstwie”. Motyw
Narodzenia Jezusa od wieków był
inspiracją dla artystów. Podczas
wykładu on-line historyczki sztuki Małgorzaty Szamockiej, zostanie
zaprezentowana tradycja przedstawiania Bożego Narodzenia. Początek o godzinie 18.
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Czas na karpia
PIASECZNO Jeśli karp to albo z Żabieńca, albo z Rembertowa. Obydwa gospodarstwa
znajdują się na terenie powiatu piaseczyńskiego i produkują w sposób naturalny wysokiej jakości ryby, które trafiają potem na wigilijne stoły
W Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Żabieńcu rocznie do sprzedaży trafia około 90
ton karpia, z czego większość jest
odławiana przed świętami. - Cykl
produkcyjny karpia trwa 2-3 lata –
mówi dr inż. Mirosław Cieśla, dyrektor zakładu. - Do sprzedaży trafiają osobniki ważące do 2,5 kg.
Ten rok jest jednak nietypowy.
Mimo że karp miał dobre warunki bytowe, zapotrzebowanie na niego jest znacznie mniejsze niż zwykle. Jest to spowodowane tym, że

hotele, restauracje i firmy kateringowe działają tak naprawdę na pół
gwizdka. - Odłowimy w tym roku

W Żabieńcu ma powstać
niedługo sklep
ze świeżymi rybami
pewnie tylko około 70 ton ryby. W
części stawów z karpiami zostawiliśmy wodę, czego nie robiliśmy od
lat. Jej temperatura wynosi około
4 stopni C i karpie pozostają tam

Aby osiągnąć wagę 2 kg karp musi rosnąć nawet 3 lata

praktycznie w letargu – nie żerują
i nie przyrastają. Planujemy sprzedać je wiosną przyszłego roku – zapowiada dyrektor zakładu.
Karpie z Żabieńca można kupować do 23 grudnia włącznie.
Mimo rosnących kosztów produkcji, cenę udało się urzymać
na poziomie z przed roku (14 zł
za kilogram).
- Większość naszych klientów
stanowią mieszkańcy gminy i powiatu, chcieliśm sworzyć dla nich
atrakcyjną ofertę – uzasadnia Mirosław Cieśla.
Karp dorasta
w naturalnych warunkach
Żabienieckie stawy mają powierzchnię około 100 ha i znajdują
się na terenie chronionego obszaru
Natura 2000. Są tu siedliska dziko żyjących ptaków, m.in. bielika,
czarnych bocianów, czapli, kormoranów. Część z nich żywi się rybami. Według szacunków ptaki każdego roku wyjadają ze stawów nawet do 6 ton ryb. Produkcja karpia
nie jest prosta. Najpierw kupuje się
3-dniowy wylęg, którym zarybia
się stawy. Zarybianie odbywa się
w połowie maja. Do żabienieckich
stawów wpuszczanych jest około 1
mln małych rybek, z których przeżywa około 20 proc. We wrześniu
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Sprzedaż karpia będzie prowadzona do 23 grudnia
kilkumiesięczny narybek jest odławiany. Małe karpie ważą wtedy
około 50 g, choć zdarzają się także
osobniki 150-gramowe. Narybek
sortuje się w zależności od wielkości. Potem trafia on do zimochowów, głębokich stawów, w których
spędza zimę. Stawy produkcyjne
są w tym czasie osuszane, wapnowane i uprawiane. Wiosną odławia
się zimochowy i wpuszcza narybek albo już do stawów, w których
produkowany jest karp hodowlany
(większe sztuki) albo do stawów,
w których tzw. kroczek (małe karpie) musi jeszcze dorosnąć. Karpie z Żabieńca są karmione naturalnie, jedzą głównie to, co znajdą
w zbiorniku. Oprócz tego otrzymują pszenicę. W październiku stawy
są odławiane, karpie handlowe o
wadze 1,2-2,5 kg trafiają do stawów
magazynowych, a kroczek - do zimochowu.

Planują otworzyć sklep
ze świeżymi rybami
Stawy magazynowe, do których
jesienią trafia karp, są małe i głębokie. Chodzi o to, żeby można było
sprawnie je odłowić, a w razie mrozu szybko skuć warstwę lodu. Magazyny odławia się od 15 grudnia.
Z nich ryby trafiają na tzw. płuczkę, gdzie wytracają nieprzyjemny,
mulisty zapach. Po kilku godzinach
są gotowe do sprzedaży. Od piątku
karpia będzie można kupić w punkcie sprzedaży przy ulicy Głównej 48
w Żabieńcu.
- Być może już na wiosnę uda się
nam otworzyć stacjonarny sklep, w
którym będzie można nabyć świeżą rybę przez cały rok – mówi Mirosław Cieśla. - Oprócz karpia chcemy sprzedawać tam także pstrąga,
suma, a z czasem może i okonia.

Tomasz Wojciuk
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Wyãowili z Jeziorki Powiat przyjął
50 worków œmieci! budżet na przyszły rok

PIASECZNO Ekipa Przyjaciół Jeziorki wraz z Jackiem Andrzejakiem z firmy Kajaki Piaseczno wyłowili w ciągu ostatnich dwóch tygodni z KraPOWIAT Na wczorajszej sesji rady powiatu przyjęto budżet na przyszły rok. Dochody
ski i Jeziorki 50 worków śmieci. - Czyścimy Jeziorkę już od 9 lat, zaczęlimają wynieść 298 milionów zł, a wydatki 313 milionów zł. Deficyt wyniesie 15 mln zł
śmy zanim stało się to modne – mówi Jacek Andrzejak
Tradycyjnie najwięcej pieniędzy, bo aż 84 mln złotych, pochłonie oświata, na którą powiat otrzyma 77 mln zł subwencji. Na pomoc społeczną samorząd wyda ponad 60 mln zł, z czego 38 mln zł na
funkcjonowanie domów pomocy
społecznej.

Uczestnicy akcji podkreślają, że w lokalnych rzekach można znaleźć
wszystko. - Tym razem zebraliśmy dużo przeterminowanych artykułów
spożywczych, które wyrzucają do rzeki prawdopodobnie właściciele niewielkich sklepów – mówi jeden z uczestników akcji. W tym roku worków
było nieco mniej niż przed rokiem. Czy to znaczy, że śmieci w rzekach ubywa? - Jest z tym różnie – podkreśla Jacek Andrzejak. - Każdy rok jest tak naprawdę inny.
Tegoroczny sezon kajakowy już się w zasadzie zakończył. Prawdopodobnie odbędzie się jeszcze spływ sylwestrowy, oczywiście o ile planów
organizatorów nie pokrzyżują rządowe obostrzenia związane z pandemią
koronawirusa. - Regularny sezon zaczyna się w połowie kwietnia – mówi
Jacek Andrzejak. - Od początku maja do sierpnia jesteśmy stale obecni na
Górkach Szymona, skąd płynie się w kierunku Konstancina – dodaje organizator spływów.

TW

33 mln zł na inwestycje
Budowlanka w Górze Kalwarii doczeka się nowej hali sportowej, warsztatów szkolnych i łącznika
między szkołą i internatem. Przebudowane zostaną też drogi na terenie
byłej jednostki wojskowej w Górze
Kalwarii oraz droga w Sobikowie.
W planach jest opracowanie projektów dróg od Julianowa do Sułkowic
przez Kiełbaskę oraz w Wojciechowicach. Łącznie na terenie gminy
Góra Kalwaria powiat zainwestuje
blisko 8 mln zł.
Powiat zrealizuje drugi etap ul.
Szkolnej w Lesznowoli oraz zostanie zaprojektowana ścieżka rowerowa i odwodnienie wzdłuż ul. Krasickiego. Przewidziano także środki na modernizację ul. Postępu i zakończenie rozpoczętej w tym roku
ul. Masztowej. Na inwestycje w gminie Lesznowola przeznaczone zostanie również ponad 8 milionów zł.
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W gminie Prażmów zaplanowano m.in. rondo w Piskórce oraz projekt chodnika, który połączy je z już
budowanym rondem w Krupiej Wólce. Będzie to kosztowało łącznie 3
mln 360 tys. złotych.
W Tarczynie powiat pobuduje rondo na skrzyżowaniu ul. Dobrowolskiego i Grójeckiej oraz zaprojektuje chodniki w Świętochowie, Przypkach i Janówku. Nowej
nawierzchni doczeka się droga powiatowa 2837W w Pracach Małych i
Gąskach. Powiat zainwestuje w gmini Tarczyn ponad 2,5 mln zł.
W 2021 roku będzie kontynuowana budowa ul. Dworskiej na
granicy gmin Piaseczno i Konstancin-Jeziorna oraz mostu na rzece
Jeziorce. Inwestycja ta pochłonie 4
mln zł. Zostanie także poprawiona
nawierzchnia na drodze z Bielawy
do Okrzeszyna za 1,5 mln zł.
Część budżetu jest obywatelska
W przyszłym roku będzie też realizowana kolejna edycja budżetu
obywatelskiego, w ramach którego
mieszkańcy będą decydować o przeznaczeniu wydatkowanych kwot. W
2021 roku powiat przeznaczy na zasadzenie nowych drzew przy drogach powiatowych 72 500 zł, na wy-

darzenia edukacyjne i warsztaty 46
tys. zł, na wykonanie ogrodu sensorycznego dla niepełnosprawnych
dzieci w szkole w Łbiskach - 46 tys.
zł, na zakup defibrylatorów - 26 tys.
zł, na organizację imprez kulturalnych - 45 tys. zł oraz na organizację imprez sportowych - 55 tys. zł.
Radni opozycyjni nie głosowali
Uchwała budżetowa została
podjęta głosami 21 radnych. 7 radny z PiS wstrzymało się od głosu.
- Nie głosowaliśmy przeciw, bo inwestycje w mniejszych gminach to
nasz sukces i powstaną na skutek naszych nacisków – twierdzi Sergiusz
Muszyński z PiS. - To my sprowadzaliśmy mieszkańców na sesje, pisaliśmy interpelacje, głosowaliśmy
przeciw dwóm poprzednim budżetom. Nie mogliśmy jednak poprzeć
uchwały budżetowej, bo w naszym
przekonaniu zawiera wiele wad.
Radni opozycyjni uznali, że powiat
chce „inwestować na kredyt”, a zarząd „myśli w kategoriach czterech
lat”. Radni z PiS-u wytykają włodarzom powiatu brak pozyskania
środków zewnętrznych oraz brak
wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Adam Braciszewski

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

5

Ruszyãa sprzedaů choinek
POWIAT Od mniej więcej tygodnia w różnych miejscach powiatu piaseczyńskiego sprzedawane są świąteczne drzewka. Ceny choinek kształtują się w tym roku od około 40 zł do nawet 300 zł
Krzysztof Spociński od lat
sprzedaje świeże choinki w Chylicach. - Najlepiej idą jodły kaukaskie,
bo pachną, nie kłują i nie opadają
im igły – mówi. - Cena tak naprawdę
zależy od wielkości drzewka i kształtuje się od 100 zł do nawet 300 zł.
Jodły kaukaskie są obecnie najpopularniejszym drzewkiem choinkowym w Europie, bo oprócz wymienionych wyżej cech mają tak-

Świerki z plantacji prowadzonej przez Nadleśnictwo
Chojnów często trafiają do
kościołów. Kilka lat temu
jeden z nich ustawiono nawet na rynku starego miasta
w Warszawie
że foremny kształt, żywy kolor i odpowiednią gęstość. Naturalnie rosną m.in. w Gruzji oraz Turcji, ale
te sprzedawane w Polce pochodzą
albo z rodzimych plantacji, albo są
importowane z Danii. - Dziś wielu klientów zamawia choinki z dowozem do domu, oczywiście świadczymy taką usługę w cenie drzewka
– dodaje Krzysztof Spociński.
W wielu miejscach można kupić również pochodzące z plantacji świerki pospolite. Są one tańsze od jodły. Ich ceny zaczynają się od 40 zł i rzadko kiedy przekraczają 100 zł. Największą zaletą
świerku jest niesamowity zapach.

Każdy klient ma inne preferencje dotyczące choinki.
W sprzedaży są głównie jodły kaukaskie oraz rodzime
świerki, występujące także w doniczkach
Ma on natomiast ostre igły, które
po jakimś czasie opadają. Trudno też znaleźć drzewko, które ma
idealne proporcje. Od lat sprzedaż świerków na terenie powiatu
piaseczyńskiego prowadzi Nadleśnictwo Chojnów, które ma jedną
ze swoich plantacji w Pilawie. W
nadleśnictwie można kupić zarówno świerki pospolite, kłujące, jak i
jodły. Ceny zaczynają się od 40 zł.
Drzewka sprzedawane tu będą do
23 grudnia. Chętni mogą udać się
na plantację, znaleźć najbardziej
odpowiadającą im choinkę i własnoręcznie ją wyciąć.
Alternatywą dla choinek ciętych
są drzewka w doniczkach. - SprzeŻ
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dajemy takie już od 9 lat – mówi pan
Paweł, którego punkt mieści się przy
ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie. - Choinki w doniczkach
chętnie kupują mieszkańcy okolicznych bloków. Po świętach można je
wysadzić, co jest najbardziej ekologicznym rozwiązaniem. Właściciele domów jednorodzinnych biorą natomiast najczęściej jodły kaukaskie, które mamy w cenie od 100
do 130 zł, a więc taniej niż w jednym z okolicznych marketów. Co
ważne, sprzedawane przez nas jodły
są świeże, bo pochodzą tylko z polskich plantacji.

Tomasz Wojciuk
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Internetowy
koncert kolęd

Kombatanci nie dostaną
paczek na święta?

PIASECZNO We wtorek 29 grudnia o godzinie 19.30 w Domu Kultury w PIASECZNO Zarząd koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych WięźPiasecznie wystąpi zespół Folkolęda. Transmisja online z wydarzenia niów Politycznych zwrócił się do gminy z prośbą o spożytkowanie niewykorzystabędzie dostępna na Facebooku Centrum Kultury w Piasecznie
nych dotacji, na zakup paczek na święta. Gmina jednak odmówiła wydatkowania
środków na ten cel
Henryka Jakowiecka, prezes zarządu koła, nie kryje swego rozczarowania. - Niedawno wystosowaliśmy do gminy drugie pismo w
tej sprawie i odpowiedź dotycząca przesunięcia środków na zakup produktów żywnościowych
do paczek dla naszych członków
znów była negatywna – podkre-

Spór dotyczy 3600 zł, za które można by przygotować
około 75 paczek
Zespół Folkolęda powstał, zupełnie spontanicznie, na fali udzielającego
się świątecznego nastroju - czworo doświadczonych scenicznie muzyków z
kapeli Łysa Góra postanowiło wziąć na warsztat kolędy. W swoim repertuarze
wykonują, przede wszystkim, polskie tradycyjne kolędy, ale także i te z innych
słowiańskich regionów - ze wschodu czy Bałkanów. Wszystkie aranżacje niosą ze sobą folkowe brzmienie i duszę, tak charakterystyczną dla tego kwartetu. W projekt zaangażowały się cztery osoby z zespołu Łysa Góra: Dorota Filipczak-Brzychcy (wokal, bęben szamański), Sylwia Biernat (fidel płocka, skrzypce, wokal), Krystian Jędrzejczyk (bęben sznurowy, wokal) oraz Paweł Piotrowicz (gitara klasyczna, szuflabas, wokal).

Tyl.

KONSTANCIN-JEZIORNA

LemON na Gwiazdkę
W niedzielę 20 grudnia o godz. 17 wspólnie z zespołem LemON będzie
można zaśpiewać znane kolędy. Nie zabraknie również oryginalnych świątecznych piosenek i łemkowskich pastorałek w wykonaniu wokalisty Igora
Herbuta. LemON to grupa założona w 2011 roku. Ma na koncie cztery albumy studyjne, które pokryły się złotem, platyną i podwójną platyną, a dwa z
nich były nominowane do nagrody
Fryderyków. Utwory takie jak ,,Napraw”, ,,Nice”, ,,Jutro”, ,,Scarlett” znalazły się na pierwszych miejscach list
przebojów. Łącznie teledyski zespołu wyświetlono niemal 100 milionów
razy. Koncert będzie można obejrzeć
na facebooku KDK.
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śla. - Jednak nie poddajemy się i od
tej decyzji też złożymy odwołanie.
Zarząd związku otrzymuje od
gminy dotacje celowe na różne zadania. Z pieniędzy tych
musi się drobiazgowo rozliczać.
- W tym roku, z powodu pandemii
koronawirusa, nie odbyły się dwa
zaplanowane spotkania – mówi
pani prezes. - Dlatego wpadliśmy
na pomysł, aby za pieniądze które
zostały, kupić produkty do paczek
dla 75 członków naszego związku.
Osoby te są w podeszłym wieku i
praktycznie nie wychodzą z domu.
Nie wiem dlaczego gmina się na to
nie zgadza, nie wyobrażam sobie,
że tych paczek mogłoby nie być...
R

E

K

W odpowiedzi gminy czytamy,
że nie ma akceptacji zarówno dla
zorganizowania spotkania bożonarodzeniowego (Henryka Jakowiecka twierdzi, że o takie nie występowała), jak i zakupu paczek.
- Zakup paczek świątecznych nie
należy do kultywowania tradycji świątecznych, raczej do pomocy materialnej dla członków
koła – czytamy w piśmie, pod którym podpisała się wiceburmistrz
Hanna Kułakowska-Michalak. W
rozmowie z nami pani wiceburmistrz dodała, że katalog możliL
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wości dofinansowania przez gminę
związku kombatantów jest ograniczony. - Cały czas jednak szukamy sposobu, aby takie paczki kombatantom zrobić - zapewnia Hanna Kułakowska-Michalak.
- Uważam, że gmina powinna
bardziej się postarać – komentuje
Henryka Jakowiecka. - Członkowie
naszego związku też mają prawo
poczuć atmosferę świąt, tym bardziej że większość z nich nie wychodzi z domu.

Tomasz Wojciuk

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

7

AKTUALNOŚCI

nr 45 (838)/2020

Coraz więcej narkotyków
POWIAT Tydzień temu Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało dwie duże plantacje
konopi, jedna z nich znajdowała się w Łazach. Piaseczyńscy funkcjonariusze aresztowali też plantatorkę, która hodowała marihuanę w swoim domu w Nieporęcie. Oprócz
tego zatrzymano kilku mężczyzn z dużą ilością narkotyków
CBŚP rozpracowywało gang
„hodowców” konopi przez kilka
miesięcy. W skład grupy wchodzili Wietnamczycy, którzy byli bardzo dobrze zorganizowani. Każdy
z nich miał przydzielone określone zadania: wyszukiwanie miejsc
pod plantacje, zapewnianie sprzętu i nawozów do uprawy, nielegalne

przyłączanie lamp i nagrzewnic do
sieci elektrycznej czy nadzór nad
samą uprawą. Kilka dni temu funkcjonariusze z CBŚP wraz ze swoimi kolegami z Piaseczna wkroczyli na teren ukrytej plantacji w Łazach, gdzie rosło 550 krzaków konopi indyjskich. Na miejscu zatrzymano pięciu Wietnamczyków zajmujących się roślinami. Plantacja była profesjonalnie prowadzona, miała specjalne lampy grzewcze, nielegalny dostęp do prądu
oraz zaawansowany układ wentylacji. Zatrzymani Azjaci usłyszeli zarzut uprawy konopi i na 3 miesiące trafili do aresztu tymczasowego.
Sprawa jest rozwojowa.

Najbardziej popularnym narkotykiem jest marihuana,
jednak policjanci często znajdują przy zatrzymanych o
wiele groźniejsze substancje,
na przykład heroinę
bie narkotyki. Podczas przeszukania jej mieszkania mundurowi odkryli, że kobieta ma dom w Nieporęcie. W budynku znajdowała się
doskonale zorganizowana uprawa „trawki”, składającą się z 93
roślin na różnym etapie wzrostu.
Namioty, w których rosły konopie, były wyposażone w ogrzewanie i wentylację (budynek miał nielegalne przyłącze do energii). Na
miejscu znaleziono torbę, w której
było 420 gramów marihuany. Kobieta trafiła do aresztu tymczasowego. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.

55-latka znalazła
źródło utrzymania
Dosłownie kilka dni później
policjanci z Piaseczna zatrzymali w Jastrzębiu 55-letnią, niepracującą kobietę, która miała przy soR
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Wietnamczycy hodowali konopie indyjskie w Łazach,
zaś 55-letnia mieszkanka Piaseczna – w Nieporęcie
Zatrzymani z dużą
ilością narkotyków
Kilka dni temu policjanci z
Piaseczna zatrzymali na Pradze
Południe 36-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego, który miał przy sobie 32 działki heroiny. Mniej więcej w tym samym
czasie na ulicy Poniatowskiego w
Piasecznie wpadł obserwowany od
kilku dni 38-latek, który poruszał
się bmw. Przy mężczyźnie znaleziono ponad 2 kg różnych substancji odurzających, w tym he-

roinę, kokainę, mefedron, metaamfetaminę, ekstazy oraz marihuanę. Obydwaj zatrzymani będą
odpowiadać za handel narkotykami. Niemal każdego dnia policjanci zatrzymują osoby z mniejszą lub
większą ilością środków okurzających. W środę, podczas kontroli
drogowej, w maździe należącej do
26-letniego Ukraińca znaleziono
marihuanę oraz 90 gramów amfetaminy. Ta sprawa również ma
charakter rozwojowy.
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Świąteczne warsztaty
rodzinne

Świąt Bożego Narodzenia
pełnych rodzinnego ciepła i radości,
niosących nadzieję i pogodę ducha
oraz Nowego Roku 2021
spełniającego najskrytsze marzenia,
wypełnionego spokojem,
szczęściem i sukcesami
życzą
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna

Agata Wilczek

Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna

Kazimierz Jańczuk

Gmina Konstancin-Jeziorna

Już w najbliższą sobotę 19 grudnia
o godz. 15 Konstanciński Dom Kultury zaprasza dzieci i dorosłych na swojego facebooka, gdzie odbędą się tradycyjne rodzinne warsztaty świąteczne. Własnoręcznie zrobione dekoracje sprawią, że będzie można poczuć świąteczną atmosferę. Uczestnicy warsztatów będą pracować na prostych i łatwo dostępnych materiałach.
Świetna, kreatywna zabawa bez wychodzenia z domu gwarantowana!

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wigilia na Urzeczu
Tuż przed świętami, 22 grudnia o
godz. 18, za pośrednictwem facebooka KDK będzie można uczestniczyć
w wyjątkowej „Wigilii Łurzycanek”.
Będzie można zobaczyć jak Łurzycanki przygotowują się do świąt oraz
jakie tradycyjne przysmaki przyrządzają na wigilijny stół. Panie podzielą się z widzami swoimi oryginalnymi
przepisami i opowiedzą o nadwiślańskich, bożonarodzeniowych zwyczajach. Wspólnie z nimi będzie można
ugotować m.in. pierogi, kapustę z
grzybami, barszcz czerwony, a także
przyrządzić karpia, kluski z makiem,
czy kompot z suszonych owoców.
Nie zabraknie także wspólnego kolędowania oraz życzeń.
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BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Œwiċteczna wyprzedaů
i rękodzieão na targowisku
Wychodząc naprzeciw lokalnym
(i nie tylko) producentom, wytwórcom i rękodzielnikom oraz wszystkim innym, którzy chcą coś sprzedać
jak i również tym, którzy chcieliby
kupić oryginalny prezent a zarazem
wesprzeć sprzedawców bezpośrednio, Gmina Piaseczno wspólnie z “Z
Bagażnika” mają przyjemność zaprosić Państwa na “Świąteczną Wyprzedaż i Rękodzieło” na świeżo wyremontowanym targowisku w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II (wjazd od ul.
Nadarzyńskiej). To doskonała okazja,
by kupić sobie i bliskim unikalne prezenty a dla sprzedawców to okazja,
by sprzedać swoje skarby.

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 2020 r., poz.1990) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na
stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot. wydzierżawienia:
1) na czas oznaczony od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. części działki ewidencyjnej nr 3/12, obręb 3, miasto Piaseczno, będącej własnością Gminy Piaseczno, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z przeznaczeniem pod teren zieleni;
2) na czas oznaczony, 1 rok, części działki ewidencyjnej nr 1/2, obręb 6, miasto Piaseczno, będącej własnością Gminy Piaseczno, na rzecz dotychczasowych dzierżawców;
3) na czas oznaczony 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. części działki ewidencyjnej
nr 15/38, obręb Bąkówka, gmina Piaseczno, będącej własnością Gminy Piaseczno, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem pod teren zieleni
4) na czas oznaczony od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2022r. część działki nr 6/16
oraz działki nr 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, obr. 26, miasto Piaseczno, bedące własnościa
Gminy Piaseczno, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z przeznaczeniem
pod teren zieleni;
5) na czas oznaczony od dnia 01.12.2021r. do dnia 31.12.2022r. części działki nr
67/6, obr. 54, miasto Piaseczno, będącej własnością gminy Piaseczno, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z przeznaczeniem pod teren zieleni;

Wspierajmy się
– bądźmy razem!

Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia
wywieszenia, tj. od dnia 8.12.2020 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

“Świąteczna Wyprzedaż i Rękodzieło” odbędzie się w sobotę 19
grudnia 2020r. od godz. 8:00.

INFORMACJA

Wszystkich sprzedających zapraszamy od godz. 6:00. Opłata w promocyjnej kwocie 1 zł.

Biblioteka najlepsza na Mazowszu
W Rankingu Bibliotek 2020 Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” Biblioteka Publiczna w Piasecznie zajęła pierwsze miejsce w województwie mazowieckim
oraz 13 miejsce w Polsce
Biblioteka Publiczna w Piasecznie od kilku lat systematycznie poprawia wyniki i pnie się do góry.
– Pierwsze miejsce na Mazowszu to dla nas ogromne wyróżnienie i docenienie naszej pracy.
To również motywacja do dalszej
efektywnej pracy i mobilizacja,
aby jeszcze lepiej działać na rzecz
rozwoju czytelnictwa. Tak dobre
wyniki osiągamy również dzięki doskonałej współpracy z samorządem, której mogą nam pozazdrościć inne biblioteki – mówi Łukasz Krzysztof Załęski, dyrektor
biblioteki.
– To sukces całego zespołu bibliotecznego, który z pasją i zaangażowaniem realizuje swoje pomysły
i sprawia, że nasze biblioteki są nowoczesne i przyjazne – dodaje Sylwia Chojnacka-Tuzimek – zastępca
dyrektora.

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 2020 r., poz.1990) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na
stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot. wydzierżawienia:
1) na czas oznaczony od dnia 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. części działki
oznaczonej nr ewid. 209/1, obręb Julianów, będącej własnością Gminy Piaseczno
z przeznaczeniem pod składowanie i zaplecze budowy;
2) na czas oznaczony od dnia 01.12.2021r. do dnia 31.12.2022r. część działki nr 43,
nr 2/79, 2/80 oraz działkę nr 2/20, obr. 17, miasto Piaseczno, będące własnością
gminy Piaseczno, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z przeznaczeniem
pod garaże;
3) na czas oznaczony od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. części działki nr
22, obr. Grochowa, będącej własnością Gminy Piaseczno, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z przeznaczeniem pod teren zieleni, składowanie i magazynowanie, budynek, garaże, wiaty i ciąg komunikacyjny;
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia
wywieszenia, tj. od dnia 15.12.2020 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

KOMUNIKAT:
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zawiadamia, że ukazało się obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MKWiZ) w sprawie rozszerzenia zakresu postępowania dotyczącego wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu
urbanistycznego miasta Piaseczno o działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 63/1, 63/3, 63/4, 67 z obrębu 20 oraz 9/1, 9/2, 9/11, 11/1, 11/2, 10, 12,
13,14, 29 z obrębu 41, zlokalizowane w rejonie ul. Sierakowskiego.
adres BIP MKWiZ: https://bip.mwkz.pl/dokument/41
Pytania oraz wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania można również zgłaszać pod nr telefonu Wydz. Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 22 70-17-643 w godz. 14 – 16 lub mailem na adres UiA@piaseczno.eu.

INFORMACJA
o zamieszczeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do zbycia przez Gminę Piaseczno
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) informuje, iż
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz
na stronie internetowej w ww.piaseczno.eu w zakładce BIP – tablica ogłoszeń, zostały udostępnione do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do
zbycia w trybie przetargu ograniczonego:
1. działka ewid. nr 282/30 o pow. 200 m2, położona
w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno,
2. działka ewid. nr 166/2 o pow. 0,04ha, położona
w miejscowości Wola Gołkowska gm. Piaseczno,
3. działki ewid. nr 115/65 o pow. 393 m2 i nr 115/66 o pow. 18 m2
– łączna pow. 411 m2, położone w obr. 35 m. Piaseczno.
Piaseczno, 15.12.2020 r.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

24 grudnia urzċd będzie nieczynny
Uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020 r.
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno będzie nieczynny.
Dyżur Straży Miejskiej będzie w godz. 6.00-22.00
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5
w Piasecznie. 31 grudnia urząd czynny do godz. 14.00.
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Mamy dwukrotnego
Mistrza Polski w pãywaniu
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Hetman zutylizuje śmieci.
Kto będzie je odbierał?

KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegły weekend w Łodzi odbyły się Zimowe LESZNOWOLA Aby zapobiec dalszym podwyżkom cen za śmieci, gmina zdecydowała się przeprowadzić dwa
Mistrzostwa Polski 15- i 16- latków w pływaniu, na których duże sukce- oddzielne przetargi: na utylizację odpadów oraz ich odbiór i transport do instalacji. Pierwszy przetarg zosy odnieśli reprezentanci Integracyjnego Klubu Sportowego Konstancin stał już rozstrzygnięty
Do końca tego roku odpady z terenu gminy Lesznowola będzie odbierała miejscowa firma Jarper i
wszystko wskazuje na to, że na kolejne dwa lata ustąpi ona miejsca innym wykonawcom. Przynajmniej jeśli chodzi o odbiór śmieci od mieszkańców i ich dowóz do instalacji
(Jarper wygrał warty 2 mln zł prze-

Wicewójt Marcin Kania
zapewnia, że cena za odbiór
i utylizację śmieci na
razie pozostanie
bez zmian
IKS Konstancin reprezentowali Alicja Brozyna, Mikołaj Juchno, Ignacy
Sienkiewicz i Bartosz Linard. Zawodnicy ustanowili nowe rekordy życiowe,
zbliżając się do krajowej czołówki.
Najlepsze wyniki uzyskał podczas mistrzostw 16-letni Bartosz Linard, który dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. Utalentowany nastolatek zdobył mistrzostwo Polski w konkurencjach 100 m i 200 m stylem klasycznym z wynikami 1:02,64 i 2:14,90. Wszyscy zawodnicy IKS-u na co dzień pracują z trenerem Krzysztofem Golonem.

targ na opróżnianie koszy na śmieci
w urzędzie gminy, szkołach, ośrodku
kultury, bibliotekach oraz na obiektach sportowych, cały czas prowadzi także PSZOK). 11 grudnia gmina podpisała umowę z firmą Hetman, która za kwotę 16,5 mln zł ma
zagospodarować odpady do końca
2022 roku. Kilka dni temu otwar-
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Latem odpady zmieszane mają być odbierane
częściej niż w okresie jesienno-zimowym
to także przetarg na ich odbiór i dowóz do instalacji. W postępowaniu
wzięły udział trzy firmy: PreZero
Service Wschód z Radomia, Jarper
oraz konsorcjum RDF i MPK Pure

Home. Najniższą cenę - 8,6 mln zł
– zaproponowała ta pierwsza. - Aktualnie analizujemy wszystkie trzy
oferty pod kątem formalnym i merytorycznym – informuje Marcin Kania, wicewójt Lesznowoli.
Mimo że budżet na tę usługę
określono na 6,7 mln zł z naszych informacji wynika, że gmina nie będzie unieważniała przetargu, a raczej dążyła do jego rozstrzygnięcia. Tym bardziej, że za dwa tygodnie jest koniec roku i czas nagli. W
tym momencie wiele osób zadaje sobie pytanie czy wyższe od oczekiwanych żądania firm zaowocują kolejną podwyżką cen za odbiór śmieci.
- Ceny na razie pozostaną bez zmian
– zapewnia wicewójt Kania.
Od przyszłego roku zmieni się
natomiast harmonogram odbioru odpadów – niektóre frakcje będą
odbierane rzadziej niż dotychczas.
Nie będzie też już można niesegregować odpadów. Jeśli ktoś nie będzie prowadził selektywnej zbiórki,
zapłaci czterokrotność zwykłej stawki, a więc 47,40 zł za metr sześcienny
zużytej wody (w Lesznowoli stawka za śmieci zależy od ilości zużytej
wody). Ale gmina przewidziała też
bonus dla osób kompostujących bioodpady (domy jednorodzinne), którym będzie przysługiwała z tego tytułu 9-procentowa bonifikata. Aby
móc z niej skorzystać, należy wcześniej złożyć w urzędzie stosowną deklarację.

TW
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Klubowy Teatrzyk
W najbliższą niedzielę o godzinie
11.30 w Klubie Kultury w Józefosławiu Teatr Ewy Gorzelak zaprezentuje
spektakl „Miś z wyobraźnią”. Transmisja – FB Centrum Kultury

Tyl.
POWIAT

Uczniowie
otrzymają maseczki
Stowarzyszenie Perły Mazowsza
– Lokalna Grupa Działania wywalczyło grant na zakup maseczek ochronnych dla wszystkich uczniów szkół
podstawowych z gminach Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn
oraz Prażmów. Łącznie do wszystkich
23 placówek bezpłatnie trafi prawie
18 tys. maseczek.

TW
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Miasto przybrane
w świąteczne szaty

Seniorze, przeůyjesz
tu drugċ mãodoœþ!

Powstaje miejsce spotkań dla osób starszych. Niebawem w
Tak wysokiej miejskiej choinki jeszcze w Górze Kalwarii nie było. 11 metrów ma świerk
Górze Kalwarii, przy ul. Pijarskiej 40, otworzymy Klub Senior+.
kłujący podarowany gminie przez rodzinę z Czerska. Ozdoby (550 bombek, kokardek i
gwiazd betlejemskich) wykonali pracownicy gminy
Świąteczne drzewko stojące na
rynku rozbłysło w mikołajki. Jednak
nie stało się to podczas tradycyjnej
imprezy dla mieszkańców – nie odbyła się z powodu epidemii. Burmistrz Arkadiusz Strzyżewski włączył lampki w towarzystwie podziwiających akurat choinkę przechodniów.
Nie tylko piękny świerk wytwarza w mieście bożonarodzeniową atmosferę. Obok drzewka, jak co roku,
ustawiliśmy stajenkę z postaciami
wyrzeźbionymi przez nieodżałowanego lokalnego artystę Stefana Lisowskiego. Ale jest w tym roku jeszcze jedna szopka. Wyświetlana po
zmroku na fasadzie ratusza.
Nowością są również świecące anioły – na skwerze u zbiegu ulic
Dominikańskiej i 3 Maja. Poprzednio stała tutaj ogromna bombka –

teraz znajduje się na skwerze przy
ul. ks. Sajny, w pobliżu kina. Jest też
więcej niż zwykle dekoracji na latar-

niach, do tego większość to całkiem
nowe ozdoby. Czekamy jeszcze na...
śnieg!

Chodŭ na ãyůwy!

Œlizgawka w Górze Kalwarii z trzema nowoœciami
Dzień przed mikołajkami, 5
grudnia, otworzyły się podwoje sztucznego lodowiska Ośrodka
Sportu i Rekreacji
W poprzednich sezonach zimowych mieszkańcy ślizgali się obok
szkoły przy ul. Kalwaryjskiej. Tym
razem tafla znajduje się przy Pijarskiej, koło basenu. Druga zmiana:
zamontowano zadaszenie, dzięki czemu można jeździć na łyżwach niezależnie od warunków pogodowych. I
trzecia nowość: lodowy plac odświeża specjalna maszyna (tzw. rolba).
Ślizgawka jest otwarta siedem
dni w tygodniu. Między 10.00 a 19.30
dla łyżwiarzy, a w godz. 20.00–21.00
dla hokeistów. Konieczne są jednak półgodzinne przerwy techniczne, na odświeżanie tafli (rozpoczynają się o 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i
19.30). Prosimy pamiętać, że każdy,
kto chce skorzystać z obiektu, musi
najpierw udać się do kasy basenowej
i tam pobrać bezpłatną wejściówkę.
Przy lodowisku można wypożyczyć łyżwy, kask czy chodzik. Można także naostrzyć własne łyżwy.
Regulamin ślizgawki jest na stronie
www.osirgorakalwaria.pl.
Uwaga, 25 grudnia obiekt będzie
nieczynny. Natomiast krócej będzie
dostępny: 24 grudnia (10.00– 15.30),
26 grudnia (14.00–19.30), 31 grudnia (10.00–15.30) i 1 stycznia (14.00–
19.30).

Jak już pisaliśmy, gmina otrzymała dotację na gruntowny remont wnętrz
dawnej biblioteki (wcześniej była to restauracja Wisełka). Dofinansowanie z
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (z programu „Senior+”) to
150 tysięcy złotych. Do tej kwoty gminny samorząd dołoży ponad 95 tys. zł.
W ostatni wtorek urząd miasta podpisał umowę z wykonawcą. Prace właśnie się rozpoczynają, a dobiegną końca za kilka tygodni.
Powstanie miejsce, gdzie mieszkańcy mający przynajmniej 60 lat będą się
spotykać, uczestniczyć w rozmaitych zajęciach itp. Ale przy Pijarskiej 40 integrować się będą również organizacje społeczne. Oprócz tego tutaj przeniesie
się, z byłych koszar, Lokalne Centrum Kompetencji.
Co konkretnie znajdzie się w byłej bibliotece? Stworzymy kawiarenkę – z
aneksem kuchennym, stolikami, krzesłami, kanapami i telewizorem. Powstanie sala z ekranem, rzutnikiem i nagłośnieniem. Wydzielone zostanie miejsce
z rowerami stacjonarnymi, drabinkami i materacami. Będzie też pomieszczenie wyposażone w komputery. Nie zabraknie toalet, powstanie także szatnia.
Powierzchnia użytkowa całości wyniesie ponad 100 metrów kwadratowych.
W gminie Góra Kalwaria seniorzy (czyli osoby, które skończyły 60 lat) stanowią prawie 1/4 społeczności. Jest ich przeszło 6 tysięcy.

Nowe krzyże za dotację

O tym, że wojewoda mazowiecki pozytywnie rozpatrzył wniosek urzędu
gminy i przyznał nam fundusze na remont kwatery wojskowej, już informowaliśmy. Teraz dzielimy się wiadomością, iż prace na cmentarzu parafialnym
w Górze Kalwarii zostały przeprowadzone. Na mogiłach polskich żołnierzy II
wojny światowej ustawiono 36 nowych, granitowych krzyży. Zajęły miejsce
zniszczonych, betonowych. Wymianę zleciła gmina, ale cały jej koszt pokryły środki pozyskane z urzędu wojewódzkiego. Przedsięwzięcie kosztowało 35
tysięcy złotych.

W Wigilię urzċd nieczynny

Szanowni Mieszkaľcy, informujemy, ůe 24 grudnia (czwartek) Urzċd Miasta i Gminy Góra Kalwaria będzie zamknięty, zgodnie z zarzċdzeniem burmistrza nr ROA.0050.1.2020. Ma to zwiċzek z faktem, iů dzieľ ustawowo wolny od pracy – 26 grudnia – wypada w sobotę.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Życzymy Wam, drodzy Mieszkańcy,
aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły
w atmosferze nadziei i radości.
A nowy, 2021 rok niech przyniesie
pokój i spełnienie.
Jan Rokita

Arkadiusz Strzyżewski

Przewodniczący
Rady Miejskiej Góry Kalwarii

Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 45 (838)/2020

11

Polityka coraz mocniej wkracza w samorząd
POWIAT Rząd w ramach wsparcia przekazał samorządom ponad 4 miliardy złotych na inwestycje. – W przytłaczającej większości pieniądze otrzymały samorządy, które wspierają partię rządzącą – uważa starosta piaseczyński
Ksawery Gut. Tymczasem radny PiS Sergiusz Muszyński oskarża starostę Guta o niekompetencję
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na początku grudnia
rząd rozdysponował 12 miliardów
złotych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to bezzwrotna pomoc na szkoły, szpitale, tereny inwestycyjne i nowe miejsca pracy.
Pierwsze wypłaty przekazano latem, wówczas 6 mld zł, między
wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, podzielił algorytm. Jesienny nabór, w którym rząd miał do
rozdysponowania 4,35 mld zł miał
charakter konkursowy, a o przyznaniu środków decydowała powołana przy premierze komisja. Podczas
oceny wniosków miała ona brać pod
uwagę takie kryteria, jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczbę osób,
które skorzystają z inwestycji, wpływ
inwestycji na zapobieganie klęskom
żywiołowym, koszt w stosunku do
planowanych dochodów samorządu.

zie wyników konkursu w województwie mazowieckim okazało się, że
pieniądze otrzymały samorządy,
które wspierają politykę rządu. Na
21 powiatów, które otrzymały dofinansowanie, aż w 17 rządzi PiS.
– To nie są pieniądze rządu, tylko
nas wszystkich, niezależnie od tego
jak kto głosował – podkreśla Ksawery
Gut. – Kiedy decyduje algorytm dostajemy pieniądze, ale gdy robi to komisja, która powstała przy premierze
okazuje się, że one nam się nie należą.
– Głównym dochodem powiatu
są pieniądze z PIT-ów mieszkańców.
Z tych środków powiat wypłacił w
tym roku 54 miliony zł janosikowego, a w przyszłym zapłaci 58 mln
zł. Mieszkańcy powiatu wspierają biedniejsze samorządy, niezrozumiałe jest więc, dlaczego pomija się
ich w tak kluczowych programach
wsparcia – czytamy na stronie internetowej powiatu piaseczyńskiego.
Radny krytykuje,
starosta straszy sądem
– Po tak ogromnej porażce w walce o środki zewnętrzne – ani jeden
wniosek powiatu nie został uwzględniony – pan starosta Ksawery Gut powinien natychmiast podać się do dymisji – skomentował radny PiS, Sergiusz Muszyński. – Mieszkańcy naszego powiatu zazdroszczą Wołominowi, którego starosta Adam Lubiak
pozyskał 21,6 mln zł. Takiego starosty potrzebujemy, a nie osoby, któ-

Polityka wkracza w samorząd
– Nabór wniosków trwał do 30
września. Złożyliśmy je na kwotę
50 milionów złotych, planowaliśmy
zrealizować za te pieniądze 9 inwestycji – mówi starosta Ksawery Gut.
– Nie dostaliśmy nic, żadna gmina z
naszego powiatu, poza Tarczynem,
nie dostała tych pieniędzy.
Jak informuje powiat, po analiR
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ra – wygląda na to – jest niekompetentna, nie radzi sobie i zawsze znajdzie usprawiedliwienie – dodał radny.
Kilka dni później starosta Ksawery
Gut, w związku z krytyką wyrażoną
przez radnego Muszyńskiego, opublikował oświadczenie domagając się
usunięcia wpisu i przeprosin. Starosta wymienił też inwestycje, na które
chciano przeznaczyć fundusze, o które wnioskował powiat.
- Według jakich kryteriów przyznawane były środki? - pyta retorycznie starosta, wskazując na brak
zapisów określających kryteria oceny merytorycznej wniosków oraz zasad ich punktacji.
- Komisja oceniająca wnioski
miała w tej sprawie w zasadzie wolną
rękę – uważa starosta i dzieli się poglądem, iż środki zostały rozdysponowane według klucza partyjnego.
Ten brak przejrzystości i jasnych zasad rozdziału środków budzi sprzeciw i dla wielu jest bulwersujący.
Starosta wysłał do radnego przedsądowe wezwanie do zaprzestania
naruszania dóbr osobistych.

- Jeśli w wyznaczonym czasie
nie nastąpi usunięcie wpisu oraz
zamieszczenie przeprosin rozważę
wystąpienie na drogę sądową – zapowiada starosta Ksawery Gut.
Czy spór radnego
ze starostą skończy się w sądzie?
Radny Sergiusz Muszyński na
oświadczenie starosty natychmiast
zareagował... własnym oświadczeniem, uznając że Ksawery Gut próbuje go zastraszyć i utrudnia mu sprawowanie mandatu radnego.
- W ustroju demokratycznym każda władza, również ta lokalna, podlega krytyce i ocenie skutków swojej pracy – podkreśla radny Muszyński. - Sposoby usprawiedliwiania porażki przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych podejmowane przez pana
Ksawerego Guta, tj. obciążanie za tę
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sytuację Komisji oceniającej wnioski,
są prymitywne. Nie ma żadnych podstaw do tego, aby imputować tego rodzaju motywacje członkom Komisji.
Podtrzymuję także ocenę, że wobec
zerowej skuteczności w niniejszym
naborze, praca urzędu w zakresie pozyskiwania środków powinna zostać
zbadana przez Komisję Rewizyjną.
Czy polemika starosty z radnym
rzeczywiście skończy się przed sądem?
Raczej trudno w to uwierzyć, gdyż podobne utarczki słowne między starostą i radnym wybuchają regularnie już
od dawna. Czasy, w których samorządowcy w okresie przedświątecznym
podawali sobie ręce minęły bezpowrotnie. Dziś lokalne władze ścierają się
w ogniu ogólnopolskiej polityki, która
z każdym rokiem coraz mocniej przenika do samorządów.

Adam Braciszewski

A

Jarmark Świąteczny
4–24 grudnia 2020 r.
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Zrób zakupy bez
wychodzenia z domu

Konstanciński Chór Kameralny
www.facebook.com/gminakonstancinjeziorna
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Na ulicach pojawiãy się
œwiċteczne dekoracje

Sołtys Józefosławia,
sołtysem roku

PIASECZNO Jan Adam Dąbek, który pełni funkcję sołtysa Józefosławia
od 1994 roku zwyciężył w plebiscycie wiejskim i rolniczym „Mistrzowie
Agro”, zorganizowanym przez „Polska Times” oraz ogólnopolski serwis POWIAT W centralnych punktach miast i większych miejscowości ubrano choinki, a na latarniach pojawiły się świąteczne ozdoby. W wielu miejscach jest ich więcej niż przed rokiem
i magazyn „Strefa Agro”
Mnóstwo pięknych, świątecznych dekoracji przyciąga wzrok
na terenie gminy Góra Kalwaria. Wszystko zaczęło się od ustawienia w centrum miasta, żywej,
11-metrowej jodły podarowanej w
tym roku przez mieszkańców Czerska. Choinkę ustawiono obok ratusza i pięknie ubrano. Ale to nie
wszystko. Na skwerze Adama i
Ewy przy ul. ks. Sajny mieszkańcy
mogą podziwiać świecącą bombkę,
zaś na skwerze przy Dominikańskiej
– dwa świecące anioły, z których jeden gra na skrzypcach, a drugi - na
trąbce. Na rynku stoi podświetlona

Spośród nominowanych
do miana „Sołtys Roku Polski 2020” najwięcej głosów
(3232) otrzymał Jan Adam
Dąbek, wyprzedzając Eleną Niedźwiecką z sołectwa
Ojrzanów w gminie Żabia
Wola (3049) oraz Joannę Jedlińską z sołectwa Piotrowice w gminie Karczew (2609).
Ogólnopolskie nagrody w plebiscycie „Mistrzowie Agro” zostaną wręczone
w trakcie Centralnych Targów Rolniczych w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym Ptak
Warsaw Expo w Nadarzynie,
które odbędą się w dniach
29-31 stycznia. - Józefosław
górą! - cieszy się sołtys Jan
Adam Dąbek. - Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom naszego sołectwa za
oddane głosy.

Niektóre gminy umieściły
w przestrzeni publicznej
więcej świątecznych
dekoracji niż zwykle, inne
postanowiły przeczekać
trudny czas pandemii

AB

Pomogli najbardziej
potrzebującym
LESZNOWOLA Ósemka wolontariuszy, w ramach Szlachetnej
Paczki, zorganizowała akcję świątecznej pomocy dla rodzin w trudnej sytuacji z terenu powiatu piaseczyńskiego

szopka, a druga – w postaci iluminacji – jest widoczna na elewacji budynku ratusza. Udekorowane i podświetlone zostały także miejskie latarnie stojące wzdłuż głównych ciągów miasta, a więc ulic Pijarskiej,
Dominikańskiej i Wierzbowskiego.
Świąteczne ozdoby pojawiły się również w Baniosze, Sobikowie i Czersku. Część z nich wypożyczono.
- Nigdy jeszcze gmina Góra Kalwaria
nie była tak udekorowana na święta,
jak w tym roku. Nigdy też nie było
rozwieszonych aż tylu ozdób – mówi
Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza.
Choinka i mnóstwo ozdób
Pięknie prezentuje się także Konstancin-Jeziorna. Udekorowano latarnie stojące w parku zdrojowym
i wzdłuż głównych ulic, ozdobiono słupy oświetleniowe przy ratuszu, a na samym budynku pojawił
się napis Wesołych Świąt. Bombka-

Nigdy przed ratuszem w Górze Kalwarii
nie stała większa choinka niż w tym roku
mi przyozdobiono wieże kwiatowe,
m.in. w rejonie Hugonówki oraz pomnika Jana Pawła II, a przy ul. Warszawskiej 32 ustawiono 6-metrową
sztuczną choinkę. Bardzo świątecznie wyglądają również Stara Papiernia, Bank Spółdzielczy przy Wilanowskiej i wiele prywatnych posesji.
Co ciekawe, mieszkańcy i firmy również włączyli się w proces dekorowania miasta, opłacając wynajem części ozdób. - Cieszę się, że mieszkańcy
czują się współodpowiedzialni za nasze miasto i jego wygląd – mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Wszystko wygląda naprawdę pięknie i czuje
się atmosferę świąt, na czym bardzo
nam zależało w tym trudnym okresie.
Też ładnie, ale bez przesady
W Piasecznie przed Mikołajkami
choinka pojawiła się na miejskim rynku. Oprócz tego umieszczono wielką
bombkę na skwerze Kisiela oraz dekoracje na latarniach, stojących przy
głównych ulicach miasta, w miejskim
parku oraz wzdłuż ul. Julianowskiej w
Józefosławiu.

- Oprócz tego w parku w Józefosławiu ustawiliśmy świąteczną choinkę, która wcześniej stała na rynku
– dodaje Małgorzata Idaczek z gminnego biura promocji. Burmistrz Daniel Putkiewicz podkreśla, że w tym
roku gmina nie dokupowała świątecznych dekoracji ze względu na pandemię i fakt, że nie odbyło się wiele imprez plenerowych związanych z Bożym Narodzeniem. - Do tej pory
przed świętami zawsze dokupowaliśmy jakieś ozdoby czy dekoracje i będziemy chcieli wrócić do tej tradycji za
rok – zapewnia burmistrz.
Świątecznych ozdób nie widać
w gminie Lesznowola. Z dekoracji
umieszczanych na latarniach zrezygnowano już kilka lat temu. Ubrana
została tylko żywa choinka rosnąca
przy urzędzie gminy. - Udekorowaliśmy ją zielonymi i żółtymi bombkami w kolorach gminy oraz światełkami – mówi Agnieszka Adamus
z gminnego biura promocji. - Jednostki podległe szykują się na święta
we własnym zakresie.

Tomasz Wojciuk

Pomagajċcy potrzebujċ pomocy
W pomoc dla potrzebujących zaangażowali się: Beata Przeworska (liderka grupy), Agnieszka Sąsiadek, Agnieszka Wereda, Anna Wiosna-Rudolf, Karol
Rudolf, Katarzyna Małek, Karol Lenart, Magdalena Łyszcz i Wojciech Wajda.
- Przy udziale pań z GOPS-u, pani z Caritasu oraz osób prywatnych udało nam się dotrzeć do 28 rodzin w bardzo trudnych sytuacjach – mówi Beata
Przeworska. - Mają one bardzo różne problemy: trudne warunki mieszkaniowe, straciły kogoś bliskiego w ostatnim okresie lub dach nad głową, musiały
podjąć trudne decyzje życiowe, bądź zostały podczas pandemii same. Wiedzieliśmy, że w tym roku te rodziny potrzebują jeszcze większego wsparcia!
O ile w ubiegłym roku czwórka wolontariuszy pomogła ośmiu rodzinom
(przekazane paczki miały wartość 22 tysięcy złotych), to w tym - w przeciągu
zaledwie kilku dni – udało się przygotować paczki o wartości aż 107 tysięcy
złotych. Potrzebujący otrzymali, między innymi, pralki, lodówki, węgiel czy
zabawki dla dzieci.
- Ten prawdziwy Weekend Cudów nie byłby taki piękny gdyby nie miejsce,
w którym stworzyliśmy magazyn - OSP Nowa Wola. Cudowni i pomocni strażacy, wspaniała dekoracja (Animki Baloniki z helem Piaseczno) – podsumowuje Beata Przeworska. - Do tego doszło pyszne jedzenie, które dawało nam
energię do noszenia paczek (Bazylia - Magdalenka i Restauracja La Nostra z
Lesznowoli) oraz smakołyki od Cukierni Olsza. Wsparcie przy przygotowywaniu upominków zapewniła z kolei firma Eveline.
Akcja nie udałaby się jednak bez osobistego zaangażowania wolontariuszy.
- Najbardziej jestem zadowolona z tego, że w akcji Szlachetna Paczka
Lesznowola wzięli udział także lokalni darczyńcy – mówi radna Magdalena
Łyszcz. - Należel do nich sąsiedzi z całego osiedla w Zgorzale, którzy przygotowali paczkę dla potrzebującej rodziny. Lokalnie w pomoc włączyli się także młodzieżowa służba pożarnicza w Nowej Woli oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO Ten rok był ciężki także dla Fundacji Pomocy Bezrobotnym „Domus et Labor”,
która pozbawiona wsparcia gminy pomagała najuboższym
Fundacja Pomocy Bezrobotnym
„Domus et Labor” działa od roku
1991. - W tym czasie udało się nam
przeszkolić kilka tysięcy osób na różnych kursach zawodowych – mówi
Janusz Bołożuk. - Przez kilka lat, w
ramach grantu unijnego, udzieliliśmy ponad 5 tys. bezpłatnych porad
prawnych i obywatelskich.
Od 1997 roku, dzięki wsparciu
gminy Piaseczno, fundacja realizowała projekt polegający na dostarczaniu najuboższym artykułów spożywczych wycofywanych ze sprzedaży ze względu na zbliżający się koniec terminu przydatności. Z tej formy wsparcia korzysta systematycznie ok. 200 osób. Produkty spożywcze wydawane są we wtorki i piątki
przy ul. Chyliczkowskiej 47 na terenie dawnego żłobka ok. godziny 14.
- Niestety w tym roku nie uzyskaliśmy wsparcia ze strony gminy, a nasza dalsza działalność uzależniona jest od pomocy życzliwych
osób i instytucji – mówi Janusz Bołożuk. - Każda złotówka przekazana na nasze konto zostanie wydana

fot. archiwum

na działalność statutową prowadzoną „non profit”.
Fundacja poszukuje również samochodu dostawczego (do 3,5 t.).
- Nasz wysłużony lublin to pojazd z ubiegłego wieku, który coraz częściej domaga się przejścia na

emeryturę – dodaje Janusz Bołożuk. - Auto wciąż funkcjonuje dzięki nieocenionej pomocy pana Marka Łapczyńskiego, który prowadzi
warsztat w Chylicach. Przydałby się
nam jednak sprawniejszy i bardziej
niezawodny samochód.

AB
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Gdy walczy, wszystko przestaje istnieć
LESZNOWOLA – Takiej zawodniczki w swojej trenerskiej karierze jeszcze nie miałem – mówi Mieczysław
Wiśniewski. - Hart ducha, odwaga i niezłomność 13-letniej Otylii Chałupki są nieprawdopodobne
Otylia Chałupka treningi kickboxingu rozpoczęła zaledwie dwa
lata temu. Dziś pokonuje starsze i
bardziej doświadczone zawodniczki. Podczas Mistrzostw Warszawy
w formule Kick-Light Kadetów Starszych, które odbyły się 13 grudnia
na warszawskiej Legii Otylia zajęła pierwsze miejsce w kategorii wagowej -50 kg oraz została okrzyknięta najlepszą zawodniczką turnieju.
- W finale spotkała się z wyższą i
bardziej doświadczoną zawodniczką, ale nie okazała żadnego respektu i zupełnie ją zdominowała – cieszy się trener Mieczysław Wiśniewski. - Ta dziewczyna jest niesamowita! Taki talent zdarza się niezmiernie rzadko.
Lepsi motywowali
Otylia jest mieszkanką Piaseczna i dziś już dobrze nie pamięta dlaczego trafiła na treningi kick-boxingu. - Chyba namówił mnie na
nie tata – przyznaje z uśmiechem.
- Wcześniej trochę tańczyłam, próbowałem innych dyscyplin sportu,
ale szybko przekonałam się o tym,
że w kick-boxingu czuję się najlepiej
i on sprawia mi największą frajdę.
Gdy była nowa w klubie trafiła
do grupy dla początkujących, gdzie
uczyła się podstaw i techniki. - To
mi chyba sprawiało największe trudności, ale robiłam tak duże postępy, że zaledwie po trzech miesiącach trener przeniósł mnie do starszej grupy – wspomina zawodniczka. - Na pierwszym treningu popatrzyłam na osoby, które w niej ćwiczą i pomyślałem, że są bardzo dobre. To mnie bardzo zmotywowało i
robiłam wszystko, by im dorównać.
Pierwsze zwycięstwa
Po roku ciężkich, regularnych
treningów przyszła pora na pierwsze
walki.
- Gdy po raz pierwszy założyłam
kask i ochraniacze czułam się w tym
bardzo źle – opowiada Otylia. - Wydawało mi się, że uciska, nie pasuje,
krępuje mi ruchy.
Pierwsze zawody Otylii odbyły
się w Krynicy Zdroju. - Bardzo się
tym stresowałam – przyznaje 13-latka. - Gdy tylko przyjechaliśmy czekała mnie pierwsza walka. Zaczęłam się rozgrzewać próbując jednocześnie zredukować stres. Na szczęście w pierwszej walce trafiłam na
początkującą zawodniczkę, którą bardzo szybko udało mi się pokonać. To mi bardzo pomogło, poczułam się pewniej i ostatecznie zajęłam trzecie miejsce. Bardzo się z
tego cieszyłam, to był mój ogromny
sukces już na pierwszych zawodach.
Po turnieju trener zawsze analizuje
walki i stara się pracować, doskonaląc technikę i strategię zawodników.
- Ten klub jest świetny – ocenia Otylia Stowarzyszenie Wiśniewski kickboxing. - Gdybym trafiła gdzie indziej to nie jestem pewna czy udałoby
mi się tyle osiągnąć i tak bardzo pokochać treningi. Klub jest kameralny,
wszyscy się znamy, a nasz trener do
każdego podchodzi indywidualnie.
Walka ze stresem, bez respektu
dla przeciwniczek
Jak przyznaje, każdą walkę na
zawodach poprzedza stres. - Powtarzam sobie wtedy, że jestem
przygotowana na tyle, że nawet jeśli przegram to nic mi się nie stanie, ale zdobędę nowe doświadczenie i wyciągnę wnioski z poraż-

ki – mówi Otylia. - Najtrudniejsza jest pierwsza walka, gdy ją wygram zaczynam się nakręcać, a adrenalina staje się moim sprzymierzeńcem. Podczas kolejnych
starć nie czuję już żadnego stresu.
A co, gdy wychodzi na matę z przeciwniczką wyższą, starszą i bardziej
utytułowaną?
- Nie oceniam na podstawie wyglądu – mówi kickbokserka. - On o
niczym nie świadczy, bywa że zawodniczki większe są słabsze niż te mniejsze. Nie jest ważne ile lat ćwiczy się
kick-boxing, istotniejsze jak bardzo
się do tego przykładasz i jak bardzo
chcesz wygrać.
Otylia trenuje zwykle 5-6 razy
w tygodniu. - Nie jestem zawodowym sportowcem więc czasami treningi muszę przegrać z obowiązkami szkolnymi – podkreśla. - Jednak, gdy tylko to możliwe,
staram się ich nie opuszczać i starać się coraz bardziej doskonalić.
Jak sama przyznaje, wychodząc na
matę nie określa dokładnej strategii.
- Nie planuję tego co zrobię podczas
walki, słyszę tylko jak bije moje serce, staram się kontrolować oddech i
pozwolić, by moje ciało przejęło kontrolę nad tym co się dzieje – opowiada. - Ono pamięta to czego je nauczyłam podczas dziesiątek godzin treningów, reaguje instynktownie i optymalnie do sytuacji. Gdy walczę nie
czuję bólu. Jest to formuła light, więc
w uderzenia nie wkładamy pełnej siły,
ale wiadomo, że podczas walki zdarzyć się mogą różne kontuzje. Dopiero następnego dnia czuję, że obiłam
sobie nogę gdy przesunął się ochraniacz, obolałe mięśnie lub jakieś siniaki. Gdy walczę, wszystko przestaje istnieć.
Trenować i cieszyć się
kick-boxingiem
Jak Otylia widzi samą siebie po
latach? Czy chciałaby sięgnąć po
najwyższe trofea sportowe, a może
w przyszłości trenować innych?
- Dziś zupełnie o tym nie myślę
– przyznaje 13-latka. - Chcę być coraz lepsza, zdobywać kolejne medale
i jak najwięcej trenować, bo kick-boxing to moja wielka pasja, bez której
nie wyobrażam sobie codziennego
funkcjonowania. W zawodach brałam udział cztery razy, więc to doR
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piero początek. Na pierwszych zawodach w Krynicy Zdroju zajęłam
trzecie miejsce, na drugich w Skarżysku Kamiennej, gdzie startowałam w
dwóch formułach – drugie i pierwsze.
Ostatnio w Warszawie pierwsze miejsce i tytuł najlepszej zawodniczki. To
pokazuje, że robię postępy – cieszy
się Otylia i dziękuje swojemu trenerowi Mieczysławowi Wiśniewskiemu.
- Jestem mu bardzo wdzięczna, ma
ogromne doświadczenie, potrafi
przekazać swoją wiedzę i motywować
do wysiłku – mówi Otylia Chałupka.
- Jestem szczęśliwa, że mogę ćwiczyć
w tym klubie pod jego okiem.

Adam Braciszewski
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Upadek w sklepie
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Czy są takie miejsca, w których jesteśmy całkowicie wolni do ryzyka wypadku? Pani Ewelina przekonała
się na własnej skórze, że nawet zakupy w sklepie mogą się skończyć przykrym w skutkach urazem. A jak się
później okazało, był to dla niej dopiero początek starań w walce o należne w tej sytuacji odszkodowanie
Pani Ewelina, wspólnie z mężem,
wybrała się na zakupy do jednego z
warszawskich marketów. Bywała w
nim często i nigdy wcześniej nie spotkało jej tam nic przykrego. Tym razem było jednak inaczej, a spowodował to... wylany na podłodze biały płyn Lenor, który – ze względu na
taki sam kolor płytek - był dla kobiety
zupełnie niewidoczny. Zaaferowana
zakupami pani Ewelina poślizgnęła
się na nim, a upadając instynktownie zaasekurowała się dłonią. Z początku wiele wskazywało na to, że nie
stało się nic poważnego. Choć bolał
ją nadgarstek, kobieta podniosła się i
wróciła z mężem do domu, gdzie zrobiła sobie okład i zawinęła dłoń bandażem. Wydawało jej się, że to jedynie mocne stłuczenie, ale kiedy następnego dnia ręka spuchła, postanowiła udać się do szpitala. Po wykonaniu prześwietlenia rentgenowskiego
okazało się, że pani Ewelina ma złamaną kość łódeczkowatą i konieczny
jest zabieg operacyjny.
Gdy poszkodowana wyszła już
ze szpitala, postanowiła udać się z
mężem do marketu by opowiedzieć
o tym co zaszło i poprosić o numer
polisy ubezpieczeniowej. Po wysłaniu stosownego roszczenia ubezpie-

czyciel stwierdził jednak, że nie wypłaci pieniędzy, bo market... nie ponosi odpowiedzialności za wypadek.
A kiedy, po upływie około półtora
roku od wypadku, wciąż nie udało
się go do tego przekonać, pani Ewelina zrezygnowała w końcu z dochodzenia sprawiedliwości. Niestety, w
wyniku upadku kobieta ucierpiała
nie tylko zdrowotnie, ale i zawodowo
– jako nauczycielka muzyki w szkole
i osoba ucząca prywatnie dzieci gry
na pianinie. Choć cały czas przechodziła rehabilitację, wciąż nie mogła
odzyskać ruchomości nadgarstka i
stopniowo traciła możliwość zarobkowania poprzez udzielanie lekcji.
Pewnego dnia pani Ewelina odwiedziła swoją sąsiadkę, której mąż
miał wypadek samochodowy i odbywał akurat spotkanie z przedstawicielem Powszechnego Zakładu
Odszkodowań. Korzystając z okazji opowiedziała o tym co ją spotkało i – choć od zdarzenia minęły już
wówczas dwa lata - kancelaria zgodziła się zająć sprawą. Po zebraniu
kompletu dokumentów (między innymi oświadczeń o utraconych zarobkach) trafiła ona do sądu, który
dał wiarę w zeznania poszkodowanej i zasądził na jej rzecz kwotę 65

tys. zł. oraz dodatkowo rentę w wysokości 1,5 tys. zł. miesięcznie z tytułu utraconych korzyści majątkowych. Odszkodowanie było stosunkowo wysokie za sprawą znacznego
ograniczenia ruchomości dłoni (w
około 40-50 proc.), na skutek którego kobieta nie może już dalej uczyć
gry na pianinie.
- Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, które w rzeczywistości należy się poszkodowanej osobie – mówi
Waldemar Paszkowski z Powszechnego Zakładu Odszkodowań. - Firmy ubezpieczeniowe liczą na to, że
poszkodowany nie pójdzie do sądu
i zwykle mają rację, ponieważ faktycznie ok. 80-90 proc. osób rezygnuje z roszczeń. Dlatego właśnie
powstał Powszechny Zakład Odszkodowań – po to by bezpłatnie
prowadzić sprawy poszkodowanych,
którym należy się zadośćuczynienie.

Powszechny
Zakład Odszkodowań
tel: 22 308-65-00 Piaseczno
ul. Energetyczna 11 lok. 5
(siedziba główna)
tel: 22 122-84-40 Warszawa
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Adaptacja ksiċůki
mieszkanki Piaseczna

Po naszej interwencji
wycięto wreszcie suche
brzozy przy cmentarzu

PIASECZNO We wtorek 29 grudnia o godzinie 19 odbędzie się premiera wydarzenia artystycznego „MiPIASECZNO Trzy dni po naszym ostatnim artykule dotyczą- łość’44”. Transmisja online będzie dostępna na platformie YouTube, fanpage’u wydarzenia, stronie i facecym suchych brzóz stojących obok ogrodzenia cmentarza booku Domu Kultury „Kadr” w Warszawie, który jest partnerem projektu
komunalnego, przy skrzyżowaniu Okulickiego i Julianow„Miłość`44”, to wydarzenie słowno-muzyczne w
reżyserii Dominiki Ostałowskiej powstałe na podstaskiej, niebezpieczne kikuty zostały częściowo usunięte

– Prace związane z wycinką drzew ruszyły w ubiegły poniedziałek i jeszcze
nie zostały zakończone – poinformowała nas Agata Abramczyk z gminnego
wydziału utrzymania terenów publicznych, pod którego jurysdykcją znajduje się cmentarz. Suche brzozy zostały na razie ścięte na wysokości około 3-4
metrów. Ich pozostałości leżą na pobliskim trawniku. Zadanie realizuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ponieważ kikuty stoją w pasie drogi 721.
O tkwiących obok cmentarnego płotu drzewach, z których przy każdym silniejszym wietrze obłamywały się gałęzie, po raz pierwszy pisaliśmy w lipcu
tego roku. MZDW początkowo obiecał pozbyć się problemu do końca września (gmina wysłała nawet do zarządu dróg wojewódzkich ponaglenie), jednak sprawą na poważnie zainteresował się dopiero po naszym kolejnym artykule.

wie książki Agnieszki Cubały „Miłość '44. 44 prawdziwe historie powstańczej miłości”. Bohaterów wzruszających, dramatycznych i niezwykłych opowieści łączy jedno - powstańcza miłość. Miłość młodych ludzi, którzy żyją ze świadomością, że każda chwila
może być ostatnią, miłość dojrzała - taka, która przetrwa wszystko, miłość, która dla każdego może być
odzwierciedleniem jego własnych przeżyć. W scenicznej opowieści poznamy historie, między innymi, poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, tancerki Haliny
Mancewiczówny oraz aktorki teatralnej i filmowej Iny
Benity. Słowo dopełni również muzyka. W programie
usłyszymy takie kompozycje jak choćby „Nim wstanie dzień”, „Obłędny świat”, „Noc w wielkim mieście”,
„Pokoik na Hożej” czy „Tango Warszawa” w oprawie
muzycznej Ygora Przebindowskiego.
Występ poprzedzi spotkanie z Agnieszką Cubałą
autorką książki „Miłość '44. 44 prawdziwe historie powstańczej miłości”, które poprowadzi dziennikarz Jerzy Kisielewski.
- Ogromnie się cieszę, że tak wspaniali artyści przygotowali spektakl w oparciu o książkę „Miłość'44” - mówi Agnieszka Cubała. - To dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie. Cieszy mnie to tym bardziej,
że Pani Dominika jest moją ulubioną aktorką. Na dodatek dowiedziałam się, że jej rodzina również uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim.
Wydarzenie powstało dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Kultury.

Tyl.

TW

Będą monitorować jakość powietrza

PIASECZNO

Zamkną punkt wymazowy w centrum miasta
Tylko do 20 grudnia będzie czynny punkt wymazowy, w którym można
wykonywać testy na obecność koronawirusa, działający przy ul. Fabrycznej 1
w Piasecznie. Podobne punkty cały czas działają przy szpitalu św. Anny i siedzibie starostwa powiatowego w Piasecznie.
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KONSTANCIN-JEZIORNA Radni zgodzili się na zakup 11 mierników powietrza, które zostaną
rozmieszczone w różnych punktach uzdrowiska
O zakup i montaż w różnych częściach gminy
czujników powietrza zabiegała komisja antysmogowa. Mają one, wraz z utrzymaniem, kosztować około 30 tys. zł. - Mniej chodziło o samą kwotę, bardziej
o przekonanie do pomysłu burmistrzów – informuje radny Krzysztof Bajkowski, przewodniczący komisji. - Na szczęście finalnie to się udało.
Oprócz 12 zwykłych czujników gmina chce umieścić zaawansowaną stację pomiarową w rejonie ratusza i ulicy Kolejowej. Nie wiadomo, gdzie znajdowały się pozostałe czujniki. Wciąż trwają w tej sprawie rozmowy. - Propozycje urzędu, które do tej pory
usłyszeliśmy mają sens – uważa radny Bajkowski.

Zaawansowana stacja pomiarowa
ma zostać umieszczona w sąsiedztwie ratusza
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Likwidujemy zmarszczki

,VWQLHMH]DELHJNWyU\XQLHVLHRSDGDMĊFĊSRZLHNĔXMĔGUQL
L ]DJĔķFL VNyUĔ 0RŉQD JR Z\NRQDĂ Z JDELQHFLH NRVPH
W\F]Q\P L QLH ZLĊŉH VLĔ ] F]DVRZ\P Z\âĊF]HQLHP ] ŉ\FLD
] SRZRGX NRQLHF]QRķFL UHNRQZDOHVFHQFML %U]PL ]DJDGNR
ZR"-HVWWR]DELHJSHSW\GRZHJRQDQRSHHOLQJXIUDNF\MQHJR
Najbardziej
charakterystycznĊ oznakĊ starzenia siĔ skóry sĊ
zmarszczki, które powstajĊ z powodu degradacji kolagenu, elastyny i peptydów oraz zaburzeniami
w lipidowej matrycy skóry. Skâadniki przeciwzmarszczkowe powinny,
wiĔc skutecznie hamowaĂ wszystkie te procesy.
Wâaķnie te substancje znajdziemy w zabiegu SHSW\GRZHJRQDQR
SHHOLQJXIUDNF\MQHJR.
DziĔki wysokim stĔŉeniom neuropeptydów obserwujemy rozkurczanie miĔķnie i blokowanie powstawania zmarszczek mimicz-

nych. Do wtâaczania substancji aktywnych uŉywany jest derma pen
z nano kartridŉem. Zabieg stosuje
siĔ w serii 4 - 6 razy zaleŉnie od stanu skóry w odstĔpach ok. tygodnia.

(IHNW\VĊVSHNWDNXODUQH
Naleŉy podkreķliĂ, ŉe dziĔki
swojej formule zabieg daje efekt
silnego wygâadzenie zmarszczek
wokóâ oczu i uniesienia opadajĊcej
powieki.
Aby umówiĂ siĔ na wizytĔ lub
bezpâatnĊ konsultacjĔ wystarczy
zadzwoniĂ: tel. 22 401 1234,

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,
Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Przykre sãowa pod adresem
niepeãnosprawnego
PIASECZNO Niepełnosprawny mężczyzna parkujący w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych został
w wulgarny sposób potraktowany przez przechodniów,
którzy uznali, że złamał przepisy

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 23/2020 nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, iż:
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, wywieszony został
wykaz nr 23/2020 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 64 z obrębu 01-21 o powierzchni 0,0940 ha położonej
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kazimierza Pułaskiego 81.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz podaje się do publicznej wiadomości w prasie
lokalnej i na stronie internetowej: bip.konstancinjeziorna.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami telefonicznie pod
numerem telefonu (22) 48 42 385.

Gmina
Konstancin-Jeziorna

– Niedawno mój niepełnosprawny mąż, który zaparkował auto na miejscu dla niepełnosprawnych przed jednym ze sklepów, został zbluzgany
przez dwóch mężczyzn idących chodnikiem – opowiada pani Magda. – Gdy
zapytał o co chodzi dowiedział się, że… wcale nie wygląda na osobę niepełnosprawną
Do zdarzenia doszło w centrum Piaseczna.
– Gdy mój mąż wysiadł z samochodu i zrobił kilka kroków w kierunku
sklepu został wyzwany od łachudrów – opowiada nasza czytelniczka. Okazuje się, że taka sytuacja zdarzyła się nie pierwszy raz. Mężczyzna cierpi na
stwardnienie rozsiane. Wskutek osłabienia mięśni, niedowładu i drżenia kończyn oraz zaburzeń czucia ma problemy z chodzeniem.
– Często porusza się tak, jakby był pijany, co może wprowadzać wielu ludzi w błąd – mówi pani Magda. – Apeluję więc do innych, aby nie wyciągali pochopnych wniosków. Na miejscach dla niepełnosprawnych przeważnie
parkują uprawnione do tego osoby. Gdy nie jesteśmy pewni, czy użytkownik
takiego miejsca rzeczywiście ma orzeczenie o niepełnosprawności, najlepiej
jest po prostu go o to zapytać.

TW

Mobilne Mikołajki w DACPOL
PIASECZNO W piątek 4 grudnia, w piaseczyńskiej firmie
DACPOL zostały zorganizowane dla dzieci pracowników
mobilne Mikołajki - dzięki inicjatywie zarządu oraz pracowników firmy udało się dostarczyć najmłodszym choć
trochę świątecznej atmosfery i miłych wspomnień w tym
trudnym dla nas wszystkich czasie

Od wielu lat tradycją firmy DACPOL jest celebrowanie Mikołajek i Świąt
Bożego Narodzenia wspólnie z pracownikami i ich rodzinami. Jednakże z powodu wymagającej sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie, w tym
roku postanowiono zorganizować wydarzenie dla najmłodszych w innej formie. Akcja Mikołajkowa została zorganizowana na świeżym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Odbiór prezentów od Świętego Mikołaja odbywał się w specjalnie przygotowanym punkcie mobilnym, który przyciągał
wzrok podróżujących ulicą Okulickiego. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła radość i bezcenny uśmiech na twarzach najmłodszych.

inf

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 22/2020 nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, iż:
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, wywieszony został
wykaz nr 22/2020 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 z obrębu 03-04 o powierzchni 0,1907 ha położonej
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14 uregulowanej w księdze wieczystej WA5M/00250273/3.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz podaje się do publicznej wiadomości w prasie
lokalnej i na stronie internetowej: bip.konstancinjeziorna.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami telefonicznie pod
numerem telefonu (22) 48 42 385.
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Dwa zãota Antoniny Ůurawskiej
KARATE Utalentowana zawodniczka UKS „Piątka” Funado Piaseczno wywalczyła dwa
złote medale w zawodach International Karate Wrocław Adidas Open, które odbyły się
na hali Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Piętnastoletnia
mieszkanka
Piaseczna była bezkonkurencyjna
nie tylko w swojej kategorii wiekowej, ale również wśród starszych
rywalek (juniorek - 16-18 lat)
- Jestem bardzo zadowolona
ze swoich walk, ponieważ widzę u
siebie olbrzymi progres w porównaniu z ubiegłym rokiem – mówi
Antonina Żurawska. - Mimo kwarantanny i innych trudności, cały
rok przepracowałam i cieszę się,
że widać tego efekty.
Nasza reprezentantka przyznaje jednak, że nie spodziewała się takiego sukcesu, bo wrocławski turniej
był bardzo mocno obsadzony.
- Wbrew pozorom łatwiejsza była
dla mnie walka w juniorkach, ponieważ po zdobyciu pierwszego medalu zeszło już ze mnie ciśnienie i podeszłam do niej na większym luzie
– podkreśla złota medalistka. - Teraz walczę o to, żeby pojechać na Mistrzostwa Europy, które odbędą się
w Finlandii. Po drodze czeka mnie

jeszcze wiele startów, między innymi
w zawodach K1 i Youth League.

Zmiany w
Perle Złotokłos
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, A KLASA Na początku grudnia Zarząd LKS Perła Złotokłos podjął decyzję o powierzeniu
prowadzenia pierwszej drużyny seniorskiej (występującej w lidze okręgowej) Adamowi Piotrowskiemu, a drugiej drużyny (grającej w A klasie) - Janowi Błaszczakowi
Z pracą w pierwszej drużynie pożegnał się jednocześnie Marcin Kurant, który będzie dalej prowadził w
Perle, wspólnie z Kamilem Włodarczykiem, rocznik 2008, który awansował właśnie do pierwszej ligi.
- Pragniemy podziękować odchodzącemu sztabowi szkoleniowemu pierwszej drużyny za dotychczasową pracę, zaangażowanie i zawsze
profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków trenerskich
– podkreślił zarząd klubu.
Podstawowym celem Adama Piotrowskiego, który wcześniej prowadził drugi zespół ze Złotokłosu, ma
być utrzymanie Perły w lidze.

Antonina Żurawska (druga z lewej) dwukrotnie stawała
we Wrocławiu na najwyższym stopniu podium
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Tyl./fot. Wrocław open
karate adidas cup

W rundzie wiosennej Perłę
poprowadzi Adam Piotrowski

Tyl.

Gwiazdkowa
rywalizacja

Orzeã pokonaã Urzecze

PIŁKA NOŻNA, B KLASA, URZECZE GASSY –
ORZEŁ BANIOCHA 1:3 W ostatnim meczu
rundy jesiennej B-klasy podopieczni Mateusza Kanabusa okazali się lepsi od rywali z
Gassów, którzy – jak na razie – nie zdołali w lidze zdobyć choćby... jednego punktu

KICKBOXING W ostatnią sobotę na Stadionie Miejskim w Piasecznie rywalizowali najmłodsi kickboxerzy trenujący w
gminie Piaseczno. W ramach cyklu turniejów o Puchar KS
X Fight rozegrany został coroczny turniej gwiazdkowy, w
którym wystartowało blisko 50 dzieci i kadetów trenujących w różnych sekcjach miejscowego klubu

Wszystkie bramki w meczu padły tego
dnia w pierwszej połowie. Dla gospodarzy
trafił Rafał Barski, a dla gości gole strzelali
Konrad Staszewski (dwukrotnie), oraz Marek Zych z rzutu karnego.

Tyl.

Koncertowa druga kwarta
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - KOLEJARZ BASKET RADOM 105:90 (17:32, 42:19, 27:13, 19:26)
Gospodarze zaczęli ten mecz bardzo słabo, ale po pierwszej odsłonie szybko się obudzili i... zagrali jedną z lepszych i bardziej efektownych kwart w całej historii klubu
O pierwszych 10 minutach, a
zwłaszcza o wyjątkowo biernej postawie w defensywie, trener Cezary Dąbrowski chciałby zapewne jak najszybciej zapomnieć. Na
szczęście szkoleniowiec bardzo
szybko znalazł receptę na poprawę gry swojego zespołu, wymienił całą pierwszą piątkę i... zobaczyliśmy już MUKS, który chcielibyśmy oglądać zawsze. Piasecznianie zaczęli bronić agresywnie
na całym parkiecie, odbierać rywalom piłkę i... pewnie trafiać do
kosza. Mecz odwrócił się dosłownie o 180 stopni – MUKS zdobył
w drugiej kwarcie aż 42 punkty
(a mógł nawet i więcej, gdyby nie
średnia skuteczność rzutów osobistych), czego nie powstydziłaby się
żadna drużyna z NBA.
Po przewie gospodarze kontrolowali już wynik dzięki dobrej
postawie w trzeciej kwarcie, choć
niepotrzebnie spuścili znów z
tonu w ostatniej części spotkania.
W efekcie końcowy wynik nie był
aż tak okazały jak być powinien.
- Początek nie był w naszym
wykonaniu najlepszy, nawet powiedziałbym że był słaby, ale na szczęście nasz trener podjął dobre kroki,
które zmotywowały nas by wykrzesać z siebie 110 procent i nie dawać

W rywalizacji drużynowej między Złotokłosem
a Chylicami górą był Złotokłos
W rywalizacji drużynowej najsilniejsza okazała się ekipa z Piaseczna, zwyciężając w dogrywce jednym punktem z zawodnikami ze Złotokłosu. Rywalizacja indywidualna odbywała się już jednak na nieco innych zasadach. Każdy startujący miał do stoczenia dwie walki, dzięki którym mógł zdobyć punkty wliczane do klasyfikacji generalnej. Niezależnie od ich wyniku, wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i słodkie upominki od firmy Bugatti. Organizatorzy zdecydowali bowiem, że taka forma turnieju korzystniej
wpłynie na rozwój umiejętności walki u zawodników, lepiej ich zintegruje i
ma przy tym bardziej „gwiazdkowy” charakter niż tradycyjna walka o miejsca
na podium.
Dzieci młodsze (5-7 lat) i dzieci starsze (8-10 lat) rywalizowały z kolei w formule soft contact (walka na pałki piankowe), natomiast kadeci toczyli swoje walki w formule Pointfighting. Wśród tych ostatnich na szczególne wyróżnienie zasługuje Julia Socha, która wygrała wszystkie swoje pojedynki. Wśród
dzieci prym wiedli za to medaliści Mistrzostw Polski - Emilia Nieściur i Michał
Szyszko.

Piotr Łazarek zdobył w ostatnią sobotę
najwięcej punktów dla swojego zespołu
za wygraną, co poskutkowało dobrą
grą w drugiej kwarcie i odrobieniem
straty, a nawet wyjściem na prowadzenie - mówi Piotr Łazarek, który

zdobył w tym meczu 25 punktów dla
MUKS Piaseczno.

Tyl.

Tabela trzeciej ligi
1
2
3
4
5
6
7

ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka
MUKS Piaseczno
GLKS Nadarzyn
Kolejarz
WGR TEAM Grójec
AZS PW
Stowarzyszenia HoopLife Basketball Lublin

18
13
13
12
11
11
9

9
8
8
9
7
8
9

9-0
5-3
5-3
3-6
4-3
3-5
0-9

5-0
3-1
4-1
1-3
2-2
1-2
0-4

4-0
2-2
1-2
2-3
2-1
2-3
0-5

872 - 582
627 - 564
649 - 620
698 - 737
604 - 588
597 - 588
492 - 860
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Jak radziþ sobie z lękiem w czasie pandemii?

Covid 19 rodzi strach
Z powodu pandemii koronawirusa wszyscy znaleźliśmy się w nowej i trudnej sytuacji.
Pozostajemy w domach, w izolacji lub kwarantannie, obawiamy się o zdrowie swoje i
bliskich. Z tego powodu możemy przeżywać różnego rodzaju objawy lękowe. Szpital
św. Anny w Piasecznie zaprasza do Poradni Zdrowia Psychicznego, w której otrzymasz
pomoc i wsparcie m.in. w diagnostyce oraz leczeniu lęku
powodując jego obniżenie. Natomiast, jeśli doświadczasz objawów
somatycznych takich jak kołatanie
serca, drżenie, mrowienie lub drętwienie rąk, zawroty głowy, duszności, przyspieszony oddech, nudności, osłabienie, pocenie się albo ból
brzucha - możesz zacząć podejrzewać u siebie zaburzenia nerwicowe.
- Czy gdy słuchasz informacji
o aktualnym stanie pandemii towarzyszy Ci silny niepokój? Obawiasz się, że Tobie lub Twoim bliskim może się stać jakaś krzywda?
Często miewasz myśli, których nie
możesz się pozbyć i przekierować
na coś bardziej przyjemnego? Jeśli
tak, powinieneś pomyśleć o wsparciu specjalisty, aby nie rozwijać w
sobie potencjalnych zaburzeń lę-

- Zaburzenia lękowe, to grupa bardzo zróżnicowanych zaburzeń, mających wspólną genezę związaną z pojęciem nerwicy,
a w ich powstawaniu i przebiegu bardzo istotną rolę odgrywają
czynniki psychologiczne, biologiczne, środowiskowe, społeczne
i kulturowe- mówi mgr Adriana
Dąbrowska, psycholog i psychoterapeuta pracująca na co dzień
w Poradni Zdrowia Psychicznego
Szpitala św. Anny w Piasecznie.
Lęk to stan emocjonalny, który
jest naturalny, może informować o
zagrożeniu lub dyskomforcie, jaki
się pojawił w wyniku zaistniałej sytuacji. Stan ten jest określany jako
niepokój, napięcie lub dyskomfort
i wpływa na ogólne samopoczucie,

kowych - mówi psycholog Adriana
Dąbrowska.
Wszystkie lęki mają swoje nazwy i stanowią źródło trudności,
które nierzadko uniemożliwiają nam realizowanie codziennych
aktynowości i zadań. Niezależnie
od przyczyny, skuteczną metodą
pomocy w leczeniu zaburzeń nerwicowych (lękowych) jest psychoterapia, a w szczególnych warunkach także farmakoterapia. Porada u specjalisty będzie pomocna
w opanowaniu wysokiego poziomu lęku w dobie epidemii koronawirusa.
Więcej informacji oraz zapisy na
konsultacje tel. 22 735 42 00
R

Konkurs na szopkę
TARCZYN Gminny Ośrodek Kultury ogłasza konkurs na
„Szopkę bożonarodzeniową”. Ma on na celu kultywowanie wśród uczniów tradycji wykonywania szopek, poznanie
i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa oraz chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących kategoriach: przedszkola (kl. 0), dzieci z klas I-II szkoły podstawowe, dzieci z klas III - IV szkoły podstawowe, dzieci z klas V - VI
szkoły podstawowe, dzieci z klas VII - VIII szkoły podstawowe, młodzież szkół średnich i szopki rodzinne. Każdy z uczestników może
zgłosić do konkursu jedną pracę przestrzenną wykonaną samodzielnie, dowolną techniką i z dowolnych materiałów. Ocenie nie będą podlegać szopki zbiorowe (nie dotyczy to kat. Rodzinna) oraz zakupione
szopki bądź figurki.
Zdjęcie pracy konkursowej w formacie JPG powinno być dostarczone do organizatorów drogą elektroniczną na adres gok@tarczyn.
pl. Do zdjęcia należy dodać informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek
(kategoria), adres zamieszkania, nazwa szkoły, tel. kontaktowy do rodzica. Prace należy składać u organizatora do 22 grudnia. Rozdanie nagród odbędzie się w styczniu przyszłego roku.

Tyl.
R
Gmina
Konstancin-Jeziorna

E

K

L

A

M

A

Nabór na stanowisko urzędnicze

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór
na stanowisko urzędnicze:
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nr 21/2020 nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, iż:
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, wywieszony został
wykaz nr 21/2020 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 24 z obrębu 03-02 o powierzchni 0,3318 ha położonej
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17 uregulowanej w księdze wieczystej WA5M/00273750/8.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz podaje się do publicznej wiadomości w prasie
lokalnej i na stronie internetowej: bip.konstancinjeziorna.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami telefonicznie pod
numerem telefonu (22) 48 42 385.

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (czwartek),
w zamian za święto przypadające w sobotę (26 grudnia),
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna będzie nieczynny.
Powyższe zmiany nie dotyczą pracowników zatrudnionych
w Straży Miejskiej oraz pracowników Urzędu Stanu
Cywilnego w zakresie rejestracji i sporządzenia
aktów zgonu.
Przepraszamy za niedogodności.

Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej
Szczegóły naboru na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna
nr 190/VIII/2020 z dn. 19 listopada 2020 r.
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DAM PRACĘ

USŁUGI
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Poszukujemy osób do pracy na maszynach pakujących bez nałogów. miejsce pracy Piaseczno.
Tel. 602 692 964, 607 230 418
Wulkanizatora z doświadczeniem do punktu wymiany
opon w Chylicach, tel. 510 200 152, 510 200 151
Elektryk do uruchomienia frezarki FUS – 32,
tel. 692 455 019

Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Kominy,rynny, naprawy, tel. 798 836 860

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944
KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

Sprzątanie, tel. 539 609 535

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE,
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

SZUKAM PRACY

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998
Hydraulik, tel. 535 872 455
AAA Wykonam usługi elektryczne,remontowe
Wolne terminy, przystępne ceny!!! 504-388-633

Kable i maty grzewcze – montaż i serwis
od 1991 roku. tel 601 244 432

KUPIĘ

NAUKA

Ogrody zimowe kompleksowo, tel. 728 890 101
Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm),
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875
Wywozimy stare metalowe przęsła,
siatki, bramy, słupki, tel. 502 898 418

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Indywidualna opieka nad dziećmi, Piaseczno,
kwalifikacje, tel. 571 373 118
Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda,
biologia i inne), z dojazdem lub online, tel. 571 373 118
GRUPA DYSKUSYJNA- rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju osobowości, tel. 571 37 31 18

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

SPRZEDAM

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej,tel. 508 65 20 30

Kożuch i skóra w dobrym stanie, tel. 515 306 380
Tynki tradycyjne i gipsowe, tel 604 415 352
Bramę żelazną 4 m szerokości , wysokość 185 cm,
+ furtkach 1 m, kopaczkę ziemniaczaną,
tel. 508 493 707, 573 915 406

AUTO - MOTO SPRZEDAM

POMOC DLA SENIORA: zakupy, drobne sprawunki, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,
tel. 571 37 31 18

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Jeżeli nie możesz chodzić wypożycz bezpłatnie sprzęt do
rehabilitacji w domu. tel 665 442 303

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Cierpisz z bólu, Skorzystaj z bezpłatnych zabiegów masażu w Piasecznie, tel 665 442 303

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

Mercedes kaczka 92 r., tel. 500 021 450

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

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

ZWIERZĘTA

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

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

Skup aut, tel. 515 018 430

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Złota rączka, tel. 669 686 350

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

AUTO - MOTO KUPIĘ

Remonty, kompleksowe wykończenia wnętrz, profesjonalne, tel. 537 767 691

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

RÓŻNE

Hydraulik tel. 886 576 148
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422
Opróżnianie garaży, mieszkań, utylizacja mebli, sprzątanie posesji, tel. 669 623 443

DZIAŁKĘ 1,2 HA, PRZY GŁÓWNEJ DRODZE, MIEJSCOWOŚĆ: ROSOSZ, k/G. KALWARIA, TEL. 501 265 235

Dachy tel. 601 310 413

36 m kw. po remoncie, dwupokojowe, Piaseczno, Kusocińskiego, tel. 601 213 555

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

Dachy, rynny, tel. 798 836 860
Wycinka drzew i gałęzi w terenie zabudowanym,
tel. 889 105 476

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Baner reklamowy na budynku w centrum Piaseczna,
tel. 692 488 278

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

STANOWISKO GARAŻOWE W BUDYNKU NA
UL. MŁYNARSKIEJ, PIASECZNO, TEL. 692 488 278

Elektryk, tel. 666 890 886
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też,
tel. 502 898 418

2 budynki biurowe w centrum Piaseczna pod wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą 1. 426 m2, 2.
600 m2 + garaż, podziemny, winda. Miejsca parkingowe wokół budynków. Tel. 509 703 083

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Podnajmę stanowisko fryzjerskie w salonie
w Piasecznie, tel. 692 488 278

GŁADZIE, MALOWANIE, tel. 728 890 101

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

PODDASZA, K/G, tel. 728 890 101

Domek drewniany 45 m kw. w Grójcu, tel. 692 349 218

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

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

Dwa pokoje z kuchnia w centrum Piaseczna,
tel. 660 435 641

AAA Wykonam usługi elektryczne,remontowe Wolne terminy, przystępne ceny!!! 504-388-633

Magazyn 80 m kw. lub 120 m kw,
tel. 508 493 707, 573 915 406

Malarskie tanio tel 501 976 533, 22 727 77 47
Naprawa bram ,furtek/wymiana wozków,prowadnic itp.
tel. 887 545 254

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, terakota
itp., tel. 795 648 160

Bezpośrednio, małżeństwo kupi mieszkanie
lub segment, tel. 724 858 874

Malarskie, tel. 696 120 208
Fachowe układanie glazury i terakoty, tel. 514 516 529

E
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Samotny, 43 lata, pozna katoliczkę do stałego związku
w wieku 30-40 lat, tel. 571 37 31 18
Pan po 50-tce/170/70, pozna Panią do lat 50/szczupłej
budowy, uczciwą, wolną, bez nałogów, do wspólnego
życia. tel. 511 503 264 po 19
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Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

R

MATRYMONIALNE

Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476
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Miejsce na Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA
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Co dalej ze starċ mleczarniċ? Wypadek i lądowanie
śmigłowca

PIASECZNO W ciągu kilku ostatnich lat kompleksowo zrewitalizowano teren wokół starej
mleczarni: obok powstała nowa szkoła, skwery i układ drogowy. Niedawno zakończyła się przebudowa miejskiego targowiska. Obraz tej nowocześnie wyglądającej części GÓRA KALWARIA W środę doszło do wypadku w Tomicach przy wjeździe
miasta zaburza tylko odrapany, niszczejący budynek. Jaki będzie jego dalszy los?
na obwodnicę Góry Kalwarii. Osobowa mazda zderzyła się z dostawczym oplem, dwie osoby zostały poszkodowane
Właśnie kończy się przebudowa
dwóch okalających mleczarnię ulic
– odcinka Dworcowej do Nadarzyńskiej oraz fragmentu Jana Pawła II
do torów. Ten kwartał miasta został praktycznie stworzony od zera i
mógłby pewnie budzić zachwyt każdego mieszkańca Piaseczna, gdyby
nie budynek starej mleczarni. Mimo
że gmina przejęła rozpadającą się
nieruchomość półtora roku temu i
ją uporządkowała, do tej pory nie
ma projektu przebudowy zabytku.

Jak wszystko dobrze pójdzie,
w przyszłym roku
powstanie projekt
przebudowy mleczarni
- Przykro to mówić, ale znajdująca się obok szkoły mleczarnia stała
się miejscem spotkań meneli i noclegownią dla bezdomnych – uważa pani Aldona, mieszkanka osiedla przy Jarząbka. Być może coś w
tym jest, bo 1 grudnia w pustostanie
znaleziono zwłoki 54-letniego mężczyzny. Niby budynek był zabezpieczony, ale mimo to mężczyżnie udało się do niego dostać. Podobnie jak
osobie, która znalazła ciało.
Kiedy gminie udało się przejąć mleczarnię, na forach rozgorzała
dyskusja dotycząca tego, na co można by ją przeznaczyć. Najczęściej po-

Budynek jest na bieżąco zabezpieczany,
co ma uchronić go przed dalszym niszczeniem
wtarzały się propozycje, aby w budynku zrobić kawiarnię, kameralne
kino lub scenę teatralną z zapleczem.
Dobrym przykładem takiego zagospodarowania jest willa Hugonówka, znajdująca się w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie. Dziś
gmina pertraktuje z konserwatorem
zabytków, który nie zgodził się nawet
na częściową rozbiórkę budynku, oddanego do użytku w 1928 roku. - Na
razie zabezpieczamy ściany budynku siatkami wzmacniającymi, które
mają chronić je przed dalszym niszczeniem – mówi burmistrz Daniel

Putkiewicz. - Jednocześnie przygotowujemy pełny projekt renowacji mleczarni z założeniem możliwości jej
rozbudowy o nową część. Oczywiście
starą część budynku będziemy chcieli zachować – dodaje burmistrz.
Projekt powinien być gotowy w
przyszłym roku. Gmina cały czas
zastanawia się, czy projektanta wyłonić w drodze konkursu (taki pomysł zrealizowano przy okazji zamawiania projektu na basen „w porzeczkach”) czy może ogłosić na to
zadanie przetarg.

Tomasz Wojciuk
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Na miejsce szybko dojechały trzy zastępy straży pożarnej, karetka i policja.
– Gdy przybyliśmy, jedna z poszkodowanych osób była już pod opieką pogotowia – informuje mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. – Drugi z kierowców został zakleszczony w samochodzie. Strażacy uwolnili go używając sprzętu hydraulicznego.
Ruch początkowo odbywał się wahadłowo, później został czasowo
wstrzymany ze względu na lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowcę mazdy przetransportowano do szpitala.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Jak dostarczyć ciepło do budynków w Mirkowie?
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radna Alfreda Konopka zapytała burmistrza o wyniki rozmów z PGNiG dotyczące zapewnienia stabilnego ogrzewania w blokach przy ul. Mirkowskiej 48. - W tych budynkach rzeczywiście
są problemy z dostarczeniem ciepłej wody i centralnym ogrzewaniem – zgodził się Kazimierz Jańczuk. - Dlatego rozważamy dwa rozwiązania: niemieckie
i skandynawskie.
W pierwszym wariancie mini węzeł cieplny mógłby znajdować się na zewnątrz każdego lokalu. W drugim – wewnątrz mieszkania, co nie powodowałoby strat ciepła. - W przyszłym roku zarezerwowaliśmy w budżecie 50 tys. zł
na zrobienie dokumentacji technicznej – podkreślił burmistrz.
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