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W NUMERZE

Przejechał się rowem.
Zapłaci 500 zł
mandatu

str. 2

Jednak wolno budować
pod linią wysokiego napięcia!
LESZNOWOLA Mimo że jesienią ubiegłego
roku starosta uchylił pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego u
zbiegu ulic Słonecznej i Postępu w Kolonii Lesznowola, inwestycja kilka tygodni
temu została wznowiona. Sprawdziliśmy
dlaczego
str. 6

Czy po okolicy
krążą wilki?
LESZNOWOLA Na początku stycznia w Wilczej Górze jeden z naszych czytelników zauważył przebiegającego przez drogę wilka. Niedługo potem na okolicznych
polach pojawiły się ślady kilku osobników. Znaleziono
też parę zagryzionych saren oraz lisów

Nie będzie parkingu
przy Towarowej
str. 8

str. 12
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klikasz i wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Zatrzymano podejrzanych o kradzież roweru
Na początku tygodnia z jednego z garaży podziemnych na terenie
miasta zginął markowy rower o wartości kilku tysięcy złotych. Sprawą
zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego, którzy zabezpieczyli nagranie z monitoringu. Dzięki temu udało się zidentyfikować dwóch
mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży. 38- i 39-latek zostali
zatrzymani i trafili do aresztu. Funkcjonariusze podejrzewają, że mogą
odpowiadać za inne, podobne przestępstwa na terenie Piaseczna.
Sprawa jest rozwojowa.

Spadła ze schodów i poniosła śmierć na miejscu
Do nieszczęśliwego wypadku doszło w środę rano w jednym z domów przy ulicy Orężnej. Ze schodów spadła tam 93-letnia kobieta.
Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon seniorki.

Trzej złodzieje wpadli na gorącym uczynku
Świadkowie zauważyli zauważyli trzech mężczyzn demontujących ogrodzenie otaczające budowany w Chyliczkach dom jednorodzinny. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, którzy zatrzymali nieopodal dostawczego citroena. Samochodem jechali mężczyźni
w wieku 35, 37 i 43 lat, którzy wieźli na pace elementy płotu o wartości ponad 3 tys. zł. Za kierownicą siedział 37-latek, który „pożyczył” samochód bez zgody jego prawowitego właściciela. Podejrzani o kradzież mężczyźni trafili do celi. Okazuje się, że w przeszłości odpowiadali już za podobne przestępstwa.

LESZNOWOLA

Zatrzymano Wietnamczyka.
Miał przy sobie zrabowany telefon
Funkcjonariusze z Lesznowoli zatrzymali 28-letniego obywatela Wietnamu, który od 2016 roku miał zakaz pobytu we wszystkich państwach
strefy Schengen. Mężczyzna wpadł podczas kontroli w jednej z firm na
terenie Wólki Kosowskiej. Zwrócił uwagę policjantów tym, że niepostrzeżenie próbował się oddalić. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów.
Trzymał natomiast w ręce telefon komórkowy, który pochodził z rozboju.
O dalszym losie Wietnamczyka zdecyduje sąd.

Ktoś oślepił pilota herculesa
We wtorek wieczorem pilot wojskowego herculesa lecącego w
stronę Okęcia zgłosił, że na wysokości szkoły podstawowej w Mysiadle został oślepiony wiązką lasera. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. Oślepianie pilotów laserem jest traktowane jako stwarzanie zagrożenia w ruchu lotniczym. To przestępstwo, za które grozi
kara więzienia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wódka zapewniła mu odsiadkę
Komendant komisariatu w Konstancinie-Jeziornie zwrócił uwagę na
kierowcę renault, który miał problemy z utrzymaniem właściwego kierunku jazdy. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że za jego
kierownicą siedzi kompletnie pijany mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna
miał w organizmie niemal 3 promile alkoholu. Oprócz tego okazało się, że
jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Renault trafiło na policyjny parking, a 38-latek do aresztu. Po wytrzeźwieniu został przewieziony do zakładu karnego.

GÓRA KALWARIA

Przebił swojej konkubinie opony
Kilka dni temu wieczorem zostały przebite cztery opony w zaparkowanym przy ulicy Osiedlowej oplu. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła
na policję poszkodowana właścicielka samochodu. Kobieta poinformowała, że aktu wandalizmu dokonał jej konkubent. Niestety, mężczyzna
rozpłynął się w powietrzu. Aktualnie trwają jego poszukiwania.

Śmieci w centrum uzdrowiska
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej poruszano temat zaśmieconych działek, znajdujących się między ulicami Kraszewskiego i Graniczną
O wysprzątanie tego znajdującego się tuż przy Parku Zdrojowym terenu zaapelował do burmistrza radny Bogusław Komosa. Radny nie
krył swej irytacji faktem, że temat
nie jest nowy, a usłane odpadami
działki straszą mieszkańców i pensjonariuszy uzdrowiska już od jakiegoś czasu. - Poprosiłem już straż
miejską, aby wyegzekwowała tam
porządek – poinformował burmistrz

Do nieruchomości jest
swobodny dostęp, co
sprzyja jej zaśmiecaniu
Kazimierz Jańczuk. Ale na tym temat się nie skończył. Radny Włodzimierz Wojdak zapytał, czy właściciel
terenu otrzymywał wcześniej pisma
z nakazem uprzątnięcia znajdującego się na działkach bałaganu.
- Jeśli tak, to oznacza, że uchyla
się od obowiązku sprzątania – zauważył. - W tej sytuacji potraktujmy to jako dzikie wysypiska, posprzątajmy je sami, a właściciela
obarczmy kosztami wykonanych
prac. Jak nie będzie chciał zapła-
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cić, obciążymy mu hipotekę. Takie praktyki są stosowane w wielu miejscach Polski, nie wiem dlaczego nie możemy zastosować ich
w naszej gminie – zastanawiał się.
Te argumenty nie przekonały
jednak burmistrza. - Nawet jeśli po-
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PIASECZNO W niedzielę rano kierujący hondą mężczyzna zjechał z ulicy Puławskiej na
wysokości salonu motocyklowego i przejechał się rowem odwodnieniowym, kończąc
swój rajd na porośniętej trawą skarpie, którą kończył się rów
Największą zagadką pozostaje to, dlaczego k ierowca zjechał z drogi do w yłożonego betonow ymi pły tami row u i pokonał nim ostatnie 50 m. Być może
liczył, że rów skończy się płask im podjazdem i będzie mógł
bez problemu z niego w yjechać.
Po zbadaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna był trzeź w y.
Na miejsce zdarzenia została
wezwana policja oraz dwie karetk i pogotowia. K ier ujący miał
sporo szczęścia, bo choć jego
auto zostało poważnie uszkodzone, on sam doznał tylko obrażeń ręk i. - W zdarzeniu nikt
postronny nie ucier piał, w ygląda na to, że k ier ujący nie dostosował prędkości do war unków
panujących na drodze i omyłkowo wjechał w rów – mówi nadkom. Jarosław Sawick i, rzecznik
K PP w Piasecznie.
Za swój n iezrozum ia ł y manew r k ierowca hondy zost a ł
ukarany mandatem w w ysoko ści 50 0 zł.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Alicji Zaremby
wieloletniego pracownika
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl.
Dyrektor: Anna Staniszek,
Marek Marciniuk, Przemek Matyjasiak
Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

traktujemy to jako dzikie wysypisko,
to i tak nie możemy tam wejść, bo
to teren prywatny – zauważył. - Aby
wkroczyć na czyjąś działkę i zaprowadzić na niej porządek, potrzebna
jest zgoda prokuratora.

Przejechał się rowem. Zapłaci 500 zł mandatu
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www.kurierpoludniowy.pl

Radni Komosa i Wojdak naciskali, aby gmina wymogła na właścicielu
posprzątanie terenu znajdującego się przy ulicy Kraszewskiego

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agata Wilczek

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk
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Co dalej z Działkową?

PIASECZNO

Lęki, obawy
i niepokoje w pandemii

Część drogi wkrótce zostanie wyłączona z ruchu

W czwartek 8 kwietnia odbędzie się webinar online dla
rodziców. W trakcie spotkania
będzie można dowiedzieć się
więcej o tym, jakie lęki i niepokoje uaktywniają się w sytuacji pandemii? Dlaczego kondycja rodzica jest taka ważna
dla dziecka? Jak poradzić sobie ze swoimi niepokojami, jak
żyć pomimo lęku? Webinar poprowadzi Anna Czuba, trenerka umiejętności wychowawczych, realizatorka Szkoły dla
Rodziców, psychoterapeutka.
Początek o godzinie 20. Transmisja live na FB Wszechnica
Rodzica CK.

PIASECZNO/KONSTANCIN-JEZIORNA Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, że ulica Działkowa na styku gmin
Piaseczno i Konstancin-Jeziorna została wybudowana
nielegalnie. Można ją wprawdzie zalegalizować, ale to
wymaga czasu. Dlatego burmistrz Konstancina, który zarządza Działkową, zdecydował o wprowadzeniu na niej
istotnych ograniczeń w ruchu pojazdów
- Zdecydowaliśmy o wstrzymaniu wszelkich prac na tej drodze, bo
ona formalnie nie istnieje – mówi Albert Olbrycht, Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego. - Teraz trzeba będzie przygotować dokumentację i zbudować ją od nowa. Podjęliśmy tę decyzję, bo na Działkowej jest
w tej chwili po prostu niebezpiecznie. Trzeba zrobić z nią wreszcie porządek – wyjaśnia.
Działkowa jest ulicą gminną, zarządzaną przez Konstancin-Jeziornę. Burmistrz Kazimierz Jańczuk
poinformował nas, że wystąpił już
do PINB-u z prośbą o jej zalegalizowanie. Proces kompletowania niezbędnej dokumentacji jest jednak
czasochłonny. - Na sesji 12 maja będziemy chcieli zdjąć z tej drogi kategorię i przemianować ją na drogę
wewnętrzną, która podlega innym
przepisom. Obecna kategoria została nadana tej drodze kilkanaście lat
temu zupełnie bezzasadnie, bo ulica
nie była urządzona – tłumaczy burmistrz Konstancina. - Wcześniej, bo
jeszcze w kwietniu, zmienimy też na

Działkowej organizację ruchu. Jak
tylko starosta ją zatwierdzi, wprowadzimy szereg zakazów, nakazów
i ograniczeń – dodaje.
Na czym mają polegać te zmiany? Na odcinku od ul. Głowackiego do szpitala Constance Care w
Kierszku droga ma być nieprzejezdna (z wyjątkiem służb komunalnych i ratowniczych). Od Constance Care do Wilanowskiej ulica ma

Działkowa formalnie nie
istnieje. Po przemianowaniu
jej na drogę wewnętrzną
gmina Konstancin-Jeziorna
będzie mogła wprowadzić
na niej kolejne ograniczenia
być przejezdna w obu kierunkach,
ale gmina wprowadzi ograniczenie
prędkości do 20 km/h oraz ograniczenie tonażu (do 3,5 t). - Robimy to po to, aby nie płacić odszkodowań za uszkodzone samochody,
co się już wcześniej zdarzało – podR
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Uczęszczana droga, z której korzysta wielu
mieszkańców Józefosławia, wkrótce będzie nieprzejezdna
kreśla burmistrz Jańczuk. - Jako,
że Działkowej formalnie nie ma,
nie wolno nam też jej naprawiać. A
proszę pamiętać, że ponosimy za
nią odpowiedzialność.
Od lat gminy Konstancin-Jeziorna i Piaseczno rozmawiają o
wybudowaniu Działkowej. Obydwa samorządy zawarły ustne porozumienie dotyczące zaprojektowania ulicy. - Nie uciekam przed
budową tej drogi, ale musimy raz
jeszcze pochylić się nad podziałem
kosztów. Z moich informacji wynika, że przy Działkowej jest zameldowanych jedynie 67 mieszkańców
Konstancina – kończy Kazimierz
Jańczuk.

Tomasz Wojciuk
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Chcesz usunąć azbest?
Skontaktuj się z gminą

Spokojnych, zdrowych
Świąt Wielkanocnych,
dających
wytchnienie
i pokrzepienie

Prosimy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć płyt
eternitowych w najbliższym czasie lub za kilka miesięcy,
o składanie wniosków do urzędu miasta
Na zlecenie gminy Góra Kalwaria od kilku lat odbierane są wyroby zawierające szkodliwy azbest (m.in. płyty dachowe i elementy elewacji).
Odpady te są zabierane i unieszkodliwiane bez ponoszenia kosztów przez
mieszkańców (usługa nie obejmuje jednak demontażu). Zachęcamy Państwa
do składania wniosków o odebranie azbestu w bieżącym roku. Nawet wówczas, gdyby odbiór miał nastąpić dopiero za kilka miesięcy. Chcemy bowiem
wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie (gdyż po raz kolejny będziemy występować o fundusze zewnętrzne na to przedsięwzięcie).
Formularz wniosku znajduje się na stronie www.gorakalwaria.odpadywgminie.com, w zakładce „azbest”. Należy go zeskanować i wysłać drogą elektroniczną na adres srodowisko@gorakalwaria.pl lub wydrukować i wrzucić do
skrzynki podawczej na budynku urzędu przy ul. 3 Maja 10. Osoby, które są
zainteresowane usługą w drugiej połowie roku, proszone są o podanie we
wniosku (dopisanie) proponowanego miesiąca.

Twoja deszczówka
Rozpoczął się
nabór wniosków
w ramach programu „Moja woda”.
Właściciel domu
jednorodzinne go może uzyskać
do 5 tys. zł dotacji. Dofinansowane zostaną instalacje do zbierania, magazynowania oraz wykorzystywania wód opadowych (w tym roztopowych). Wnioski należy składać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie: https://wfosigw.pl. Program ma na celu
ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce. Do
rozdysponowania jest 100 mln zł.

życzą
Burmistrz Góry Kalwarii
Arkadiusz Strzyżewski
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Fedynicz-Komosa

Wymień piec.

Gmina Góra Kalwaria udziela dotacji
Chcesz zastąpić nieekologiczny piec nowym urządzeniem grzewczym?
Wystąp o dotację i zapłać za piec połowę ceny
Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu gminy przedsięwzięć polegających na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze z
punktu widzenia ekologii i sprawności energetycznej.
Wsparcie finansowe dotyczy likwidacji pieców na paliwa stałe
(w budynkach mieszkalnych oraz
mieszkaniach) i ich zamiany na
urządzenia grzewcze na paliwo:
• gazowe,
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• olejowe,
• gazowo-olejowe,
• elektryczne.
Dofinansowanie na zakup nowego źródła ogrzewania wynosi 50
proc. poniesionych kosztów. Lecz
nie więcej niż 4000 zł.
For mularz w n iosk u jest na
stron ie i nter netowej gorakalwar ia.pl (dział „Wiadomości”,
ar t yk uł z 30 marca).
Wnioski są przyjmowane od

1 do 16 kwietnia 2021 r., należy
je zostawiać w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu gminy (ul. 3 Maja 10). O kolejności
ich rozpatrywania decydować będzie data wpływu wniosku wraz
z kompletem wymaganych dokumentów. Dotacja może zostać
udzielona jednemu wnioskodawcy tylko raz w danym roku budżetowym.

A

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39
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PKP chce zlikwidować przejazdy kolejowe

5

Uwięziona sarna odzyskała wolność

POWIAT W związku z planami zbudowania czwartego toru z Warszawy do Piaseczna oraz PIASECZNO W środę wieczorem pracownicy fundacji Animal Rescue
ewentualnego otwarcia dla ruchu pasażerskiego linii z Nowej Iwicznej do Konstancina- wypuścili na wolność sarnę, która utknęła na działce znajdującej się
Jeziorny, PKP zleciły przygotowanie analiz technicznych inwestycji. Wynika z nich, że przy ulicy Czerwonej Poziomki w Chyliczkach
optymalnym rozwiązaniem jest likwidacja przejazdów kolejowych na obydwu trasach
PKP podkreśla, że przedstawione propozycje są na etapie analiz i
mogą jeszcze ulec zmianie, niemniej
jednak wydaje się, że likwidacja kolizji lokalnych dróg z linią kolejową jest rozsądnym posunięciem.
Budując czwarty tor do Piaseczna,
PKP planuje likwidację przejazdu w ciągu ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej, na którym non stop
tworzą się zatory. W tym miejscu
miałby powstać wiadukt kolejowy
(Krasickiego ma według tego założenia przebiegać pod linią kolejową). Przygotowane opracowanie
uwzględnia rozwiązania projektowe planowane przez gminę Lesznowola i dotyczące ul. Sadowej.
Dodatkowo planowana jest przebudowa ul. Kolejowej wraz z dobudową chodnika oraz zapewnienie komunikacji pieszo-rowerowej
pomiędzy al. Zgody, a ul. Kolejową. - W ramach inwestycji planowane jest połączenie tych ulic tunelem dla pieszych i rowerów tak,
aby została zapewniona sprawna
komunikacja pomiędzy wschodnią, a zachodnią stroną linii kolejowej – informuje Monika Grochowska z PKP PLK.
W ramach planowanej inwestycji kolejarze chcą zlikwidować także przejazd w ciągu ulicy Słonecznej w Starej Iwicznej. Nowa droga
721 ma przecinać linię kolejową po
południowej stronie Słonecznej. W
tym miejscu ma powstać wiadukt
drogowy. Ulica Orężna ma zostać
natomiast połączona ze Słoneczną
i przebiegać po zachodniej stronie
linii kolejowej.
Ciekawe plany dotyczą również
ulicy Mleczarskiej. Przejazd kolejowy w ciągu tej drogi, znajdujący się
przy cmentarzu parafialnym, również ma zostać zlikwidowany. MleR
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Zwierzę zauważyła we wtorek rano pani Agnieszka, nasza czytelniczka.
- Sarna dostała się jakoś na ogrodzoną posesję i najwyraźniej ma problem z wydostaniem się – alarmowała. - Zawiadomiłam już straż miejską. Zwierzę nie ma
jedzenia i wody. Musi być przestraszone, bo na sąsiedniej działce mieszkają psy,
a nieopodal znajduje się ruchliwa droga łącząca Piaseczno z Konstancinem.
Wracając z pracy, pani Agnieszka znów widziała sarnę. - Przyniosłam jej
trochę jabłek i bułek – opowiada. W środę wieczorem na miejscu zjawili się
zaalarmowani przez straż miejską pracownicy fundacji Animal Rescue. - Za
zgodą właściciela nieruchomości rozszczelniliśmy nieco siatkę i wypuściliśmy
sarnę na wolność – opowiada Dawid Fabiański z Animal Rescue. - Od razu pobiegła w zarośla, gdzie czekał na nią koziołek. Zrobiliśmy to dopiero o zmroku
ze względu na duże natężenie ruchu na pobliskiej drodze. Chcieliśmy uniknąć
sytuacji, że zwierzę wpadnie pod koła samochodu – wyjaśnia.

Dziś na przejazdach kolejowych często tworzą się zatory.
PKP postanowiło rozwiązać ten problem
czarska ma przechodzić pod linią
kolejową biegnącą do KonstancinaJeziorny. Co więcej, z naszych informacji wynika, że przy Mleczar-

skiej ma powstać przystanek kolejowy, z którego będą mogli korzystać
mieszkańcy pobliskich osiedli.
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W imieniu samorządu
Gminy Konstancin-Jeziorna
życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych

Świąt Wielkanocnych.
Niech będzie to czas
odpoczynku i reﬂeksji
w gronie najbliższej rodziny.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna
Agata Wilczek

Burmistrz Gminy
Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

Gmina
Konstancin-Jeziorna
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Jednak wolno budować
pod linią wysokiego napięcia!
LESZNOWOLA W listopadzie pisaliśmy o inwestycji pod linią wysokiego napięcia u zbiegu ulic Słonecznej i
Postępu w Kolonii Lesznowoli. Po naszej publikacji starosta uchylił pozwolenie na budowę i odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego dla powstającego na narożnej działce obiektu handlowo-usługowego.
Prace stanęły, jednak kilka tygodni temu zostały wznowione. Dlaczego?
Chodzi o duży budynek powstający na narożnej działce naprzeciwko Tolka. Nie trzeba być ekspertem
żeby zauważyć, że budowa odbywa się centralnie pod linią wysokiego napięcia. W październiku ubiegłego roku, po interwencji jednego
z naszych czytelników, poinformowaliśmy o tym fakcie starostwo powiatowe. Na reakcję urzędników nie
trzeba było długo czekać. Budowę
niemal natychmiast odwiedzili naczelniczka wydziału architektoniczno-budowlanego wraz z jednym z
pracowników, którzy potwierdzili obecność sieci wysokiego napięcia ponad powstającym obiektem.
Tego samego dnia architekt, który
zaprojektował budynek poinformował starostwo (ten organ wydaje pozwolenie na budowę), że widział ww.
linię przed projektowaniem oraz, że
inwestycja nie została uzgodniona z PSE SA – zarządcą sieci przesyłowej. Jednocześnie stwierdzono,
że w projekcie nie zostały uwzględnione warunki techniczne oddziaływania sieci elektroenergetycznej
na projektowany obiekt budowlany.
Starosta Ksawery Gut wstrzymał
więc 5 października wykonanie po-

zwolenia na budowę i wydał postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w tej sprawie.
Powodem były istotne dla sprawy
nowe okoliczności istniejące w dniu
wydania decyzji, a nieznane organowi, który ją wydał. W tym konkretnym przypadku starostwo powiatowe w Piasecznie nie miało wiedzy o
sieci wysokiego napięcia, przebiegającej nad planowaną inwestycją.

Wojewoda uznał, że wydając
pozwolenie na budowę
starostwo miało wiedzę
o przebiegu linii wysokiego
napięcia nad realizowaną
inwestycją. Starostwo temu
zaprzecza
Starosta uchyla pozwolenie
na budowę
Po przeanalizowaniu sprawy, 30
października ubiegłego roku starosta Ksawery Gut wydał decyzję
o uchyleniu pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego przy skrzyżowaniu Słonecznej z
Postępu wydanego 25 maja oraz odmówił zatwierdzenia projektu bu-

dowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowę. Uzasadniał, że inwestor
otrzymał na początku marca 2020
r. od PSE pismo, w którym zostały wymienione konieczne do spełnienia warunki, związane z bliskim
sąsiedztwem linii wysokiego napięcia. Z projektu budowlanego wynika
jednak – jak wskazuje starostwo – że
się do tych warunków nie zastosował. Mało tego, na mapie do celów
projektowych zataił, zdaniem organu, istniejący przebieg sieci.
Wojewoda uchyla decyzję starosty
Inwestor nie zgadzał się z decyzją starosty. Wysłał do urzędu pismo, w którym podnosił, że dotychczas wydał na realizowany przy Postępu projekt ponad 2,6 mln zł i będzie domagał się odszkodowania.
Wygląda na to, że zaskarżył też decyzję starosty do wojewody. W efekcie 31 grudnia Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję wydaną przez starostwo powiatowe w Piasecznie. Stała się ona prawomocna 12 lutego i od
tego momentu inwestor może prowadzić budowę. - Nasze postępowanie w tej sprawie zostało umorzone
– przyznaje Joanna Grela z biura pro-

PIASECZNO

„Szalał” z pałką teleskopową. Teraz za to odpowie
W niedzielę po południu na
ulicy Pod Bateriami w Zalesiu
Dolnym doszło do nietypowego zdarzenia. Z osobowej kii wysiadł mężczyzna, który groził innemu uczestnikowi ruchu pałką
teleskopową, bo ten rzekomo mu
zajechał. Policja zna już persona-

lia napastnika, ponieważ zdarzenie nagrała zamontowana w jednym z aut kamera. - Udało się nam
ustalić, że pałkę wyciągnął 25-letni mieszkaniec gminy Tarczyn –
mówi nadkom. Jarosław Sawicki,
rzecznik KPP w Piasecznie. - Sprawę prowadzą policjanci z TarczyR
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na. Mężczyzna, który jechał kią
odpowie prawdopodobnie za kilka wykroczeń drogowych oraz
kierowanie gróźb karalnych. Mężczyzna ten w przeszłości popełniał podobne wykroczenia.

TW

Choć wydaje się to nie do pomyślenia, decyzją wojewody budowa
obiektu pod linią wysokiego napięcia może być kontynuowana
kalizację obiektu. - Dowiedzieliśmy
się o tym już po fakcie od przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych – wyjaśnia Joanna Grela. - 19 marca wysłaliśmy do Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego pismo z prośbą o zbadanie z
urzędu poprawności rozstrzygnięcia
Wojewody Mazowieckiego. Chcemy,
aby GINB objął tę sprawę specjalnym nadzorem, gdyż decyzja wojewody może doprowadzić do powstania obiektu w strefie powodującej
zagrożenie dla zdrowia i życia jego
użytkowników.

mocji powiatu. - Wojewoda błędnie
uznał, że w dniu wydawania pozwolenia na budowę organ pierwszej instancji posiadał wiedzę o trasie przebiegu linii wysokiego napięcia, jednak z załączonej do projektu mapy
do celów projektowych wynikało, że
na tym odcinku sieć została usunięta. Potwierdził to geodeta informując na piśmie, że była to jego pomyłka – dodaje urzędniczka. Starostwo
stoi na stanowisku, że inwestor działał w tym wypadku z pełną premedytacją, by wprowadzić starostę piaseczyńskiego w błąd, gdyż uzyskał on
przed wydaniem decyzji odmowę od
zarządcy sieci energetycznej na loR
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Spółdzielnia montuje kolejne
płotki w centrum miasta
PIASECZNO – Jesteśmy otoczeni
płotami i płotkami – mówi pani
Anna, mieszkanka alei Róż. - To
grodzenie bloków i skwerów przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Jedność” jest absurdalne. Wyznaczyli nam korytarze do spacerowania,
kompletnie tego nie rozumiem
Mieszkanka twierdzi, że wygradzanie przestrzeni w centrum miasta
trwa już od jakiegoś czasu, jednak
teraz przybrało na sile. - Mało tego,
spółdzielnia która wpadła na ten pomysł, nie zatrzymuje się – uważa nasza czytelniczka. - Nie wiem czemu
ma to służyć, niedługo w ogóle nie
będzie można przejść między blokami czy wyjść z psem na spacer.
Stanisław Zawadzki, prezes spółdzielni, stoi na stanowisku że płotki
są potrzebne. - Chodzi o to, żeby psy
nie biegały po trawnikach i ich nie
brudziły – wyjaśnia. - Ludzie zresztą
wcale nie są lepsi. Chodzą jak im pasuje i zadeptują trawę. Często wjeżdżają też na skwery samochodami. A
tak są płotki i już nikt nic nie zniszczy. Zresztą wszystko robimy po
wcześniejszej konsultacji z mieszkańcami bloków. W tej chwili grodzimy
okolice ul. Kusocińskiego i będziemy
sukcesywnie posuwać się dalej.
Prezes przekonuje, że większość mieszkańców popiera działania spółdzielni. Twierdzi, że dzięki płotkom panuje nie tylko porządek, ale jest też bezpieczniej i spokojniej. - Skończyło się picie piwa na
trawnikach i pukanie nocą do okien
mieszkających na parterze starszych
ludzi – mówi. - Płotki doskonale się
sprawdzają. A jak ktoś chce otwartych podwórek, niech przeprowadzi
się na wieś.

Prezes spółdzielni przekonuje, że płotki
zapewniają porządek, spokój i bezpieczeństwo
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Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39
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Nie będzie parkingu przy Towarowej
PIASECZNO Gmina poinformowała, że przebudowa Towarowej wraz z budową parkingu P&R na
200 miejsc nie dojdzie do skutku, mimo że podpisano już umowę z wykonawcą inwestycji i zarezerwowano na nią środki. Powodem są działania PKP PLK, które planują budowę czwartego
toru do Piaseczna i rozważają przejęcie terenu, na którym miałby powstać parking
Wygląda na to, że planowana rozbudowa torów aglomeracyjnych pokrzyżowała plany włodarzom Piaseczna. Przebudowa Towarowej wraz z budową oczekiwanego
przez mieszkańców parkingu miała zakończyć się wiosną i zaplanowano na nią ponad 7 mln zł, z czego 1,5 mln zł miała stanowić unijna
dotacja. Dziś wiadomo już, że plany
te nie zostaną zrealizowane, a gmina nie tylko straci dotację, ale też będzie musiała rozwiązać umowę z zakontraktowanym wykonawcą. Dlaczego? Okazuje się, że plany samorządu pokrzyżowały Polskie Koleje Państwowe PLK. Rozważają one
dużą inwestycję kolejową, która ma
usprawnić ruch kolejowy między

Piasecznem a Warszawą (czwarty tor ma biec do Czachówka). W
związku z tym zlecono przygoto-

Zamiast parkingu gmina
przebuduje kolejny odcinek
ulicy Dworcowej
wanie studium wykonalności inwestycji. - O naszych planach poinformowaliśmy gminę Piaseczno już we
wrześniu ubiegłego roku – informuje Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK. - W styczniu wykonawca opracowujący studium przekazał do gminy plany z wyszczególnioną infrastrukturą, mogącą potencjalnie kolidować z planami no-

Scena Józefosław. Na pirackim szlaku
W czwartek 8 kwietnia w Klubie Kultury w Józefosławiu odbędzie się koncert grupy Zrefowani. Zespół, choć powstał kilka miesięcy temu, szybko zdobył sobie sympatię pasjonatów sceny szantowej; najpierw Warszawy, a potem
Mazur, mając na swoim koncie kilkanaście występów. Dzięki mieszanej formule
koncertów zarówno dla publiczności w lokalach jak i tej w internecie, posiada
też liczną grupę fanów z całej Polski. W repertuarze zespołu znajdują się zarówno znane wszystkim żeglarskie standardy, jak i te trochę zapomniane piosenki. Zrefowani tworzą też własne kompozycje, co zaowocowało zajęciem II miejsca w przeglądzie konkursowym Festiwalu Szanta Claus „na cumach”. Początek
koncertu o godzinie 21. Transmisja online – FB Centrum Kultury.
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Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane?
Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg
przed laminacją

Pierwotne plany zostały zredukowane do wykonania nowej
nawierzchni. Wzdłuż ulicy będzie jednak można parkować samochody
tować jedynie nawierzchnię ulicy
Towarowej i dostosować ją do potrzeb mieszkańców. Środki zarezerwowane na parking zostaną przesunięte na remont kolejnego odcinka

ulicy Dworcowej. Już ruszyły procedury przetargowe.

TW

Rusza Piaseczyńska Liga Spławika

PIASECZNO

P

wego układu torów. Gminie zaproponowano wprowadzenie korekt do
projektu parkingu, aby wyeliminować tę kolizję – dodaje.
Burmistrz Daniel Putkiewicz
podkreśla, że gmina nie miała możliwości przesunięcia parkingu, a
PKP chciały zarezerwować dokładnie to miejsce, w którym miałby on
powstać. - Kolejarze dopiero rozważają możliwość budowy torów –
zwraca uwagę burmistrz. - Nawet jeśli ta inwestycja zostanie uznana za
zasadną, tory i tak nie powstaną w
ciągu najbliższych 10 lat. Oceniam,
że w warunkach zaproponowanych
przez PKP, budowa tego parkingu
nie może zostać zrealizowana. Dlatego zdecydowaliśmy się wyremon-

po laminacji

Zabieg laminowania
Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje
specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom
zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg
poleca się w celu zachowania koloru
Salon BB, ul. Młynarska 6
włosów farbowanych, wówczas można
go wykonać nawet tuż po farbowaniu.
(wejście od Warszawskiej),
Efekt zabiegu , zależnie od stanu włoPiaseczno,
Tel. 22 401 1234
sów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

PIASECZNO Już 3 maja startuje pierwsza edycja Piaseczyńskiej Ligi Spławika. W tym roku
zaplanowano trzy imprezy eliminacyjne zwieńczone finałem, który odbędzie się na
początku września na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym
Organizatorem
i
pomysłodawcą
cyklu
zawodów jest Łukasz Stryczyński.
- Chodzi mi o popularyzowanie
wędkarstwa jako sportu – wyjaśnia. - Chcemy zerwać ze stereotypem wędkarza, który pije, śmieci i
często bywa agresywny. Piaseczyńska Liga Spławika ma temu służyć.
Stryczyński przekonuje, że wędkarstwo jest obecnie równie popularne jak wiele innych dyscyplin sportowych na naszym terenie.

Liga dla wędkarzy mimo
że jeszcze nie wystartowała,
już cieszy się ogromnym
zainteresowaniem
- W samym Piasecznie kartę opłaca
około dwóch tysięcy osób, w sąsiednich gminach jest zresztą podobnie
– zaręcza. - Pomysł, aby utworzyć
ligę, od razu spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem zarówno wśród
samych wędkarzy, jak i sponsorów.
Pierwsze zawody eliminacyjne w ramach PLS z udziałem 45 zawodników (nie ma już wolnych miejsc) odbędą się 3 maja na popularnym łowisku „Jaś”w Tarczynie. Drugie zaplanowano na 20 czerwca w Baniosze, a trzecie – 18 lipca na zalewie
Amo w Zalesiu Dolnym. Tam też
odbędzie się wielki finał z udziałem
30 najlepszych wędkarzy w weekend
4 i 5 września. Każde zawody mają

Wszystkie złowione przez zawodników ryby będą
po zważeniu trafiały z powrotem do akwenów
mieć podobny przebieg. Stanowiska
nad akwenami będą losowane zdalnie. Łowienie ryb ma trwać 4 godziny, wcześniej zawodnicy będą mieli 1,5 godziny na przygotowanie się.
Wszystkie złowione ryby po zważeniu mają trafiać z powrotem do wody.
- Chcemy przyciągnąć do tej
inicjatywy jak najwięcej osób –
zaznacza
Łukasz
Stryczyński.
- Dlatego organizujemy też Piaseczyńską Ligę Feedera, dla zawodników łowiących z gruntu. Tu
mamy jeszcze wolne miejsca. Zawody planujemy zorganizować w ZaR
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lesiu Górnym (23 maja), na łowisku „Jaś” (4 czerwca) oraz 1 sierpnia na Amo. Wygra osoba, która
osiągnie najlepszy sumarycznie wynik we wszystkich trzech imprezach.
A już 30 maja na Górkach Szymona odbędzie się doroczny Wędkarski Dzień Dziecka. Na najmłodszych
mają czekać gry, zabawy i różne
atrakcje z nauką łowienia ryb włącznie. Impreza będzie miała charakter
otwarty i będzie bezpłatna.

Tomasz Wojciuk
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Turniej młodych adeptów kickboxingu
KICKBOXING W marcu odbyła się już dziewiąta edycja corocznego turnieju Kickboxingu Piaseczno Open.
Patronem imprezy był Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz, a patronat medialny nad
wydarzeniem objął Kurier Południowy
Na planszach w Piasecznie ustawionych w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji rywalizowało
łącznie blisko trzystu zawodników
z 18 klubów z całej Polski. Z uwagi
na liczbę uczestników i wymogi sanitarne, imprezę przeprowadzono
w trzech niezależnych grupach wiekowych. Niestety, w tym roku – ze
względu na pandemię koronawirusa – zawody musiały się odbyć bez
udziału kibiców.
Kategoria „Dzieci” toczyła boje
na pałki piankowe w formule Soft
contact. Wśród najmłodszych na
szczególne wyróżnienie zasługują dwie nasze reprezentantki - Karolina Chuda i Zuzanna Węgrzyn.
Dziewczyny w świetnym stylu zwyciężyły swoje kategorie wiekowe,
dzięki czemu znacząco przyczyniły
się do wygranej drużyny klubu X Fight wśród dzieci młodszych. Ponadto Zuzanna została uznana najlepszą zawodniczką turnieju w formule Pointfighting dzieci. Najlepszym
zawodnikiem w tej grupie wiekowej
był natomiast Jan Kamiński z Ninja Academy. Warto również dodać,
że aż trójka zawodników z sekcji X
Fight Złotokłos stanęła w Piasecznie na podium w kategorii - 142cm
soft contact. Całkowita dominacja
tej kategorii wzrostowej dokonała
się za sprawą Mikołaja Kurowskiego (pierwsze miejsce), Kacpra Zięby
(drugiej miejsce) i Nikodema Bulińskiego (trzecie miejsce). Czwarty

Zwycięski debiut
nowego trenera
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – PASSOVIA PASS 6:1
Okazale wypadł pierwszy mecz na wiosnę pod wodzą nowego szkoleniowca Adama Piotrowskiego. Perła wygrała pewnie i wszyscy w klubie mają nadzieję, że nie był to... ich ostatni mecz w tym sezonie

tego dnia medal dla X Fight zdobyła z kolei Matylda Dobrzańska, która skończyła rywalizację w soft contact na ostatnim stopniu podium i z
brązowym medalem na szyi.
Wśród kadetów młodszych dominowali za to zawodnicy klubu
Dan Świdnik, wygrywając rywalizację drużyn i zdobywając wiele złotych medali w konkurencjach indywidualnych. Na wyróżnienie w tej
kategorii wiekowej zasługuje Kacper
Zięba, który zdobył brązowy medal
w kategorii do 32 kg Pointfighting.
W rywalizacji kadetów starszych gospodarze nie byli już jednak tak gościnni. Zawodnicy X Fight Piaseczno wygrali pewnie w konkurencji
drużyn i zgarnęli cały worek meda-

li w zmaganiach indywidualnych. W
formule Pointfighting świetnie walczył Sebastian Jędraś, który nie pozostawił złudzeń swoim przeciwnikom w kategorii plus 69 kg. Swoje kategorie wygrali również Izabella Dąbrowska i Gustaw Wielądek. W
formule Light contact było jeszcze
lepiej. Złotymi medalami cieszyli
się na koniec: Bartosz Dobrowolski,
Sebastian Jędraś, Gustaw Wielądek,
Janek Bocheński i Daria Niciporuk.
Janek i Daria zostali wybrani również najlepszymi zawodnikami turnieju wśród kadetów starszych Light
contact. Oprócz dyplomów i medali
najlepsi otrzymali również upominki od firmy Sport Master.

Grzegorz Tylec

Brąz dla siatkarek z Konstancina
SIATKÓWKA, III LIGA Zakończyły się rozgrywki trzeciej ligi siatkówki kobiet
na Mazowszu. Drużyna
SPS
Konstancin-Jeziorna zajęła w nich ostatecznie trzecie miejsce, notując na zakończenie imponującą serię siedmiu ligowych zwycięstw

Od początku meczu Perła wyszła na rywala wysokim pressingiem, próbując jak najszybciej zdobyć bramkę. Już w 5. minucie piłka, po strzale Oliwiera
Filipa, wylądowała na poprzeczce bramki Passovi. Kolejne minuty przyniosły
kolejne sytuacje dla miejscowych, ale albo brakowało dokładności przy ostatnim podaniu, albo celności przy strzałach. W końcu, w 15. minucie, pięknym
uderzeniem z dystansu popisał się Michał Ambrozik i ekipa ze Złotokłosu wyszła na prowadzenie. Kolejne minuty upływały na walce w środku pola i sporej liczbie niedokładnych podań z obu stron. Jedyne zagrożenie, które była
w stanie stworzyć Passovia wynikało ze stałych fragmentów gry wykonywanych przez doświadczonego Sebastiana Milewskiego, po których dwa razy
zagotowało się pod bramką miejscowych. W odpowiedzi indywidualną akcją
popisał się Krystian Chrobak, który popędził lewą stroną boiska mijając kilku
przeciwników, ale niestety, w dogodnej sytuacji, uderzył zbyt słabo.
Druga połowa przyniosła kolejne ataki gospodarzy. Po jednym z dośrodkowań Krystiana Chrobaka najwyżej w polu karnym wyskoczył Artur Wolski i
strzałem głową podwyższył prowadzenie. Od tego momentu dominacja Perły nie podlegała już dyskusji, a Passovia miała poważne problemy z wyjściem
za połowę boiska. Kilka minut po bramce na 2:0 prostopadle podanie od Michała Ambrozika otrzymał Adrian Szczepański i w sytuacji sam na sam z bramkarzem nie pomylił się. W 60. minucie spotkania na boisku pojawili się Mateusz Nowak i Artur Sarnowski, a pięć minut później, po akcji tego drugiego,
Nowak strzelił na 4:0. Kolejne minuty przyniosły niewykorzystane sytuacje
Cezarego Kura i – debiutującego w Perle - Kamila Majorka. Następnie bramkę
na 5:0 strzelił młodziutki Jakub Pakuła, wykorzystując podanie Nowaka. Honorowego gola dla gości zdobył w 82. minucie, po stałym fragmencie gry, Daniel Szrebka. W ostatnich minutach Perła przeprowadziła jednak jeszcze jeden błyskawiczny kontratak. Dalekim wyrzutem rozpoczął go kapitan Paweł
Reszka, a po szybkiej wymianie podań między Pakułą i Nowakiem, piłka trafiła do Ambrozika, który strzałem po ziemi ustalił wynik meczu.

Grzegorz Tylec
Adam Piotrowski, trener Perły Złotokłos
Cieszy wysoka wygrana i zdobyte punkty, bo tych nam bardzo brakuje w lidze. Cała drużyna
pokazała się z bardzo dobrej strony – i ci co zagrali od początku, i ci co weszli w drugiej połowie. Było to w pełni zasłużone i bardzo nam potrzebne zwycięstwo. Teraz czekamy na kolejne mecze ligowe, mając nadzieję że jak najszybciej będziemy mogli wznowić rozgrywki i
walczyć na boisku o kolejne punkty.

Z Małgorzatą Skorupą, trenerką SPS Konstancin-Jeziorna, rozmawia Grzegorz Tylec
Jak została pani trenerką w Konstancinie i jak długo prowadzi pani
już zespół?
Któregoś dnia zadzwoniła do
mnie koleżanka i zapytała czy nie
mam ochoty poprowadzić trzecioligowego zespołu dziewczyn i tak się
zaczęło. To drugi sezon, jak udaje
nam się razem pracować.

Jakie są mocne strony pani zespołu, a nad czym musicie jeszcze popracować?
Nasze atuty to zespołowość i
duch walki. Jeżeli chodzi o rzemiosło siatkarskie, to nie ma drużyny idealnej. My znamy swoje słabe
punkty. Mogę jedynie zdradzić, że...
mamy nad czym pracować.

Jak ocenia pani minione rozgrywki? Chyba trochę szkoda, że nie
trwają dalej, bo w końcówce sezonu złapałyście świetną formę i wygrywałyście mecz za meczem?
Był to sezon z wieloma zwrotami akcji. W w yniku pandemii
było wprawdzie wiele przeszkód,
ale rozgry wki mogę uznać za
udane. Pozostaje niedosyt, ale
taki jest sport.

Ten sezon był trudny ze względu na
pandemię. Przez pewien czas nie
mogłyście ani grać, ani nawet tre-

Czego zabrakło, by móc cieszyć się
teraz z awansu do drugiej ligi?
Myślę, że w tym sezonie zespół
dał z siebie wszystko. Działo się wiele rzeczy z przyczyn od nas niezależnych i tym bardziej jestem dumna z
całej drużyny, bo dziewczyny zawsze
dają z siebie maksimum i czego na
pewno im nie brakuje, to charakteru.
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Liga okręgowa
Kolejka 18 - 13-14 marca

Ursus II Warszawa 0-3 Orzeł Baniocha
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 3-1 SEMP Ursynów
(Warszawa)
GLKS Nadarzyn 4-0 Sarmata Warszawa
Grom Warszawa 3-1 Piast Piastów
Laura Chylice 2-4 Korona Góra Kalwaria Milan Milanówek 3-2 Przyszłość Włochy (Warszawa) Perła
Złotokłos 6-1 Passovia Pass
Ryś Laski 1-3 LKS Chlebnia
KS Teresin 4-0 Naprzód Brwinów

nować we własnej hali? Czy miało
to wpływ na postawę zespołu?
Był trudny i mało regularny.
Te okoliczności nie były na pewno
sprzyjające, ale po prostu trzeba się
było do nich dostosować.
Na co stać drużynę w przyszłym
sezonie? Czy planujecie jakieś
wzmocnienia?
Póki co nie myślimy jeszcze o
przyszłym sezonie. Na wszystko
przyjdzie czas.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tabela drugiej grupy warszawskiej
ligi okręgowej
1. Orzeł Baniocha 18 44 14 2
2. Laura Chylice
18 41 13 2
3. LKS Chlebnia
18 40 13 1
4. Milan Milanówek 18 39 12 3
5. Korona Góra Kalwaria
18 39 13 0

16.
2
3
4
3

71-24
62-28
54-24
48-19

5 47-26

17.
18.

KS Teresin
18 36 11
Grom Warszawa 18 35 11
GLKS Nadarzyn 18 29 9
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
18 29 9
Ursus II Warszawa 18 23 7
Piast Piastów
18 20 6
Perła Złotokłos 18 20 6
Ryś Laski
18 18 5
Przyszłość Włochy (Warszawa)
18 15 4
Sarmata Warszawa
18 15 4
SEMP Ursynów (Warszawa)
18 11 3
Passovia Pass
18 8 2
Naprzód Brwinów
18 5 1

Patrycja pojedzie
na Mistrzostwa Polski
TENIS STOŁOWY Zawodniczka UKS Return Piaseczno Patrycja Borowska
udanie zaprezentowała się na Grand Prix Polski młodzików i młodziczek w Dębicy

3 4 48-27
2 5 60-25
2 7 47-43
2
2
2
2
3

7 39-31
9 48-38
10 31-53
10 38-36
10 31-44

3 11 25-58
3 11 29-50
2 13 27-73
2 14 13-69
2 15 19-69

Młoda pingpongistka, z racji wysokiego rankingu (20. miejsce), nie musiała brać udziału w eliminacjach, a w turnieju głównym zajęła drugie miejsce
w grupie czteroosobowej, co dało jej awans do najlepszej 32 w Polsce i przepustkę do majowych Mistrzostw Polski. W turnieju wzięli również udział Paweł Jankowski i Feliks Gulan, dla których był to zresztą debiut na arenie ogólnopolskiej. Choć wypadli dobrze i udało im się wygrać kilka gier, to ostatecznie nie udało im się awansować do turnieju głównego. W Dębicy zdobyli jednak niezwykle cenne doświadczenie, które z pewnością będzie procentować
w przyszłości.
Tyl.
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Uczniowie z Józefosławia
zwycięzcami konkursu filmowego!

0 zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
Kilka dni temu rząd rozstrzygnął kolejny, trzeci już nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do jednostek
samorządu terytorialnego w całej Polsce trafi w sumie 13,5 mld
zł. Wojewoda Mazowiecki ogłosił,
że 163 gminy z terenu Mazowsza
otrzymają łącznie ponad 227 mln
zł. Niestety, wśród szczęśliwców
nie ma gmin z terenu powiatu piaseczyńskiego.

PIASECZNO W marcu rozstrzygnięto IV Edycję Konkursu dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” 2020/2021.
Znakomicie - i to już drugi raz z rzędu - wypadli w nim przedstawiciele gminy Piaseczno
Pierwsze miejsce w kategorii
szkoły ponadpodstawowe „Obrazy, miejsca, powroty - filmowy dokument czasów” przyznano pracy
konkursowej zatytułowanej „Niemy
świadek historii”, wykonanej przez
uczniów Niepublicznego Liceum
Ogólnokształcącego w Józefosławiu. Film przedstawia historię piaseczyńskiego zabytku - dworku „Poniatówka” w konwencji retrospekcji
w formie krótkich impresji dziejących się na przestrzeni 120 lat.
Jury doceniło zwłaszcza ciekawie przedstawioną historię miejsc
i zdarzeń z najbliższego środowiska, w którym żyją autorzy, uczenie rozpoznawania śladów z przeszłości oraz rozwijanie zainteresowań poszukiwaniem dokumentów nieznanych faktów. Oceniający
zwrócili również uwagę na niestereotypowy pomysł odkrywania tajemnic miejsc zapomnianych, przedstawiony w konwencji retrospekcji, powrotu do czasów ich powstawania
i rozkwitu, a także oryginalny sposób przekazu twórczej kreacji w nieoczywistej formie, symulację fragmentów zdarzeń i pokazanie w krótkich impresjach charakteryzujących
zmiany losów ludzi i miejsca na tle
historii. Warto podkreślić, że w konkursie wzięło udział ponad 30 szkół
z województwa mazowieckiego.
Podróż w czasie z „Poniatówką”
W „Niemym świadku historii”
wystąpili: Paweł Bernaś, Krzysztof Bolek, Maciej Mąkosa, Andrzej
Smorąg, Szymon Sukiennik, Gabriela Szcześniak i Cedryk Zakrzewski - uczniowie drugiej klasy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Józefosławiu. Scenariusz
i montaż obrazu jest dziełem Pawła Bernasia, a opiekunem projektu
była Agnieszka Hresiukiewicz (nauczycielka języka polskiego).
- Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie filmowym było

dla nas wielkim wyróżnieniem
i sprawiło nam ogromną radość –
nie kryje Paweł Bernaś. - Pisząc scenariusz chciałem pokazać historię widzianą z perspektywy budynku. Dlatego, niejako oczami dworku „Poniatówka”, oglądamy wydarzenia, które rozgrywają się na przestrzeni 120 lat.
Poszczególne epizody rozgrywają się co 40 lat, w najbardziej przełomowych latach historii Polski, a
w każdym z nich autor scenariusza
starał się umieścić charakterystyczne cechy epoki i odniesienia do dziejów „Poniatówki”. Dodatkowo, aby
jeszcze bardziej podkreślić różnice epok, każdy epizod został nagrany w stylistyce okresu, w którym się
rozgrywa. Dlatego np. pierwsze sceny są stylizowane na film niemy, a
czasy wojenne - na czarno-białe filmy powojenne.
- Starałem się też umieścić w filmie pewne nawiązania do literatury i kultowych filmów – mówi Paweł Banaś. - Jest scena z wybitym
zębem barona - „Lalka” Bolesława
Prusa czy zabawny cytat z „Misia”
Stanisława Barei w scenie z PRL-u.
Ciekawostką jest to, że choć film
młodych twórców trwa tylko 10 minut, bo takie były wymogi konkursu,
to nagranego materiału mają... kilka godzin. Dzieło powstało w Parku
Miejskim w Piasecznie, gdzie znajduje się „Poniatówka”, co jednak rodziło pewne problemy realizacyjne.
- Często musieliśmy nagrywać duble, ponieważ podbiegały do aktorów zaciekawione dzieci lub dorośli,
pytając co nagrywamy – wyjaśnia
Paweł Banaś. - Kilka razy w kadr
wchodziły też psy, a nawet kot. Niektóre ujęcia musieliśmy również powtarzać, bo słychać było warkot samochodu czy przelatującego samolotu. Jednak to wszystko sprawiało nam wszystkim dużą frajdę i naprawdę świetnie się przy tym bawiliśmy.

TW
GÓRA KALWARIA

Coraz bliżej zmiany
granic miasta
Kadr z filmu „Niemy świadek historii”
Wysiłek się opłacił
Choć zwycięstwo w konkursie cieszy, to właśnie ta sama grupa uczniów z NLO w Józefosławiu
(bez dwóch osób, które doszły w
tym roku) rok temu również zajęła
pierwsze miejsce w III Edycji Konkursu Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie”. Wówczas
wzięło w nim udział 37 szkół z województwa mazowieckiego.
- Byłem bardzo podekscytowany, kiedy podjęliśmy decyzję o ponownym wzięciu udziału w konkursie, tym bardziej, że rok temu zajęliśmy pierwsze miejsce – mówi Andrzej Smorąg, który wcielił się w filmie w rolę narratora i aktora. - Wiedziałem, że musimy się jeszcze bardziej postarać i że poprzeczka będzie zawieszona wyżej.
Jak wspomina, w trakcie kręcenia
filmu było wiele zabawnych sytuacji,
szczególnie podczas pomyłek.
- Były też momenty napięcia, kiedy
pewnego wieczoru o godzinie 23, kiedy już miałem kłaść się spać, zadzwonił
Paweł i powiedział, że jeszcze dziś potrzebuje ponownego nagrania mojej roli
narratora – przyznaje Andrzej Smorąg.
- Zrobiłem to, trochę się nie wyspałem,
ale jak widać wysiłek się opłacił.
Podczas kręcenia przedostatniego odcinka, gdzie Andrzej grał
rolę milicjanta, było z kolei bardzo mroźno i wietrznie. Młody aktor żałuje jednak, że nie było akurat śniegu, co jeszcze bardziej odR
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wzorowałoby atmosferę stanu wojennego z 1981 roku. Strój milicjanta, wraz z akcesoriami, pożyczył mu
natomiast Paweł, który kolekcjonuje
militaria z II wojny światowej oraz
okresu PRL.
- Hełm trochę mnie uwierał i
kurtka była za ciasna, ale w filmie na
szczęście nie było tego widać – dodaje. - Bardzo się ucieszyłem i trochę nie dowierzałem, że po raz drugi
wygraliśmy ten konkurs. Myślę jednak nieskromnie, że na to zasłużyliśmy. Dołożyliśmy wszelkich starań,
aby realizacja wyszła jak najbardziej
profesjonalnie i udało się.
Maciej Mąkosa wystąpił z kolei
w ostatniej scenie filmu i przyznaje,
że niska temperatura... skutecznie
zmobilizowała cały zespół do szybkiej i efektywnej pracy.
- Granie w filmie jest nie tylko świetną zabawą i odskocznią w
tych covidowych zawirowaniach,
ale przede wszystkim nauką i dotykaniem historii, która okazuje się, że
jest bardzo ciekawa i inspirująca –
mówi Maciej Mąkosa. - Już snują się
nam po głowach pomysły jak można byłoby uratować „Poniatówkę”
przed dewastacją i zapomnieniem...
Film „Niemy świadek historii” można obejrzeć na stronach internetowych
NLO w Józefosławiu (www.lo-jozefoslaw.pl), gminy Piaseczno i powiatu piaseczyńskiego oraz na facebooku szkoły.

Grzegorz Tylec

W środę radni pozytywnie zaopiniowali zmianę granic miasta, polegającą na przyłączeniu
do niego PGR-u Moczydłów oraz
Kalwaryjki, będącej obecnie częścią Krzaków Czaplinkowskich.
Inicjatorzy tej zmiany starali się o
nią od kilku lat. W końcu władze
poszły im na rękę i zorganizowały konsultacje społeczne oraz publiczną dyskusję na ten temat.
Podjęte w środę przez radnych
uchwały to dopiero początek długiej procedury zmiany granic Góry
Kalwarii. Zakończy się ona najprawdopodobniej w przyszłym
roku decyzją Prezesa Rady Ministrów.

TW
PIASECZNO

Po napisach końcowych
W środę 7 kwietnia w Domu
Kultury w Piasecznie odbędzie
się spotkanie z Grzegorzem Emanuelem - aktorem, reżyserem,
filmowcem i fotografem, absolwentem Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. Od roku 2000
związany jest z edukacją teatralną i filmową – prowadzi amatorskie młodzieżowe zespoły teatralne i projekty filmowe. Początek spotkania o godzinie
19.30. Transmisja live - FB Centrum Kultury.

Tyl.
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NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Zatrudnię kierowcę kat.: C+E, Polska-Węgry, weekendy wolne, tel. 601 222 448

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Dekarskie, naprawa dachów, montaż dachów, rynny, obróbki blacharskie, papa termozgrzewalna, tel. 798 518 276

Salon fryzjerski w Piasecznie poszukuje fryzjera
damsko-męskiego, tel. 692 488 278

USŁUGI

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Baniocha lub Łoś
tel. 505 760 600

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

Firma Bruk-Brat zatrudni brukarzy/pomocników.
Wynagrodzenie 4 tys./7 tys. zł netto. Tel. 510 867 386

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie,
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568

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

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach w
Nowej Iwicznej, tel.502 159 936

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

ZATRUDNIĘ MECHANIKA DO SERWISU KOSIAREK
TEL. 607 846 301

Usługi transportowe, wywóz gruzu budowlanego, piasek wiślany, ziemia ogrodowa, samochód 7,5 tony dmc,
tel. 514 700 081

Zatrudnię murarza i pomocnika, tel. 601 847 143
Zatrudnię mechanika bądź elektromechanika ze znajomością wulkanizacji, osobowe, dostawcze, ciężarowe, z
możliwością zakwaterowania, Prażmów tel. 780 159 145

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912
Złota rączka. Wszystkie tematy profesjonalnie. Zastąpię
męża, tel. 501 050 950
Glazura, terakota, remonty- samodzielnie, tel. 694 126 583
Remonty, tel. 796 682 431

RÓŻNE
Pożyczki, tel. 513 654 277

Elektryk tel. 509 56 65 79

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA.
tel. 504 008 309

Kucharka do pracowni garmażeryjnej, Mysiadło,
tel. 603 68 65 61

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839

Pana do prac ogrodniczych z doświadczeniem.
Możliwość zakwaterowania, tel. 733 909 030

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

Masarnia zatrudni pracownika produkcyjnego oraz rozbiorowego. Piaseczno 22-756-79-82

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

Salon przyjmie uczennicę na praktyki, tel. 692 488 278
Firma Euro-Light z Tarczyna zatrudni Panią do sprzątania
biur i pomieszczeń magazynowo-produkcyjnych.
Tel. 22 736 73 00

NAUKA
GRUPA DYSKUSYJNA- rozmowy o naturze człowieka, rozwoju osobowości, twórczym życiu, sztuce, tel. 571 37 31 18
Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda,
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z dojazdem lub online, tel. 571 373 118

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Brukarstwo, tel. 501 683 631

Wulkanizatora do zakładu wulkanizacyjnego,
tel. 788 280 788

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350
Hydraulik tel. 886 576 148

KUPIĘ

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

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

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

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

ZDROWIE I URODA
Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność,
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność,
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno,
tel. 506 76 74 74
GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,
tel. 571 37 31 18

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118
Elewacje docieplenia tel. 514 343 032

SPRZEDAM

Tynki gipsowe,wylewki, tel. 502 788 561

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

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413
Malowanie mieszkań, remonty, glazurnictwo,
tel. 669 945 460

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Gołków,
tel. 501 679 121

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO SPRZEDAM

MATRYMONIALNE
Samotny, 43 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w
wieku ok. 28-35 lat, tel. 571 37 31 18

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

PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, przeróbki
www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898

GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82
NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKARNIKI PŁYTY, TEL. 511 204 952

AUTO - MOTO KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 793 304 091
Skup aut, tel. 515 018 430

DOMY DREWNIANE DO 35 M KW., NARZĘDZIÓWKI, STAWIAMY, TEL. 728 890 101

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

ROZBIÓRKI DOMÓW , TEL. 728 890 101

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

OKNA WSZYSTKIE WYMIARY TAKŻE KOLOR, 2,3-SZYBOWE. PRODUCENT, SZYBKIE TERMINY ZAMÓWIENIA,
TEL. 728 890 101

2 działki (1400 i 1100 m kw.) Piaseczno,
tel. 519 604 791, 662 066 272

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

Działka budowlana, 2364 m kw. w Wólce Kozodawskiej,
tel. 602 463 705

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

Budowlana ok. 1000 m kw., w Mieszkowie, media,
300 zł/m kw., tel. 503 002 904

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Działka budowlana, 4200 m kw., Nowy Prażmów,
tel. 536 043 434

Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Malarskie, tel. 696 120 208

Jastrzębie, ul. Jastrzębska 3400 m kw, działka budowlana, media, budynki przy lesie, tel. 606 174 515

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

Dwupokojowe 36 m kw. Piaseczno, tel. 601 213 555

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

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

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

Mieszkanie 58 m kw., parter, 2 pokoje z kuchnią, Piaseczno, ul. Warszawska 37, tel. 518 750 030

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Tarczyn 4ha, 1,4 mln zł, tel. 668 714 858

Hydraulik, tel. 535 872 455

Sprzedam działkę rolną 4,6ha w gminie Chynów z dobrym
dojazdem, tel. 886 148 471

Elektryk, tel. 666 890 886
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Ogrodzenia, tel. 504 008 309

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

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

Warsztat/hala Góra Kalwaria tel. 501 132 380

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

Podnajmę w pełni wyposażone stanowisko fryzjerskie
w salonie w centrum Piaseczna, tel. 692 488 278

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Kawalerkę w Piasecznie, tel. 662 377 618

E

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Diagnostę na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów w
Prażmowie, praca dorywcza, tel. 693 653 165

R

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Rolną z zabudowaniami lub bez, tel. 503 002 904
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Wykonali pracę, teraz chcą od gminy wynagrodzenia
GÓRA KALWARIA Czterej przedsiębiorcy, którzy byli podwykonawcami w realizowanej na
zlecenie gminy inwestycji, w związku z niewypłacalnością głównego wykonawcy domagają się od urzędu rekompensaty. Okazuje się jednak, że są przeszkody, uniemożliwiające szybkie wypłacenie im pieniędzy. - Mimo to robimy wszystko, aby spełnić
oczekiwania tych przedsiębiorców – zapewnia Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza
Chodzi o prace zrealizowane w
ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej jednostki wojskowej". Z naszą redakcją skontaktowała się mecenas
Magdalena Cybulska, reprezentująca czterech przedsiębiorców, którzy od kilku miesięcy czekają na pieniądze w ramach rozliczenia gminnej inwestycji. Przedsiębiorcy ci nie
otrzymali wynagrodzenia za zrealizowane usługi. - Gmina uzależnia wypłaty tych wynagrodzeń od
otrzymania dokumentacji końcowej od wykonawcy lub samodzielnego zinwentaryzowania wykonanych robót – twierdzi mecenas Cybulska. - Ta przepychanki trwają już
ponad cztery miesiące. Łączna wierzytelność moich mocodawców wynosi około 170 tys. zł.
Magdalena Cybulska informuje, że wszyscy czterej przedsiębiorcy
zostali zgłoszeni jako podwykonawcy w urzędzie miasta. Potem przedłożyli też faktury za wykonane usługi. Powołuje się na przepis mówiący o tym, że gdy generalny wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty podwykonawcom, zobowią-

zania te przejmuje zamawiający – w
tym przypadku gmina. Jako że podczas realizacji inwestycji na terenie dawnej jednostki doszło do takiej sytuacji, w listopadzie ubiegłego roku podwykonawcy udali się do
urzędu gminy. - Byli zwodzeni, aż
w końcu otrzymali pismo że gmina
nie odpowiada za wypłatę wynagrodzeń – informuje reprezentantka poszkodowanych. - Gmina najpierw
uznała, że moi klienci się mają statusu podwykonawców, a potem, gdy
ten argument został obalony, niezasadnie uzależniła wypłatę pieniędzy od przeprowadzenia inwentaryzacji budowy. Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz wypracowa-

Gmina nie uchyla się od
wypłaty podwykonawcom
pieniędzy, ale musi
przestrzegać
obowiązującego prawa
ne orzecznictwo nie uzależniają wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom od żadnych warunków, z wyjąt-

kiem faktur. A ten obowiązek został
spełniony – dodaje.
Poprosiliśmy o komentarz gminę. Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, że urzędnicy nie mieli możliwości zweryfikowania zakresu zleconych prac oraz zaangażowania finansowego, ponieważ w
umowach w podwykonawcami podano jedynie stawki jednostkowe za
wynajem maszyn lub dostawę materiałów bez określenia ogólnej kwoty. - Poza tym główny wykonawca
nie zgłosił gminie wszystkich podwykonawców, z którymi miał podpisane umowy, a którzy obecnie
zgłaszają się do gminy – informuje Piotr Chmielewski, rzecznik ratusza. - W terminie i zgodnie z przepisami zostało zgłoszonych tylko
dwóch podwykonawców i to tylko z
uwagi na interwencję pracowników
gminy, którzy przyjechali sprawdzić postęp prac na budowie. Kolejnych dwóch podwykonawców zgłoszono dopiero po wykonaniu przez
nich prac. To wykonawca nie dopełnił ciążących na nim obowiązków zgłoszenia wszystkich umów o
podwykonawstwo, a podwykonaw-

Inwestycja realizowana na terenie byłej jednostki zakończyła
się rozwiązaniem umowy z głównym wykonawcą
cy, którzy mieli podpisane umowy,
nie zainteresowali się tym, aby prawidłowo zgłosić się do zamawiającego – wyjaśnia.
Gmina podkreśla, że tylko zgłoszeni podwykonawcy mogą ubiegać
się o zapłatę należności z pominięciem generalnego wykonawcy. - Robimy wszystko, aby im zapłacić, ale
sprawy nie ułatwia zachowanie
głównego wykonawcy – przekonuje
Chmielewski. - Nie tylko, mimo ponagleń, nie dokończył on inwestycji,
nie zgłosił jej do odbioru końcowego, ale i nie przedłożył dokumentów
świadczących o prawidłowym wykonaniu prac, tj. dokumentacji powy-

konawczej. A ten dokument stanowi
podstawę do wypłaty jakichkolwiek
pieniędzy – dodaje.
Okazuje się, że po kilkukrotnych
wezwaniach skierowanych do generalnego wykonawcy, gmina ostatecznie rozwiązała z nim umowę.
Teraz ma być zlecona inwentaryzacja wykonanych prac firmie zewnętrznej. Jej przygotowanie potrwa kilka tygodni. - Dopiero wówczas gmina będzie mogła zgodnie z
prawem wypłacić podwykonawcom
należące się im pieniądze – kończy
Piotr Chmielewski.

Tomasz Wojciuk

Czy po okolicy krążą wilki? Niedawno znaleziono zagryzioną sarnę!
LESZNOWOLA Na początku stycznia w Wilczej Górze jeden z naszych czytelników zauważył przebiegającego przez drogę wilka. Niedługo potem na okolicznych polach pojawiły się ślady kilku osobników. Znaleziono też parę zagryzionych saren oraz lisów
- Coś jest na rzeczy, wszystko
wskazuje na to, że wilki zaczęły zapuszczać się w nasze rejony. W końcu nazwa Wilcza Góra nie wzięła się z niczego – mówi pan Adam,
jeden z mieszkańców. Mężczyzna
pokazuje zdjęcie na którym widać
szczątki sarny, znalezione na jednym z okolicznych pól na początku
marca. - Żadne dziko żyjące zwierzę oprócz wilka nie zostawiłoby
tej sarny w takim stanie – uważa
nasz czytelnik. - Ale na tym nie koniec. Zimą moi sąsiedzi, którzy są
myśliwymi, widzieli na śniegu ślady kilku wilków. Parokrotnie znaj-

dowali też w lesie zwłoki zagryzionych lisów. Apeluję do wszystkich,
aby uważali, a podczas spacerów
po leśnych ostępach nie puszczali luzem psów, bo im także wilki
mogą dobrać się do skóry.
Postanowiliśmy
potwierdzić
rewelacje naszego czytelnika w
Nadleśnictwie Chojnów, ale żaden
z leśniczych, z którymi rozmawialiśmy, nie potwierdził pojawienia
się na terenie powiatu piaseczyńskiego wilków. Nie oznacza to jednak, że ich tu nie ma. Trzy miesiące temu nadleśniczy Sławomir
Mydłowski przypominał, że na

przestrzeni ostatnich lat do nadleśnictwa napływały informacje
o pojedynczych osobnikach, które były rzekomo widywane na naszym terenie. - Na pewno żyją one
w Puszczy Kampinowskiej, były
też widziane w rejonie Garwolina, a nawet koło Nadaczyna – tłumaczył. - Pojedyncze sztuki cały
czas penetrują nowe tereny w poszukiwaniu pokarmu – dodawał.
Niewykluczone, że jeden lub kilka
wilków zapuściło się niedawno w
okolice Wilczej Góry.
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Na polach w rejonie Wilczej Góry i Władysławowa znaleziono w
ostatnim czasie kilka zagryzionych saren i lisów

