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W NUMERZE

Nietrzeźwy rozbił się na przystanku autobusowym
prowadząc auto i filmując
KONSTANCIN-JEZIORNA Do policyjnej celi trafił 27-letni kierowca chryslera, który w środę staranował przystanek autobusowy przy
ul. Mirkowskiej. Okazało się, że mężczyzna
był pod wpływem alkoholu, a całe zdarzenie transmitował w internecie

Sąd uratował
przedszkole
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Dobermany nękają mieszkańców
PIASECZNO We wtorek po południu z posesji
w Złotokłosie, na granicy z HenrykowemUroczem, uciekły trzy dobermany. - To nie
był pierwszy raz, tam mieszkają cztery takie
psy – mówi pan Marcin, jeden z mieszkańców. - Psy podbiegły m.in. do dwóch pań z
małymi dziećmi, które na szczęście schroniły się na działce sąsiada. To cud, że nie doszło do tragedii

16-latek bez prawa
jazdy rozbił się
na słupie
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klikasz i wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów
W poniedziałek wieczorem na terenie powiatu pruszkowskiego policjanci z wydziału kryminalnego, wspomagani przez funkcjonariuszy z
wydziału przestępczości gospodarczej, w jednej z hal magazynowych
ujawnili linię technologiczną służącą do produkcji papierosów. Na miejscu zatrzymano 40-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu piaseczyńskiego. Sprawa jest rozwojowa.

PIASECZNO

Nastolatek zdemolował autobus
W czwartek około godz. 7 rano do autobusu stojącego na pętli przy
cmentarzu w Antoninowie podszedł młody chłopak. Po chwili wybił on
jedną z szyb i zaczął demolować pojazd. Kierowca autobusu natychmiast zadzwonił na policję. Po kilku minutach mundurowi przybyli na
miejsce i zatrzymali agresywnego 18-latka. Wszystko wskazuje na to, że
mógł być on pod wpływem środków odurzających. Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

LESZNOWOLA

Miał w samochodzie 40 g marihuany
W rejonie Władysławowa policjanci zauważyli siedzącego w samochodzie młodego mężczyznę. Kiedy wysiedli z radiowozu i zaczęli podążać w
jego stronę, 20-latek wyraźnie się zdenerwował. Okazało się, że miał powód,
bowiem w jego aucie funkcjonariusze odkryli paczkę z marihuaną. W sumie
„trawki” było ponad 40 g. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jednej nocy skradziono dwa samochody
W nocy ze środy na czwartek z terenu posesji przy ulicy Bukowej
w Lesznowoli skradziono białe bmw X6 z 2018 roku. Mniej więcej w
tym samym czasie z posesji przy ul. Kukułki w Zgorzale zginęła czarna toyota camry z 2020 roku o wartości około 140 tys. zł. Policja prosi o kontakt osoby, które mają wiedzę na temat tych zdarzeń.

Włamanie do gabinetu stomatologicznego
W czwartek około godz. 1 w nocy nieznany sprawca włamał się do
gabinetu stomatologicznego w Woli Mrokowskiej. Do środka dostał
się przez okno, po czym ukradł z recepcji kasetkę z pieniędzmi, w której było kilkanaście tysięcy złotych. Policja prosi o kontakt świadków,
którzy widzieli moment kradzieży lub znają personalia złodzieja.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zatrzymano dwóch złodziei
Kilka dni temu funkcjonariusze zatrzymali 37-latka podejrzanego o
kradzież z jednego z garaży felg i kół samochodowych do subaru oraz
mercedesa. Wkrótce potem zatrzymano też 38-latka, poszukiwanego
do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna wpadł podczas kolejnej już kradzieży... maszynek do golenia. Obydwaj mężczyźni
usłyszeli już zarzuty. Za kradzież grozi do 5 lat więzienia.

URSYNÓW

Ukradli z bloku kratę i sprzedali ją na złom
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 58 i 43 lat, podejrzanych o kradzież z jednej z piwnic metalowej kraty o wartości 1100 zł. Do
zdarzenia doszło w budynku przy ulicy Pileckiego. Mężczyźni przyznali się do kradzieży przyznając, że pieniądze ze sprzedaży kraty przeznaczyli na alkohol. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Jechał z marihuaną i haszyszem
Wieczorem w rejonie ulicy Ludwinowskiej policjanci zauważyli
stojącego na poboczu peugeota. Kiedy poprosili siedzącego w środku mężczyznę o otworzenie drzwi, poczuli charakterystyczny zapach
palonej marihuany. Mimo że 19-latek nie przyznawał się do posiadania środków odurzających, w samochodzie znaleziono foliowe torebki z „trawką” i haszyszem. Mężczyzna odpowie za posiadanie narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
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Psi problem w Solcu
GÓRA KALWARIA W centrum Solca znajduje się zaniedbana posesja, na której żyje przynajmniej kilkadziesiąt
stłoczonych na niewielkiej przestrzeni psów. – Właściciele nad tym nie panują, a psy nie dość, że się mnożą i
zagryzają, to jeszcze powodują uciążliwości dla okolicznych mieszkańców – uważa pan Bogdan, jeden z sąsiadów. Kilka tygodni temu Powiatowy Lekarz Weterynarii i Fundacja Animal Rescue Polska skierowali do gminy wniosek o odebranie zwierząt
Problem nie jest nowy, a mieszkańcy
Solca borykają się z nim od lat.
– Pierwsze zgłoszenia do gminy
wysyłaliśmy już w 2010 roku – mówi
mężczyzna. – Tych psów było tu wtedy mniej, ale i tak były dokuczliwe, bo
często uciekały i wałęsały się po wsi.
Oprócz tego strasznie hałasowały, a
wokół posesji, zwłaszcza latem, panował straszny fetor. Wtedy gmina
nic jednak nie zrobiła, bo podobno
na odebranie zwierząt nie zgadzał się
powiatowy weterynarz… – dodaje.
Bród, smród i bałagan
Niewielka posesja, na której żyją
psy, znajduje się przy asfaltowej drodze. Na działce stoi dom i zgliszcza
kilku budynków gospodarczych. Nie
udało nam się porozmawiać z właścicielami – brama była zamknięta, a na
furtce nie ma dzwonka.
– Może to i lepiej, bo właścicielka psów bywa agresywna, uważa że wszyscy się jej czepiają – informuje nasz rozmówca.
W sprawie psów z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii i fundacji Animal Rescue Polska odby-

Gmina wszczęła postępowanie administracyjne, które
może zakończyć się
odebraniem psów
właścicielce
ło się spotkanie z burmistrzem gminy Góra Kalwaria. Sprawą zainteresowano też radnych powiatowych.
– Początkowo myślałam, że jest to
hobbystyczne schronisko, tym bardziej
że powiatowy weterynarz nie zgłaszał
nam, że z tymi psami coś jest nie tak –
mówi radna Magdalena Mika-Kosior.
– Chciałam nawet zorganizować dla
nich zbiórkę karmy. Zmieniłam zdanie po wizycie w Solcu. Te psy trzeba
stamtąd jak najszybciej zabrać. W każdym innym miejscu będzie im lepiej –
uważa. Radna stoi na stanowisku, że
nie tylko psy z Solca potrzebują pomocy, ale także ich właściciele.
– Na posesji panuje brud, smród,
walą się zabudowania. Właściciele nie chcą oddać psów, ale nie są w

Posesja w Solcu, na której mieszkają psy

stanie się nimi właściwie zająć. Uważam, że w tej sytuacji to gmina powinna zadbać o stan zdrowia psów,
które nie mają prawdopodobnie wymaganych szczepień i mnożą się w
zamkniętym stadzie – dodaje.
Jaki będzie dalszy los psów?
O trudnej sytuacji psów w Solcu Magdalena Mika-Kosior poinformowała Towarzystwo Obrony Praw
Zwierząt w Ostródzie, za którego pośrednictwem adoptowała własnego
czworonoga.
– To towarzystwo natychmiast
zgłosiło problem Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, informując go,
że został naruszony dobrostan zwierząt – mówi pan Bogdan. – Złożyło
też zawiadomienie do prokuratury.
Na początku marca kontrolę
przeprowadził urząd gminy, straż
miejska i fundacja Animal Rescue
Polska. Małgorzata Bruczyńska, Powiatowy Lekarz Weterynarii, która również brała udział w kontroli, wysłała do gminy Góra Kalwaria wniosek o odebranie zwierząt.
- Z naszymi działaniami nie miało nic wspólnego Towarzystwo Obrony Praw Zwierząt w Ostródzie – podkreśla Małgorzata Bruczyńska. - Informacja od tego towarzystwa wpłynęła już w trakcie trwania kontroli.
– 15 marca gmina wszczęła postępowanie w sprawie czasowego

odebrania czworonogów ich obecnej właścicielce – informuje Mateusz
Baj, wiceburmistrz Góry Kalwarii. –
Wszczęcie nastąpiło po otrzymaniu
zawiadomień od Powiatowego Lekarza Weterynarii z Piaseczna i dwóch
stowarzyszeń, zajmujących się ochroną praw zwierząt – dodaje.
Gminni urzędnicy przeprowadzili już w Solcu wizję lokalną i wybierają się na kolejną.
– Obecnie zbieramy materiał dowodowy i przesłuchujemy świadków w ramach postępowania administracyjnego. Szukamy też odpowiedniego schroniska, gdzie psy, po
ewentualnym odebraniu właścicielce,
mogłyby trafić – wyjaśnia wiceburmistrz. – Sprawa nie jest łatwa, ponieważ już kilka schronisk odmówiło nam przyjęcia psów. Obecnie jest
mowa o 49 zwierzętach. Dodam, że
równocześnie w sprawie toczy się postępowanie karne. Prawdopodobnie
ostateczną decyzję dotyczącą losów
psów z Solca podejmie sąd.
Gmina informuje, że właścicielka psów stoi na stanowisku, że o nie
dba. Jako dowód przekazała potwierdzenie systematycznego szczepienia
czworonogów na wściekliznę.
– Obecnie ustalamy, czy czworonogi były rzeczywiście pod stałą opieką
weterynaryjną – mówi Mateusz Baj.

Tomasz Wojciuk

Chórmistrz z nagrodą od ministra
PIASECZNO Paweł Ginda - chórmistrz, dyrygent Chóru Liturgicznego Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w
Zalesiu Dolnym, a także animator kultury i organista otrzymał nagrodę okolicznościową od Piotra Glińskiego, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Nagroda została przyznana na
wniosek Fundacji Muzyki Sakralnej „Cantare Deo” i nie jest pierwszym ministerialnym wyróżnieniem
dla Pawła Gindy, który w 2019 roku
otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
- Przyznam się, że ta nagroda
mnie zaskoczyła, bo nic wcześniej nie
wiedziałem o zgłoszeniu mnie do niej
przez fundację – mówi Paweł Ginda.
- To takie wyróżnienie dla osób, które
działają, a mało kto o nich wie. Mam
tu na myśli środowisko organistów,
muzyków kościelnych i dyrygentów,
które do tej pory nie było jakoś specjalnie doceniane. Tymczasem robimy pracę u podstaw, bo dla wielu ludzi to właśnie w kościele jest pierwszy
kontakt z muzyką poważną.

Tyl.
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Zapadnie wyrok w sprawie wójt

Gazociąg przetnie
uzdrowisko

LESZNOWOLA W poniedziałek 26 kwietnia zapadnie wyrok w procesie czwórki lesznowolskich urzędników, który rozpoczął się w październiku ubiegłego roku i jest pokłosiem
KONSTANCIN-JEZIORNA PGNiG projektuje gazociąg wysokiego ciśnie- przeprowadzonej w 2017 roku kontroli CBA
cztery lata temu do urzę- roku Maria Jolanta
nia, który będzie biegł z Gassów do Elektrociepłowni Siekierki w War- du Kiedy
gminy Lesznowola weszli agen- Batycka-Wąsik zostaszawie. Inwestycja ma rozpocząć się w 2025 roku. Ostateczny wariant ci Centralnego Biura Antykorupcyj- ła zatrzymana przez
nego, nikt nie spodziewał się że roz- CBA i usłyszała sześć
przebiegu gazociągu jest na razie nieznany
poczęta właśnie kontrola, badająca okres od 2012 roku, będzie miała taki finał. Analiza dokumentów
wykazała nieprawidłowości związane z rozporządzaniem gminnym
majątkiem oraz umarzaniem podatku firmom z Wólki Kosowskiej ( w
sumie ponad 2,5 mln zł) i zaowocowała złożeniem do prokuratury „zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego przez Marię Jolantę Batycką-Wąsik, wójta gminy Lesznowola”.

Linia gazowa doprowadzająca paliwo do elektrociepłowni ma mieć długość prawie 17 kilometrów.
Oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego stolicy, ma przynieść
też korzyści środowisku, w tym zmniejszyć emisję szkodliwych substancji,
uwalnianych do atmosfery podczas spalania paliw stałych. Gazociąg ma biec
od Gassów przez teren Konstancina-Jeziorny, a potem przez Wilanów do Siekierek. Inwestor przedstawił jakiś czas temu jego proponowaną lokalizację.
- Czy jest ona ostateczna? - dopytywał podczas ostatniej sesji radny Bogusław Komosa. Burmistrz Kazimierz Jańczuk wyjaśnił, że spotkał się niedawno z
przedstawicielami inwestora i projektantów. - Zobowiązali się oni w ciągu kilkunastu najbliższych dni opublikować najnowszy wariant przebiegu gazociągu – poinformował. - Wówczas wszystkie zainteresowane osoby, będą mogły
składać do niego swoje uwagi i wnioski.
Inwestycja prawdopodobnie będzie wiązała się z koniecznością wykupu
działek, przez które mają przebiegać rury. Ponadto po ich ułożeniu zostanie
ustalona tzw. strefa kontrolowana, wynosząca po 6 m z każdej strony.

TW

Wyrok, który zapadnie,
będzie nieprawomocny
i nie oznacza końca batalii
sądowej
Jako pierwsi dotarliśmy do protokołu
pokontrolnego CBA, który szczegółowo omówiliśmy w artykule „CBA zgłasza wójt do prokuratury”.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym,
pod koniec listopada 2017 roku, Prokurator Okręgowy wszczął śledztwo
„w sprawie przekroczenia uprawnień
oraz niedopełniania obowiązków
służbowych przez funkcjonariusza
publicznego”, w tym wypadku wójt
Lesznowoli, i działanie na szkodę
interesu publicznego. W lipcu 2019
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zarzutów, w tym karalnej niegospodarności i wyrządzenia zarządzanej przez siebie
gminie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, przekraczających 1,3 mln zł. Niedługo potem prokuratorskie zarzuty usłyszeli także była już wicewójt Karolina P.,
były wicewójt Marek
R. oraz była skarbniczka, Elżbieta Obłuska, która odpowiada za niedopełZarówno wójt, jak i jej byli
nienie obowiązków
służbowych (byli wiwspółpracownicy, nie przyznają
cewójtowie usłyszeli
się do zarzucanych im czynów
zarzut przekroczenia
uprawnień).
W poniedziałek 12 kwietnia przed cy złotych, dla byłego wicewójta jedSądem Okręgowym odbyła się ostat- nego roku pozbawienia wolności (w
nia rozprawa w ramach toczącego się zawieszeniu na rok) i grzywny w wyprocesu karnego. Mowy końcowe wy- sokości 20 tysięcy złotych, zaś dla bygłosiła prokurator oraz obrońcy. Pro- łej skarbnik - 3 miesięcy pozbawienia
kurator zażądała dla oskarżonych na- wolności, jednego roku jej ograniczestępujących kar: dla wójt Lesznowo- nia oraz grzywny w wysokości 35 tyli dwóch i pół roku pozbawienia wol- sięcy złotych. Wyrok ma zapaść w poności oraz 100 tys. złotych grzywny, niedziałek 26 kwietnia. Będzie niepradla byłej wicewójt jednego roku po- womocny.
zbawienia wolności w zawieszeniu na
Tomasz Wojciuk
rok i grzywny w wysokości 10 tysię-
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Ruszył Narodowy Spis Powszechny

Poznaj sztukę
Joanny Jagodzińskiej

PIASECZNO/LESZNOWOLA Od kwietnia ruszył dostarczający informacji o strukturze społecznej spis powszechny, odbywający się co 10 lat. Spis jest obowiązkowy, w związku z czym
LESZNOWOLA Od wielu lat Joanna Jagodzińska ma możliwość robienia gminy musiały utworzyć specjalne biura spisowe, w których mieszkańcy mogą liczyć na
tego co lubi, czyli zajmowania się malowaniem, ceramiką i tworze- pomoc i wsparcie w wypełnianiu formularzy. - W Piasecznie nie działa to jak trzeba –
niem rzeźb. Dzięki wirtualnemu wernisażowi wystawy artystki w Ga- uważa pani Elżbieta, nasza czytelniczka. Czy rzeczywiście? Postanowiliśmy to sprawdzić
Spis powszechny ma dać aklerii PASAŻ w filii GOK Lesznowola w Mysiadle wszyscy chętni mogą teraz w dowolnej chwili zapoznać się z efektami jej twórczej działalności tualny obraz polskiego społeczeństwa. I nie chodzi tu tylko o
jego liczebność i strukturę wieku, ale też m.in. o wyznanie, wykształcenie i status materialny.
- W poniedziałek rano postanowiłam spełnić swój obowiązek i się spisać – mówi pani Elżbieta, 83-letnia mieszkanka Piaseczna. - Poszłam do urzędu, licząc, że ktoś mi
w tym pomoże. Zamiast formularza spisowego otrzymałam jednak
karteczkę z adresem strony internetowej poprzez którą mogę elektronicznie wypełnić formularz i nu-

Spis ma dać aktualny
obraz struktury polskiego
społeczeństwa

Joanna Jagodzińska i Jolanta Walentyna Sobolewska
podczas wirtualnego wernisażu
Joanna Jagodzińska pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli
jako instruktor ceramiki, opiekując się Pracownią Ceramiki i Rzeźby Galeria na
Górce we Władysławowie przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie od lat prowadzi
zajęcia ceramiczne dla dzieci i dorosłych, nie tylko dla mieszkańców gminy
Lesznowola, ale również wszystkich osób zainteresowanych ceramiką. W ramach jej drugiej indywidualnej wystawy prezentuje szerokie spektrum swojej twórczości artystycznej - prace malarskie, ceramiczne oraz rzeźby.
- Moja twórczość daje mi ogromną satysfakcję i radość, mimo tego, że nie
są to wielkie dzieła, ale ja bardzo je lubię i cieszą mnie niezmiennie – mówi
Joanna Jagodzińska. - Teraz postanowiłam to uporządkować i korzystając z
przestrzeni wirtualnej, pokazać co udało mi się dotychczas zrobić, żeby chociaż na chwilę oderwać nas wszystkich od smutnej, odosobnionej rzeczywistości. Zapraszam więc na mój wernisaż.
Podczas otwarcia ekspozycji rozmowę z artystką przeprowadzili Jolanta
Walentyna Sobolewska, dyrektor GOK Lesznowola oraz Jan Drewicz, opiekun
wystawy. Film z wernisażu oglądać można na stronie internetowej, YouTube
oraz fanpage'u Gminnego Ośrodka Kultury, a same prace również zza szyb filii w Mysiadle przy ulicy Topolowej 2.

Tyl.

merem do infolinii spisowej. Powiedziano mi, że na miejscu mogę też
skorzystać z komputera, ale ja nie
wiem jak to zrobić. Sądzę, że pomoc gminy powinna wyglądać nieco inaczej – nie kryje swego rozczarowania seniorka. Arkadiusz Czapski, sekretarz urzędu poinformował nas, że w tym wypadku musiało
dojść do jakiegoś nieporozumienia.
- Pomagamy mieszkańcom spisywać się za pośrednictwem internetu, udostępniamy do tego celu dwa
stanowiska znajdujące się w urzędzie – przekonuje. - Osoby starsze
namawiam jednak na kontakt z infolinią spisową i umawianie się z
rachmistrzem na spis przez telefon.

Burmistrz myśli o Suchej
PIASECZNO – Wszystkie ulice dookoła wyremontowane, a u nas doły i błoto – skarżą się mieszkańcy ulicy
Suchej w Kamionce. - Mamy tę drogę na uwadze – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz
Sucha odchodzi od ulicy Głównej. Jak każda
nieutwardzona droga, powoduje ona duże uciążliwości dla mieszkańców zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i gdy intensywnie popada. Teraz jest tam mnóstwo mniejszych lub większych
dziur i błota. Okazuje się jednak, że jak wszystko
dobrze pójdzie, gmina naprawi jej nawierzchnię
jeszcze w tym roku. - Budujemy drogi sukcesywnie, jednak każda inwestycja wymaga wcześniejszego przeanalizowania kwestii własnościowych
i możliwości odwodnienia – mówi burmistrz
Daniel Putkiewicz. - Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na remonty nawierzchni.
Później będziemy ustalać, które drogi zostaną
nimi objęte. Sądzę, że wykonanie asfaltowej nakładki na Suchej jest realne.

Spis powszechny od początku kwietnia realizowany jest też
na terenie gminy Lesznowola.
Tu urzędnicy mają jednak większe doświadczenie, bo w ubiegłym
roku przećwiczyli pewne schematy podczas spisu próbnego.
- Mamy stanowisko z komputerem i dostępem do internetu, ale
na razie skorzystało z niego raptem
kilka osób – mówi Agnieszka Adamus z gminnego biura promocji. Spis został wydłużony do 30 września, więc jest jeszcze trochę czasu.
Tym bardziej, że spisywać można
się tak naprawdę na cztery sposoby
– przez internet, infolinię, w gmin-

nym punkcie spisowym i z udziałem
rachmistrza spisowego.
Rachmistrzowie rozpoczną pracę od 4 maja. Będą oni zadawali pytania przez telefon lub na życzenie
dojeżdżali do mieszkańców.
- Oczywiście do końca września
będzie można spisywać się samodzielnie przez internet, jeśli jednak,
zanim zdążymy to zrobić, zgłosi się
do nas rachmistrz, to nie możemy
odmówić mu udziału w spisie powołując się na samospis lub inną metodę spisową – wyjaśnia Agnieszka
Adamus.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

Ekofestiwal online
W najbliższy czwartek 22 kwietnia o godz. 9 rozpocznie się
pierwszy Ekologiczny Festiwal Online EKOfeston. To jedyne w
swoim rodzaju ogólnopolskie i bezpłatne wydarzenie pozwala na
wspólne świętowanie Dnia Ziemi w wirtualnej rzeczywistości, ale w
trosce o prawdziwe środowisko. Wydarzenie podzielono na blok dla
dzieci w godz. 9-12 i dorosłych - w godz. 12-15. Nie zabraknie treści
poświęconych gospodarowaniu odpadami i wodą, a także ochronie klimatu, powietrza, bioróżnorodności oraz zdrowia. Wydarzenie można śledzić na stronie ekofeston.abrys.pl .
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Spis powszechny został przedłużony o trzy
miesiące i ma potrwać do 30 września
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Dobermany nękają mieszkańców. Piaseczyński

Straż miejska dotarła do właścicielki psów koszyczek ratunkowy
PIASECZNO We wtorek po południu z posesji w Złotokłosie, na granicy z HenrykowemUroczem, uciekły trzy dobermany. - To nie był pierwszy raz, tam mieszkają cztery takie psy
– mówi pan Marcin, jeden z mieszkańców. - Psy podbiegły m.in. do dwóch pań z małymi
dziećmi, które na szczęście schroniły się na działce sąsiada. To cud, że nie doszło do tragedii
Nasz czytelnik opowiada, że psy
były widziane na ulicach Leszczynowej, Uroczej i Różanej. Z relacji
świadków wynika, że dwa dobermany biegały po terenie Henrykowa-Urocza prawie godzinę.
- W tym czasie odwiedziły przynajmniej trzy posesje, jeden z sąsiadów odganiał je petardami, inny
– metalową rurką – opowiada pan
Marcin. - Dobermany pogryzły też
jednego psa, ale nie wiem, w jakim
jest stanie. Na szczęście nie zaatakowały człowieka. Nie mam nic do
psów, ale ta rasa jest niebezpieczna.
Dlatego właściciel powinien zadbać,
aby dobermany nie wychodziły poza
swoją posesję. W przeciwnym razie
może dojść do nieszczęścia – dodaje. Do zdarzenia odniosła się sołtys
Henrykowa-Urocza, Anna Kostyrka.
- Jeden z sąsiadów rozmawiał z
właścicielką dobermanów i dowiedział się od niej, że psy są łagodne i
nie gryzą – mówi. - Nie wiem co o tym
myśleć, bo wyglądają groźnie. Raz
obszczekały mnie, jak jechałam Uro-

Kilka dni temu trzy dobermany terroryzowały
mieszkańców Henrykowa-Urocza
czą rowerem. Przyznaję, że bałam się,
bo skakały powyżej ogrodzenia.
Zaniepokojeni mieszkańcy Henrykowa-Urocza poinformowali o
incydencie straż miejską i policję.
Z naszych informacji wynika, że
strażnicy byli wczoraj na miejscu.

Teraz mają sprawdzić, czy psy były
szczepione. Właścicielka czworonogów będzie musiała zapłacić 500 zł
grzywny za nieostrożne trzymanie
zwierząt. Jeśli odmówi, sprawa trafi do sądu.

Tomasz Wojciuk

Doceniono lesznowolską bibliotekarkę
LESZNOWOLA Joanna Konofalska otrzymała wyróżnienie w konkursie Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2020
organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przyznano je pracownikom bibliotek, którzy
w całym ubiegłym roku wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami
Kapituła konkursu doceniła zarówno konkretne dokonania wyróżnionej, jak i jej cechy charakteru.
W zeszłym roku Joanna Konofalska, pełniąc obowiązki PO Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lesznowoli, wdrażała hybrydowe
rozwiązania pozwalające na działalność w trudnym czasie pandemii. W
uzasadnieniu nagrody podkreślono,
między innymi, zamówienie wrzutni bibliotecznej do bezkontaktowych
zwrotów, organizację zajęć on-line
dla dzieci w ramach projektu „Para
Buch książka w Ruch” czy organizację spotkań online dla Dyskusyjnego
Klubu Książki w Lesznowoli.

Dla pracującej w bibliotece od 29
lat Joanny Konofalskiej, której działania skupione są głównie wokół filii
w Mrokowie, szczególnie istotna jest
popularyzacja czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży. Kobietę cechują:
otwartość na innowacje, aktywność,
ciągła gotowość do nauki i szkoleń,
a także pomysłowość, kompetencja i
systematyczność.
- To wyróżnienie jest prestiżową
nagrodą dla każdego bibliotekarza,
a dla mnie osobiście to docenienie
30-letniego stażu pracy w zawodzie
– mówi Joanna Konofalska.

Tyl.

PIASECZNO Już od ponad roku na terenie gminy działa lokalna inicjatywa „Koszyczek ratunkowy - Piaseczno”, która zrodziła się z potrzeby
zapewnienia we wszystkich dziewczęcych toaletach w szkołach podstawowych koszyczków z darmowymi środkami higienicznymi wraz z
informacjami, jak z nich korzystać
Akcję zapoczątkowała Olga Śmietanowska, mieszkanka gminy działająca w
radzie rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Zalesiu Dolnym. Jak
jednak tłumaczy, w tym przypadku nie chodziło wyłącznie o brak dostępu młodych dziewcząt do podpasek czy tamponów np. z powodów ekonomicznych.
- Chciałabym podkreślić, że nie walczę tylko z tzw. ubóstwem menstruacyjnym – mówi Olga Śmietanowska. - Tą akcją pokazuję, że najważniejsze
są dla nas edukacja i normalność. Moim celem jest znormalizowanie tematu
miesiączki wśród młodzieży. Te koszyczki ze środkami higienicznymi powinny być po prostu takim drugim papierem toaletowym. Tak jak nam wszystkim
w toalecie potrzebne jest mydło, tak dziewczynkom są potrzebne podpaski
czy tampony podczas menstruacji.
Inicjatorka akcji zdaje sobie sprawę, że wiele osób radzi, by w takich sytuacjach uczennice udawały się prosto do szkolnych pielęgniarek. Tymczasem
często praktyka wygląda zupełnie inaczej. Pierwszy okres dla młodej dziewczyny to trudne doświadczenie – nierzadko wiążące się z paniką i uczuciem
głębokiego wstydu.
- Wyobraźmy sobie, że jest godzina 15, a pielęgniarki nie ma w szkole już
od godziny – podaje przykład Olga Śmietanowska. - I co taka osoba ma ze
sobą zrobić?
„Koszyczek ratunkowy – Piaseczno” ruszył jako pierwszy na początku września ubiegłego roku w „Krauzówce”. Potem jego inicjatorka została zaproszona
przez Beatę Walczak, radną gminy Piaseczno, na posiedzenie komisji oświatowej, gdzie – wspólnie z komisją oświaty i Inicjatywą Kobiet Piaseczno – sporządzona i wystosowana została do burmistrza prośba o umieszczenie koszyczków we wszystkich gminnych szkołach podstawowych. Spotkała się ona z pozytywnym przyjęciem przez lokalne władze i jest już realizowana. Następnie
pomysłem zainteresował się powiat piaseczyński, w związku z czym koszyczki
mają sukcesywnie pojawiać się w szkołach średnich, choć na razie – ze względu
na pandemię koronawirusa – nie ma w nich jeszcze młodzieży.
- Jak uczennice wrócą do szkół, to koszyczki mają już tam na nie czekać –
zapewnia Olga Śmietanowska.
Do akcji zaczęły też dołączać różne firmy prywatne (jak np. Studio Uroda
i Fitness for Ladies) oraz instytucje publicznie - np. Centrum Kultury, MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Jadłodzielnia czy Biblioteka Publiczna
w Piasecznie.
- Cieszę się, że w Piasecznie akcja tak się rozwija i nasza biblioteka mogła do
niej przystąpić – mówi Sylwia Chojnacka-Tuzimek, wicedyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie. - To przede wszystkim edukacja, ale też ratunek dla osób,
które w danej chwili potrzebują pomocy. Dostępność środków higieny osobistej
dla naszych czytelniczek jest potrzebna i mam nadzieję, że z nich skorzystają.
Olga Śmietanowska przyznaje, że skala akcji, planowana z początku jedynie dla Szkoły Podstawowej nr 2, przerosła jej najśmielsze oczekiwania, bo
cały czas dochodzą nowe podmioty chcące się do niej przyłączyć.
Niestety, w związku z pandemią, koszyczek działał w „Krauzówce” krótko
(około miesiąca), ale już przez ten czas można się było przekonać, że uczy on
również młodych ludzi... empatii. Dziewczynki często same wkładały do niego przyniesione przez siebie środki higieniczne.
- Podeszły do tego bardzo odpowiedzialnie – nie kryje swojej radości inicjatorka akcji. - Nie było żadnych incydentów czy nieprzyjemnych sytuacji.
Dajmy tym młodym ludziom wiedzę, zaufanie i troskę, a będą się czuli bezpieczni, wartościowi i docenią to, co ktoś dla nich robi.

Grzegorz Tylec
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Znana aktorka posprzątała
Nietrzeźwy rozbił się na przystanku
teren obok Parku Zdrojowego autobusowym prowadząc auto i filmując
KONSTANCIN-JEZIORNA W weekend aktorka Jolanta Fraszyńska wraz ze KONSTANCIN-JEZIORNA Do policyjnej celi trafił 27-letni kierowca chryslera, który w środę
swoim partnerem Tomaszem Zielińskim posprzątali zaśmiecony teren staranował przystanek autobusowy przy ul. Mirkowskiej. Okazało się, że mężczyzna
znajdujący się między Parkiem Zdrojowym, a ulicą Elektryczną. - Apelu- był pod wpływem alkoholu, a całe zdarzenie transmitował w internecie
Jadący chryslerem mężczyzna
ję do władz gminy i osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku, aby
gwałtownie przyśpieszał, popisując się
częściej tu zaglądały – mówi Jolanta Fraszyńska
mocą swojego auta. Skąd o tym wie-

Aktorka podczas sprzątania nagrała krótki filmik, opublikowany potem
na jednym z portali społecznościowych. Widać na nim jak razem ze swoim partnerem Tomaszem Zielińskim zbierają stosy butelek oraz plastikowych kubków, zalegające przy ścieżce prowadzącej do Parku Zdrojowego.
- Dlaczego teren znajdujący się praktycznie tuż obok parku jest taki zanieczyszczony, dlaczego ludzie świadomie tu brudzą, czy butelek i kubków po
wypitych trunkach nie można zabrać ze sobą i wyrzucić potem do kosza? –
zastanawia się aktorka. - Zmieńmy się, bo inaczej zrobimy z tej planety śmietnik – apeluje. Podczas akcji udało się zebrać kilka dużych worków z odpadami. Na końcu Jolanta Fraszyńska zwraca się do włodarzy miasta z prośbą, aby
ustawili w sąsiedztwie parku więcej koszy na śmieci i na bieżąco monitorowali, co się wokół niego dzieje.

TW

GÓRA KALWARIA

my? Otóż kierując samochodem jednocześnie nagrywał na komórce film, który na żywo publikował w internecie. W
pewnym momencie nie zapanował nad
autem, wypadł z jezdni i staranował
przystanek komunikacji miejskiej, na
którym 76-letnia kobieta czekała na autobus. Na szczęście w porę udało jej się
uskoczyć. Doznała jedynie niewielkich
obrażeń od odłamków szkła. Na miejsce przyjechała policja i straż pożarna.
Przeprowadzone przez mundurowych badanie wykazało, że
27-latek miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Szybko ustalono, że swoją jazdę ulicami miasta,
jak i sam wjazd w przystanek, transmitował w internecie. Mężczyzna został
zatrzymany i osadzony w policyjnej
celi. Pobrana została od niego krew by
sprawdzić, czy był pod wpływem środ-

ków odurzających. Policjanci z Konstancina- Jeziorny ustalili również, że
27-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
- Kierowca usłyszał zarzuty karne, nie tylko za prowadzanie pod
wpływem alkoholu i bez upraw-

nień, ale również za sprowadzenie realnego zagrożenia w ruchu
drogowym oraz zniszczenie wiaty przystankowej – informuje nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy
Powiatowej Policji w Piasecznie.

Adam Braciszewski

Coraz bliżej remontu Poniatówki

PIASECZNO Gmina uzyskała pozwolenia budowlane na remont
Zbiórka krwi
Już w najbliższą środę 21 kwietnia ambulans, w którym będzie można Poniatówki w parku miejskim. Po
oddać krew, zaparkuje obok hali sportowej przy ulicy Białka. Akcja będzie przygotowaniu dokumentacji zoprowadzona w godz. 9-13.
stanie ogłoszony przetarg, który
TW pozwoli wyłonić wykonawcę
K

O

N

D

O

L

E

N

C

J

E

Jeśli nie pojawiają się żadne niespodziewane przeszkody, obiekt zostanie wyremontowany już w 2023 roku.
Gmina przewiduje, że inwestycja pochłonie 6,6 mln zł. Prace remontowe
nie będą dotyczyć renowacji odkrytych
w budynku malowideł ściennych.
- Plan jest taki, by jako pierwsze
uruchomione zostało pomieszczenie
K

Pani

Czesławie Gasik
Prezesowi Towarzystwa Miłośników Piękna
i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci


składają
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agata Wilczek

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk
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północne na parterze, gdzie znajdować się ma kawiarnia – informuje
radna Magdalena Woźniak. - W poL
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zostałych pomieszczeniach organizowane będzie muzeum poświęcone Franciszkowi Ryxowi oraz Cecyli
Plater-Zyberkównie – dawnym właścicielom i gospodarzom dworku.
Wstępny projekt funkcjonalno-użytkowy Poniatówki, jako filii Muzeum
Piaseczna, został już opracowany i
zakłada wiele niebanalnych i atrakcyjnych rozwiązań – zapowiada radna. - Będą to oczywiście kolejne niebagatelne koszty. Generalnie pochłonie jeszcze wiele kolejnych milionów, ale ostateczny efekt będzie
wart tego wysiłku – zapewnia Magda Woźniak.
Prace projektowe, poprzedzone oceną stanu technicznego, badaniami architektonicznymi i analizą historyczną budynku Poniatówki, trwały ponad dwa lata. Wszystko odbywało się pod okiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie udało się uzyskać zgody na stałą dostępność do piwnic. Mają być zamknięte klapą i dostępne tylko na
czas oprowadzania zwiedzających.
- Poniatówka po remoncie będzie
zupełnie inna niż ta, do której jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni – dodaje radna Magdalena Woźniak.
- A to za sprawą zmiany kolorystyki elewacji. Zniknie musztardowy
jasny orzech i w jego miejsce wrócimy do kolorów Poniatówki z czasów
dawnych, czyli pastelowych, miętowych zieleni oraz złamanych różów! Zmiana może być początkowo
dla wielu osób szokująca, ale wynika z odkrywek i badań odsłoniętych
warstw tynku.
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Sąd uratował przedszkole
PIASECZNO Nie ustaje walka urzędu miasta z przedszkolem „Bajka”. Po wielomiesięcznej kontroli, którą
przeprowadzono w placówce, samorząd zażądał zwrotu ponad 1,2 mln zł wypłaconej dotacji. Przedszkole
stanęło przed widmem zamknięcia. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie decyzji gminy, podtrzymanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Konflikt gminy z kilkoma przedszkolami prowadzonymi przez osoby prywatne trwa już od wielu lat.
Część właścicieli uważa, że gmina
zaniżała należne im dotacje. Niektóre placówki podjęły kroki prawne i w tej chwili przed sądami toczą
się różne postępowania. Tymczasem gmina prowadzi także kontrole,
które mają wykazać czy placówki w
sposób prawidłowy rozdysponowały
środki przekazane w formie dotacji.
Gmina kontroluje
- Prowadzimy rutynowe kontrole, ponieważ należy to do naszych
zadań a środki, które przekazujemy
przedszkolom, są środkami publicznymi – tłumaczyła na naszych łamach
wiceburmistrz Hanna KułakowskaMichalak. Właścicielka przedszkola
„Bajka”, Krystyna Otręba-Kurasiewicz uważa, że kontrole i ich negatywne wyniki mają być formą nacisku, zniechęcającą przedszkola do
ubiegania się o wyrównanie dotacji
zaniżanych w poprzednich latach.
- A co mamy robić? Nie kontrolować, bo ktoś jest z nami w sporze?
- pyta retorycznie Hanna Kułakowska-Michalak. - To są środki publiczne i naszym obowiązkiem jest kontrola, czyli sprawdzanie czy przekazane środki są wydatkowane zgodnie
z przepisami. Stale i na bieżąco kontrolujemy również własne placówki.

W gminie Piaseczno działa kilkanaście przedszkoli publicznych
prowadzonych przez osoby prywatne. Gmina zapewnia rekrutację
dzieci oraz płaci za każdego przedszkolaka taką samą kwotę, jaką wydaje w swoich własnych placówkach.
Przedszkole przed
widmem zamknięcia
Podczas kontroli, którą przeprowadzono w przedszkolu „Bajka”
zakwestionowano wydatki z dotacji na łączną kwotę przekraczającą 1,2 mln złotych. Właścicielka
przedszkola Krystyna Otręba-Kurasiewicz kwestionuje wyniki kontroli przeprowadzonej przez gminę.
- Gmina nie uznała moich faktur m.in. za tartan wykorzystany na
placu zabaw i wymianę ogrodzenia
przedszkola, które jest przecież niezbędne według wytycznych ministerstwa – mówi właścicielka Krystyna Otręba-Kurasiewicz. Od decyzji gminy domagającej się zwrotu dotacji odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które w grudniu jednak
podtrzymało stanowisko gminy.
- SKO jako organ drugiej instancji miało obowiązek przeprowadzić postępowanie, ale nie
zrobiło nic, podpisując się jedynie pod decyzją gminy – uważa
właścicielka
przedszkola.

Burmistrz Daniel Putkiewicz podpisał tytuł egzekucyjny na kwotę 1 594
345, 62 zł (zwrot dotacji z odsetkami), który trafił do Urzędu Skarbowego. Przedszkole „Bajka” stanęło
przed groźbą bankructwa.
- Jeśli urząd skarbowy zajmie
nam konta, stracimy płynność finansową i będziemy musieli zamknąć
przedszkole – mówiła nam zrozpaczona właścicielka placówki. - Co z
tego, że po latach wygramy z gminą w sądzie i udowodnimy, że żaden
zwrot jej się nie należy? Placówka przestanie istnieć, ludzie stracą
pracę, a dzieci miejsce swojej edukacji. Tego już nie da się naprawić.
Skutki mogły być katastrofalne
Właścicielka przedszkola wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, który podzielił jej argumentację i wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Sąd uznał, że z
przedstawionej dokumentacji finansowej wynika, że przedszkole nie dysponuje kwotą pozwalającą zaspokoić roszczenia urzędu, a wykonie decyzji o zwrocie
dotacji może spowodować znaczne i trudne do odwrócenia skutki.
Czy gmina nie zdawała sobie sprawy z katastrofalnych i nieodwracalnych skutków swojej decyzji?

- Stroną decyzji w sprawie
zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem nie jest
Publiczne Przedszkole „Bajka”,
ale Pani Krystyna Otręba-Kurasiewicz – odpowiada wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. - To na niej bowiem, a nie na
przedszkolu, spoczywa obowiązek
zwrotu kwot wskazanych w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Przed
wszczęciem postępowania egzekucyjnego gmina skierowała do
pani Krystyny Otręby-Kurasiewicz
upomnienie, aby umożliwić jej dobrowolne uregulowanie należności. Upomnienie pozostało jednak
bezskuteczne, pani Otręba-Kurasiewicz nie wystąpiła także o odroczenie zapłaty i nie złożyła do gminy wniosku o udzielenie jakiejkolwiek ulgi w spłacie zobowiązania.
Gmina Piaseczno nie zamierza likwidować Publicznego Przedszkola „Bajka” ani wstrzymywać wypłaty dotacji, o czym świadczą

Centrum Usług Społecznych nie dla gminy
LESZNOWOLA Podczas posiedzenia komisji gospodarczej
radni zdecydowali, że nie poprą pomysłu utworzenia
Centrum Usług Społecznych. Inicjatywa upadła ostatecznie na nadzwyczajnej sesji rady gminy
Gmina Lesznowola, wygrywając
konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, miała - jako
jedna z 30 gmin w Polsce - stworzyć
modelowe Centrum Usług Społecznych. Poza usługami świadczonymi
aktualnie przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, miało ono realizować wiele różnych zadań z obszaru kultury, turystyki, sportu czy
edukacji, integrować lokalną społeczność oraz wspierać rozwój aktywności obywatelskiej. W Centrum
planowano też trzy nowe usługi dla
mieszkańców: Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, Usługi Wytchnieniowe oraz utworzenie
klubu Nasza Rodzina.
Komisja odrzuca projekt
Gmina Lesznowola pozyskała
na stworzenie centrum dofinansowanie w wysokości ponad 3,1 mln
złotych. Środki te nie zostaną jednak wykorzystane. Dlaczego?
- Komisja Polityki Społecznej na
swoim posiedzeniu 16 marca zdecydowała się odrzucić projekt CUS-u
– tłumaczy radna Marta Maciejak.
- To jest program pilotażowy, który
powinien mieć na celu wprowadzenie istotnych zmian, natomiast po
jego przeanalizowaniu mogę stwierdzić, że te same usługi są już realizowane przez nasz GOPS. Jednocześnie, aby usprawnić działanie
GOPS-u, nie trzeba wprowadzać
nowego projektu, który w perspektywie czasu może być dla gminy kosztowny.

Projekt miał być realizowany w
okresie od 1 marca tego roku do 30
listopada 2023 roku, a potem jeszcze przez trzy kolejne lata, czyli do
31 października 2026 roku, ale już
za środki gminy.
- Realizacja CUS, jako zatwierdzonego projektu unijnego, powoduje, że nie ma możliwości wprowadzania istotnych zmian w projekcie czy też rezygnacji z poszczególnych zapisów, zarówno w trakcie pierwszych trzech lat, jak i później – argumentuje Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej. - Projekt powstał
też bez diagnozy społecznej, a jej
brak powoduje, że liczba osób,
wskazana w każdej z usług, może
znacznie różnić się od tej zakładanej, co ma wpływ na koszty.
Przewodniczący dodaje, że
duża liczba nowych etatów przewidziana w projekcie (10 osób) sprawia, że utrzymanie CUS-u byłoby o wiele droższe niż utrzymanie
ośrodka pomocy społecznej. Nowe
usługi, które miałyby być wprowadzane przez centrum (tzn. Klub Seniora czy Nasza Rodzina) są już
natomiast realizowane w gminnych
jednostkach organizacyjnych – Senior plus w GOPS Lesznowola oraz
Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Mam, Klub Kobiet Panie Przodem i Klub Rodziców w Gminnym Ośrodku Kultury
w Lesznowoli.
- Jeżeli chodzi zaś o opiekę wytchnieniową oraz opiekę asystenta

przelane na konto przedszkola
kwoty – podkreśla wiceburmistrz.
- W moim imieniu mecenas Beata Patoleta złożyła wniosek do
urzędu o niezwłoczne zaprzestanie działań mających na celu wyegzekwowanie należności – mówi
Krystyna
Otręba-Kurasiewicz.
- Decyzja SKO nie została doręczona mojemu pełnomocnikowi i
nie była w obrocie prawnym. Pani
mecenas poinformowała burmistrza o tym, że jego działanie będzie stanowiło rażące lekceważenie prawa i narazi gminę na odpowiedzialność odszkodowawczą.
O tym jak ostatecznie zakończą się spory przedszkola „Bajka”
z piaseczyńskim samorządem zadecyduje sąd. Wstrzymanie egzekucji powoduje jednak, że zarówno właścicielka przedszkola jak i
rodzice ok. 300 przedszkolaków z
„Bajki” mogą odetchnąć z ulgą, bo
działalność przedszkola nie zostanie przerwana.

Kamil Staniszek
PIASECZNO

Posprzątaj Glinki
z Eko Babkami
Grupa Eko Babki zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej akcji
sprzątania „Glinek” - terenów rekreacyjnych w Gołkowie. Wydział Utrzymania Terenów Publicznych UMiG
Piaseczno zapewni wolontariuszom
worki na śmieci oraz ich wywózkę
(organizatorzy proszą o rękawice we
własnym zakresie). Akcja odbędzie
się w sobotę 17 kwietnia. Zbiórka o
godzinie 10 u zbiegu ulic Przemysłowej i Lechitów w Gołkowie oraz przy
wjeździe na „Glinki” od strony ul. Ceramicznej.

Tyl.
osoby niepełnosprawnej, są to usługi które, po zbadaniu realnego zapotrzebowania na nie, mogą być wprowadzone przy wsparciu finansowym województwa w wysokości do
100 proc. poniesionych przez gminę
kosztów – podkreśla Jerzy Wiśniewski - Dotychczasowa praca ośrodka pomocy oraz ośrodka kultury,
jak również możliwość wprowadzania przez nie nowych usług, wydaje
się zdecydowanie lepszym, bardziej
przewidywalnym, a na pewno pewniejszym i mniej kosztownym rozwiązaniem.
Większość radnych
zagłosowało przeciwko CUS
- Od początku kibicowałam
temu projektowi – nie kryje swego
zawodu Magdalena Łyszcz, radna gminy Lesznowola. - Będę obserwowała pozostałe 29 gmin, które stworzą CUS-y z dofinansowania oraz inne gminy i miasta, które
samodzielnie je tworzą. Gdy przyjdzie czas, że nasza gmina będzie
musiała za swoje pieniądze powołać CUS, będziemy żałowali, że

nie weszliśmy do programu pilotażowego. GOPS prowadzi pewne usługi społeczne, ale za swoje
pieniądze. Zaprzepaściliśmy szansę na poszerzenie oferty tych usług
i 100-procentowe finansowanie ich
przez trzy lata.
Magdalena Łyszcz nie zgadza się
również z tym, że byłyby problemy z
finansowaniem inwestycji.
- Koszty realizacji CUS są dotowane z Unii Europejskiej i istniałaby możliwość uzyskania kolejnych
środków zewnętrznych po trzech latach, które na pewno byśmy otrzymali – uważa.
Przed świętami grupa ośmiu
radnych złożyła pismo skierowane
do przewodniczącej rady gminy o
zwołanie sesji nadzwyczajnej, podczas której była głosowana przyszłość CUS. Ostatecznie uchwała nie została podjęta. Za odrzuceniem projektu opowiedziało się
12 radnych, za było pięciu, a trzech
wstrzymało się od głosu.

Grzegorz Tylec/fot. lesznowola.pl

Koncert Oli Bilińskiej
W piątek 16 kwietnia w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Berjozkele
- projekt muzyczny reinterpretujący
w nowoczesny sposób tradycyjne i
przedwojenne utwory w języku jidysz. Koncert jest upamiętnieniem
80. rocznicy likwidacji getta piaseczyńskiego. Początek o godzinie 20.
Transmisja live na Facebooku Centrum Kultury.

Tyl.
GÓRA KALWARIA

Ruszyła zbiórka książek
Rozpoczęła się zbiórka książek,
które zasilą planowany na czerwiec
Charytatywny Kiermasz Książki. Akcję prowadzą Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, fundacja
„Z Serca Ochotnego” oraz Grupa Misja Pomaganie. Książki (ważne, aby
były w dobrym stanie) można przynosić do wszystkich trzech placówek
biblioteki: przy ul. Sajny 1, Puławskiej
9 oraz Warszawskiej 8.

TW

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ekologiczny Festiwal Online
– świętujemy Dzień Ziemi
W czwartek 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 9.00 zapraszamy do udziału w pierwszym Ekologicznym Festiwalu Online EKOfeston, organizowanym przez Dział Edukacji Ekologicznej firmy Abrys. Partnerem tego niezwykłego wydarzenia jest Gmina Piaseczno. To jedyne w swoim rodzaju ogólnopolskie i bezpłatne wydarzenie pozwala na wspólne świętowanie Dnia Ziemi w wirtualnej rzeczywistości, ale w trosce o prawdziwe
środowisko. Żeby wziąć udział w Festiwalu wystarczy wejść na stronę: ekofeston.abrys.pl lub w serwisie Facebook znaleźć wydarzenie „EKOfeston Ekologiczny Festiwal Online”.
- Pola tradycyjnej aktywności
i kontakty międzyludzkie zostały
mocno ograniczone, ale to nie oznacza, że zaprzestajemy edukacji ekologicznej mieszkańców Piaseczna.
Wręcz przeciwnie. Potrzeby w tym
zakresie są naprawdę ogromne. Zachęcam całe rodziny do skorzystania z oferty festiwalu. Dzięki zdobytej wiedzy i dobrej zabawie będziecie Państwo mogli świadomie i mądrze działać na rzecz ochrony środowiska – mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
Pięciogodzinny festiwal
podzielony na bloki
– EKOfeston to połączenie wiedzy

i atrakcji adekwatnych do wieku, potrzeb, predyspozycji oraz zainteresowań dzieci, a także, co bardzo ważne,
dorosłych. Chodzi bowiem o to, aby
udział w wydarzeniu mógł wziąć każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, bo edukacja ekologiczna jest wspólną potrzebą wszystkich,
zwłaszcza podczas obchodów Dnia
Ziemi – podkreśliła Małgorzata Masłowska-Bandosz, dyrektor Działu
Edukacji Ekologicznej firmy Abrys.
Podczas ponad pięciogodzinnego festiwalu podzielonego na blok
dla dzieci w godz. 9.00-12.00, a także na blok dla dorosłych odbiorców
w godz. 12.00-15.00, nie zabraknie treści poświęconych gospoda-

rowaniu odpadami i wodą, a także
ochronie klimatu, powietrza, bioróżnorodności oraz naszego zdrowia. Przeprowadzone zostaną kreatywne warsztaty recyklingowe i
konkursy z nagrodami. Pojawią się
barwne postaci, baśniowe aranżacje i atrakcje, pozwalające na połączenie dobrej zabawy z przekazywaniem wiedzy. Wystąpią eksperci
oraz pasjonaci ochrony środowiska,
a także podjęte zostaną próby znalezienia rozwiązań dla naszych codziennych problemów, związanych
choćby z segregacją odpadów albo
ochroną powietrza. Poruszony zostanie temat właściwego kompostowania oraz idea „less waste” czy-

Pieniądze do nas wracają
Do końca kwietnia każdy podatnik musi rozliczyć się ze swoich dochodów. O tym, że płacone przez nas podatki zasilają w części budżet gminy, w której mieszkamy, wiemy chyba wszyscy. Czy wiemy jednak, jak są one
wykorzystywane i w jakich proporcjach? Takich odpowiedzi udziela nam program „Na co idą moje pieniądze”.
PIT to podstawa dla budżetu
Udział w podatku od osób fizycznych i osób prawnych to główny
dochód gminy. Jednak tylko 38 proc.
z tego, co odprowadzamy do urzędu skarbowego, wraca do budżetu
gminy, w której mieszkamy. Dlatego warto, aby te pieniądze wracały
we właściwe miejsce, by mogły służyć poprawie jakości otaczającej nas
infrastruktury czy usług.
To głównie dzięki dochodom z
podatków gmina może inwestować.
W tym roku na takie cele mają zostać przeznaczone ponad 153 mln
zł. – Powtarzam to przy każdej okazji, że zamożność naszej gminy uzależniona jest od zamożności mieszkańców i ich rzetelności w płaceniu
podatków – mówi Burmistrz Daniel
Putkiewicz. – Dzięki solidnym podstawom finansowym byliśmy w stanie realizować nasze zaplanowane
zadnia w trudnych okolicznościach
pandemii, a nawet zrezygnować z
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pewnych dochodów, aby ulżyć naszym przedsiębiorcom tam, gdzie to
było możliwe – dodaje burmistrz.
Profity dla mieszkańców
Szacuje się, że w gminie Piaseczno mieszka 15–20 proc. osób więcej,
niż jest zameldowanych. – Zachęcamy, aby te osoby przynajmniej wskazywały w deklaracjach podatkowych
faktyczne miejsce zamieszkania.
Tylko tak wspólnie możemy zmieniać rzeczywistość na lepszą – apeluje burmistrz. Aby do tego zachęcić, gmina m.in. wprowadziła Piaseczyńską Kartę Mieszkańca, którą wyrobiło do tej pory już ponad 40
tys. osób. Wiele usług czy zniżek dostępnych jest tylko dla jej posiadaczy. Są to np. darmowe przejazdy liniami L, dofinansowanie do biletów
okresowych ZTM, możliwość zachipowania czworonoga czy ostatnio
korzystanie ze stołówek szkolnych.

Na co idą Twoje podatki?
Już od kilku lat aktualizowany jest portal „Na co idą moje pieniądze” dostępny poprzez stronę www.piaseczno.eu. – To swoisty
kalkulator mieszkańca, który pokazuje, w jakim stopniu, w zależności
od zarobków, poszczególny podatnik przyczynia się do rozwoju naszej gminy – mówi Łukasz Wyleziński, dyrektor Biura Promocji i Kultury. Program jest też atrakcyjną wizualizacją najważniejszych dochodów i wydatków piaseczyńskiego samorządu.
1% dla lokalnych OPP
W tym roku na stronie gminy
utworzona została także specjalna
podstrona prezentująca lokalne organizacje pożytku publicznego, na
rzecz których w deklaracjach podatkowych możemy przekazać swój 1%
podatku. Zachęcamy do wspierania
lokalnych stowarzyszeń i fundacji.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w
Piasecznie Uchwały Nr 740/XXXV/2021 z dnia 17 lutego 2021r w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka, w granicach przedstawionych na załączniku graficznym do uchwały oraz opisanych w
§1 uchwały.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem http://bip.piaseczno.eu w zakładce Obwieszczenia architektoniczne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na
piśmie: na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno; za
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu lub na
adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:/umigpiaseczno/SkrytkaESP
Załącznik graficzny do Uchwały Nr 740/XXXV/2021 z dnia 17 lutego 2021r
Wnioski należy składać w terminie 21 od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie
zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Urbanistyki i Architektury

li ograniczanie produkcji odpadów
w naszych domach. Będziemy mogli też wykonać ekodetergenty. Zapraszamy na wspólne świętowanie

Dnia Ziemi!
Program festiwalu jest na stronie: ekofeston.abrys.pl

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 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 ze zm.) 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.:
1) wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia
01.05.2021 r. do dnia 30.04.2024 r. części działki oznaczonej nr ewid. 1/3 obręb 37,
z przeznaczeniem pod parking, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
2) użyczenia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej
nr ewid. 6 obręb 64, będącej własnością Gminy Piaseczno z przeznaczeniem na
prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ewy
Krauze oraz organizację rekreacji i wypoczynku dla uczniów;
3) wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia
01.04.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. części działki oznaczonej nr ewid. 64 obręb 40,
z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową i ciąg komunikacyjny, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy; .
Wykaz zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia
wywieszenia, tj.wykaz 1) od dnia 12.04.2021 r., wykazy 2) i 3) od dnia 26.03.2021 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Putkiewicz

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1990 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 – na półpiętrze oraz na stronie internetowej www.piaseczno.
eu zamieszczony został do publicznej wiadomości
„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia” – lokal użytkowy o powierzchni 15,91 m2, usytuowany w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie, przeznaczony do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, na rzecz Pani BB
na prowadzenie salonu fryzjerskiego.
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
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Ważna wygrana w walce o awans Nieudana

inauguracja rundy

KOSZYKÓWKA, III LIGA, UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA - MUKS PIASECZNO 74:79 (19:19, 19:21, 21:17, 15:22)
W zaległym spotkaniu drugiej fazy rozgrywek trzeciej ligi podopieczni Cezarego Dąbrowskiego przedłużyli do pięciu znakomitą serię zwycięstw, pozostając jedyną dru- PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, ZĄBKOVIA ZĄBKI – MKS PIASECZNO 1:0, SPARTA
JAZGARZEW – KS RASZYN 1:2 Dwóch reprezentantów powiatu
żyną bez porażki w grupie C
piaseczyńskiego w pierwszych meczach na wiosnę nie
Wyjazd do Ursynowa nie obfitozdołało wywalczyć choćby punktu
wał w imponujące zdobycze punktowe
z obu stron. O ile pierwsze dwie kwarty były bardzo wyrównane, to po zmianie stron lepiej poczynali sobie gospodarze, ale jednak nie na tyle dobrze by... nie
dać się dogonić i ostatecznie prześcignąć
w decydującej fazie gry.
Pomimo wygranej, nie były to z
pewnością najlepsze w tym roku zawody w wykonaniu piasecznian. W
trakcie spotkania popełnili oni kilka
prostych, niewymuszonych błędów,
które wynikały głównie z braku odpowiedniej koncentracji. Nie pomagali również sędziowie, a ich niektóre – nie do końca zrozumiałe - decyzje niepotrzebnie podgrzały atmosferę, czego skutkiem były przewinienia techniczne. Na szczęście na Ursynowie „siedział” gościom rzut z dystansu – trafili 13 przy ledwie sześciu
„trójkach” rywali, co znacznie pomogło w odniesieniu wygranej. Najlepiej
punktującymi zawodnikami MUKS
byli Jakub Prowiński (18 punktów) i
Tomasz Wójcikowski (17 punktów).
Ostatni mecz w sezonie piasecznianie zagrają na wyjeździe z KS
Legion Legionowo. Zaplanowany
jest on na 18 kwietnia na godzinę 18.

Tyl.

Jakub Prowiński, koszykarz MUKS Piaseczno:
- Ursynów to zawsze trudny teren. Mają młody, bardzo wybiegany zespół i
grali jeszcze obroną strefową, przez co było ciężko dostać się pod kosz. Na szczęście trafialiśmy za trzy. Cały mecz właściwie oscylował wokół remisu. Trochę niepotrzebnie dyskutowaliśmy z sędziami, przez co traciliśmy koncentrację. Popełnialiśmy błędy w ataku, a w obronie też nie było odpowiedniej asekuracji, przez co
Ursynów zdobywał łatwe punkty z kontry. Natomiast pozytywem jest to, że podtrzymaliśmy nasza passę zwycięstw oraz byliśmy w stanie wygrać trudny mecz na
styku i w końcówce okazać się lepszym zespołem - był to trzeci taki mecz „na styku” i trzeci wygrany.

Tabela grupy C trzeciej ligi
1
2
3
4
5
6

ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka
MUKS Piaseczno
KS Legion Legionowo
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa
GLKS Nadarzyn
SPEED sport

17
15
14
11
11
10

9
9
9
9
8
8

8-1
6-3
5-4
2-7
3-5
2-6

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

4-1
2-2
2-3
1-3
1-3
1-3

829 - 676
726 - 659
732 - 743
670 - 721
569 - 623
624 - 728

Walka wraca wzmocniona mentalnie
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Z Rafałem Wiśniewskim, trenerem Walki Kosów, rozmawia Grzegorz Tylec
Po jesiennych meczach Walka Kosów jest na ostatnim miejscu w tabeli trzeciej grupy warszawskiej A
klasy. Jak wygląda obecna sytuacja
w klubie przed rundą rewanżową?
Udało nam się zebrać całkiem
fajną ekipę – młodą, mało doświadczoną, ale perspektywiczną. Jest jednak nad czym pracować, bo na razie
wyników nie ma, ale potrzeba czasu żeby wszystko dobrze funkcjonowało. W końcu wchodzimy na duże
boisko. Mam tu na myśli treningi,
bo sparingi gramy wprawdzie na dużym, ale ćwiczyliśmy wcześniej na orliku i widać różnicę gdy rywalizujemy
z drużynami, które mają możliwość
trenować na normalnym boisku.
Pewnie z niecierpliwością czekacie
na, opóźniony przed pandemiczne
obostrzenia, start rundy wiosennej...
Jeśli chodzi o ligę to nie wiem czy
w ogóle ruszy. Jeśli tak, to będziemy
walczyć o utrzymanie, chociaż nie
będzie łatwo. Ja ze swojej strony sta-

rałem się przygotować drużynę jak
najlepiej potrafię. Podjęliśmy także
współpracę z trenerem mentalnym,
a jakie przyniesienie to wyniki życie
pokaże.
Trenerzy mentalni kojarzeni są raczej ze sportem zawodowym. Nieczęsto zdarza się to chyba na poziomie A klasy...
Jeśli chodzi o trenera mentalnego, to mieliśmy szczęście, że ktoś
chciał nam pomóc w tej materii i
zrobił z nami takie warsztaty – na
razie dwa. Uczestniczyła w nich cała
drużyna, a miały one na celu lepsze poznanie się zawodników. Uczymy się również jak należy pracować
w zespole, uświadamiamy zawodnikom pewne rzeczy, które niby są
oczywiste, ale nie zawsze przez nich
stosowane w praktyce – np. jak wyznaczać cele, aby coś osiągnąć itp.
Oprócz Polaków macie też w składzie
kilku obcokrajowców. Skąd oni są?

Mamy trzech studentów z Kirgistanu oraz jednego Wietnamczyka,
który mieszka w Polsce już siedem
lat i ma dopiero 18 lat. Jest jeszcze
jeden Ukrainiec, ale na tą chwilę nie
trenuje z nami. Nie było łatwo ich
zarejestrować i zgłosić do rozgrywek, ale w końcu się udało. Są bardzo ambitni i drużyna ich dobrze
zaakceptowała. Trochę też mówią
po polsku, dzięki czemu łatwiej jest
się z nimi dogadać.

Biało-niebiescy nie mieli łatwego zadania, bo przyszło im się zmierzyć z liderem rozgrywek na wyjeździe. W całym meczu nie byli jednak gorsi od rywala, jeżeli nie liczyć... pierwszego kwadransa spotkania. Piaseczno zaczęło
zawody bardzo niepewnie, co zachęciło Ząbkovię do zdecydowanych ataków. W 13. minucie chwilę na opanowanie futbolówki dostał w polu karnym
Tomasz Sieński, który bardzo ładnie uderzył po długim rogu, zdobywając –
jak się miało okazać – jedyną bramkę meczu.
Od tego momentu to jednak Piaseczno miało więcej z gry, ale w kilku dogodnych sytuacjach brakowało wykończenia. Cała seria rzutów rożnych i wolnych nie
przełożyła się na choćby jednego gola dla MKS-u. W tej sytuacji tym bardziej szkoda słabego i bojaźliwego początku, bo lider był tego dnia z pewnością do ogrania.
- Nie wyszliśmy na pierwsze 15 minut meczu – przyznaje Konrad Rudnicki, piłkarz MKS Piaseczno. - Po straconej bramce zaczęliśmy grać to, co ustalaliśmy przed meczem i powoli przejmowaliśmy kontrolę. W drugiej połowie
zdominowaliśmy Ząbki pod względem fizycznym i utrzymania się przy piłce, ale nie potrafiliśmy wykorzystać swoich sytuacji i dużej liczby stałych fragmentów gry (rzuty różne, rzuty wolne). Myślę, że zabrakło trochę szczęścia i
lepszych decyzji pod polem karnym przeciwnika.
Przed Spartą seria
Kolejka 17 - 10-11 kwietnia
Ząbkovia Ząbki 1-0 MKS Piaseczno
meczów o życie
Józefovia Józefów 1-3 Victoria Sulejówek
Walcząca o utrzymanie Spar- Sparta Jazgarzew 1-2 KS Raszyn
ta Jazgarzew zagrała równo- Unia Warszawa 2-0 Drukarz Warszawa
Karczew 1-0 Znicz II Pruszków
rzędny mecz z Raszynem. Choć Mazur
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 0-3 AP Marcovia Marki
sytuacje na objęcie prowadze- Escola Varsovia Warszawa 2-2 Okęcie Warszawa
nia były po obu stronach, to jednak goście byli w pierwszej połowie skuteczniejsi. Tego dnia przypomniał o
sobie zwłaszcza doświadczony Sylwester Patejuk. Były zawodnik, między innymi, Podbeskidzia i Śląska Wrocław w 24. minucie popisał się pięknym uderzeniem z rzutu wolnego, a zaledwie minutę później – tym razem po błędzie
obrony miejscowych – strzelił drugą bramkę dla Raszyna.
Po zmianie stron goście byli Kolejka 18 - 17-18 kwietnia
Ożarów Mazowiecki - Okęcie Warszawa
bliscy zamknięcia meczu. Strzał z Ożarowianka
MKS Piaseczno - Escola Varsovia Warszawa 17 kwietnia, g.11
rzutu karnego Patejuka w świet- AP Marcovia Marki - Mazur Karczew
nym stylu obronił jednak Hubert Znicz II Pruszków - Unia Warszawa
Drukarz Warszawa - Sparta Jazgarzew 17 kwietnia, g.11
Ihnatowicz, co dało miejscowym KS Raszyn - Józefovia Józefów
impuls do dalszej walki o korzyst- Victoria Sulejówek - Ząbkovia Ząbki
ny rezultat. Starania jazgarzewian przyniosły skutek w 76. minucie. W polu
karnym faulowany był Krystian Sztumierski, a z jedenastu metrów nie pomylił
się Maciej Wójcik. Niestety, ambitna gra do końca nie przyniosła wyrównania
i Sparta musiała pogodzić się z porażką – dokładnie w takim samym stosunku
jak jesienią w Raszynie.
- Mieliśmy swoje sytuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy, a - jak mówi stare dobre porzekadło - niewykorzystane sytuacje się mszczą – mówi Mateusz Keller, piłkarz Sparty Jazgarzew. - Na pewno jak byśmy strzelili pierwsi bramkę, mecz by się
inaczej ułożył. W drugiej połowie graliśmy lepiej od Raszyna, który ewidentnie się
cofnął. Złapaliśmy kontakt i w końcówce byliśmy bliscy remisu. Musimy dalej ciężko trenować i przed nami 10 spotkań w walce o utrzymanie. Każde z nich będzię
miało dla nas taką samą rangę - będą to, tak zwane, mecze o życie.

Grzegorz Tylec
Tabela grupy trzeciej czwartej ligi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ząbkovia Ząbki
Victoria Sulejówek
Drukarz Warszawa
MKS Piaseczno
Mazur Karczew
KS Raszyn
Escola Varsovia Warszawa
Znicz II Pruszków
Unia Warszawa
AP Marcovia Marki
Józefovia Józefów
Sparta Jazgarzew
Okęcie Warszawa
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

43
41
30
29
27
26
24
22
21
19
14
12
8
4

14
13
9
9
8
8
7
6
6
5
4
4
2
1

1
2
3
2
3
2
3
4
3
4
2
0
2
1

1
1
4
5
5
6
6
6
7
7
10
12
12
14

50-14
63-17
42-18
36-26
22-21
30-28
44-33
23-17
22-30
26-38
17-35
20-37
13-51
11-54

Porażka w Olsztynie
TENIS STOŁOWY Po zwycięskiej konfrontacji z zespołem Victorii Płock (7:3) tenisiści stołowi z Piaseczna wybrali się na wyjazdowy mecz z drużyną AZS English Perfect Olsztyn
Warto podkreślić, że drużyna z
Warmii i Mazur przed meczem znajdowała się na siódmym miejscu w
tabeli, co stawiało zawodników Return Piaseczno w roli faworytów.

Zespół z Olsztyna przed sezonem
stawiany był jednak w roli jednego
z pretendentów do zwycięstwa w całych rozgrywkach, ale – jak się okazało - sportowe realia brutalnie zwe-

Tabela drugiej ligi mężczyzn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

KS BOGORIA II Grodzisk Mazowiecki
KTS NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki
MUKS START SPALONA MLECZARNIA Nadarzyn
UKS RETURN Piaseczno
ZIELONA ARCHITEKTURA GUKS ORZEŁ Siedlin
PONGORI IKRTS Józefów
KS AZS UWM ENGLISH PERFECT Olsztyn
KS SPÓJNIA Warszawa
MUKS BEINTERACTIVE Gąbin
UKS VICTORIA Płock
OSIR KSTS WARMIA Lidzbark Warmiński
TĘCZA Budki Piaseckie
UKS LUPUS KABATY Warszawa

10
11
12
11
11
11
9
11
12
11
10
12
9

20
19
18
14
14
13
10
9
8
6
5
4
0

79:21
72:38
80:40
65:45
57:53
67:43
48:42
51:59
48:72
44:66
41:59
40:80
8:82

ryfikowały jego aspiracje. Obecnie
AZS musi walczyć o awans do grupy mistrzowskiej, a więc do najlepszej szóstki zespołów ligi.
Mecz od początku był bardzo
wyrównany i po pierwszych pojedynkach na tablicy wyników był remis 2:2. Kluczowe miały okazać się
gry podwójne, w których pełną pulę
zgarnęli pingpongiści z Olsztyna,
wygrywając pięciosetowe pojedynki. Od tego momentu gospodarze
utrzymali już do końca dwupunktowe prowadzenie, ostatecznie wygrywając mecz 6:4.
Po tym spotkaniu zawodnicy z

Bartek Szołkowski, 17 letni wychowanek,
wywalczył dla Piaseczna jeden punkt w meczu z Olsztynem
Piaseczna znajdują się tuż za podium, na czwartym miejscu. Biorąc
pod uwagę fakt, że zespół UKS Return jest beniaminkiem, należy to
uznać za świetny wynik. Przed ze-

społem z Piaseczna jeszcze ostatni
mecz pierwszej rundy, a ich rywalem
będzie, zajmujący piąte miejsce, zespół GUKS Orzeł Siedlin.

Tyl.
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16-latek bez prawa
jazdy rozbił się na słupie

Czy będzie większe wsparcie
dla rodzin wielodzietnych?

KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni dyskutowali nad projektem uchwały, KONSTANCIN-JEZIORNA W czwartek rano 16-latek, który nie miał uprawktóra ma zagwarantować większe zniżki dużym rodzinom. Uchwała została zdjęta z porządku obrad, bo nień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, jadąc toyotą swoich rodziców stracił panowanie nad kierownicą i rozbił auto na słupie
gminni prawnicy uznali, że jest niedopracowana. Temat ulg ma jednak powrócić w maju
Jednym z radnych, zabiegających o podjęcie uchwały zapewniającej większe benefity dużym
rodzinom, był Arkadiusz Głowacki. Pierwszy Program Wsparcia
Rodzin Wielodzietnych na terenie
gminy został przyjęty w 2013 roku.
- Dobrze to funkcjonowało do
kwietnia ubiegłego roku, kiedy to
rada, w związku ze zmianą przepisów, zmodyfikowała obowiązującą siedem lat uchwałę – wyjaśnia
radny Głowacki. - Część zniżek

Grupa radnych stara się
przeforsować uchałę, która
będzie gwarantowała
większe zniżki rodzinom
wielodzietnym
przepadło, inne zostały ograniczone. Dobrym przykładem są tu
odpady komunalne. Wcześniej rodziny z przynajmniej trójką dzieci mogły liczyć na 30-procentową
zniżkę, teraz przysługuje im jedynie 10-procentowa – dodaje.
Kilku radnych uznało, że podejmując nową uchwałę, gmina
skrzywdziła rodziny wielodzietne, często przeżywające dodatkowe
problemy w dobie pandemii. Dlatego w grudniu Arkadiusz Głowacki zaapelował do burmistrza o przywrócenie zniżek. Ruszyły prace nad

projektem stosownej uchwały, która znalazła się w porządku obrad
ostatniej sesji rady miejskiej. Niestety, projekt nie otrzymał pozytywnej opinii prawnej i nawet po wniesieniu do niego autopoprawek radni
zdecydowali, że nie może trafić pod
głosowanie. - Jesteśmy tym rozżaleni, uważamy, że marginalizacja rodzin wielodzietny będzie się pogłębiać – mówi Arkadiusz Głowacki.
- Nie chodzi tylko o zniżki za śmieci,
ale też szereg innych udogodnień dla
dużych rodzin, jak bonifikaty za pobyt dzieci w żłobku czy przedszkolu
oraz dofinansowanie zajęć w Kon-

stancińskim Domu Kultury i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.
- Będziemy dopracowywać projekt tej uchwały, aby można było
wprowadzić ją na najbliższą sesję
rady miejskiej – mówi burmistrz
Kazimierz Jańczuk. - Postaramy
się znaleźć w budżecie pieniądze
na dodatkowe ulgi i zniżki dla rodzin wielodzietnych. Uważam, że
należy wspierać takie rodziny, ale
musi być w tym zachowany zdrowy rozsądek.

Tomasz Wojciuk

- Samochód najpierw uderzył w słup trakcji energetycznej, a następnie w latarnię uliczną - informuje nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Młody kierowca był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu.
Policja podejrzewa, że nastolatek nie był w samochodzie sam. Prawdopodobnie jechał autem z kolegami, którzy również mogli być nieletni. Na szczęście
w zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

AB
LESZNOWOLA

Będzie kanalizacja w Gogolińskiej
Kilka dni temu gmina ogłosiła przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w ul. Gogolińskiej, na terenie Mysiadła i Zgorzały. Zadanie
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 600
mb. Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia.
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DAM PRACĘ
Blacharza samochodowego z doświadczeniem,
kwatera tel. 501 311 130
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Renault Laguna 2000 rok tel. 723 706 295
PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, przeróbki
www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898

Firma produkcyjna z Tarczyna poszukuje lakiernika
proszkowego, spawacza, tokarza, frezera. Więcej informacji pod numerem tel. 695 108 833
Zatrudnię od zaraz do sklepu spożywczego, Konstancin – Jeziorna, tel. 602 212 169

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

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Kierowca kat.C+E,trasa Jabłonowo-Tarczyn, praca
dwa razy w tygodniu (na telefon), Michał 502 104 180
ZATRUDNIE OSOBĘ DO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ
SOCJALNYCH, SANITARNYCH ORAZ HALI PRODUKCYJNEJ W PIEKARNI, TEL. 22 756 90 01, 607 640 643

Stary motocykl oraz części do Fiata Multipla, tel. 668 068 737

Tynki gipsowe,wylewki, tel. 502 788 561

Skup aut, tel. 793 304 091

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Skup aut, tel. 515 018 430
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Brukarstwo, tel. 501 683 631

Kupię części Fiat 125P FSO 1500. tel. 501 376 119
Kupię stary motor. Sprawny lub zepsuty. Dobrze zapłacę,
tel. 578 895 990

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063
Skuteczna pomoc w oddłużaniu kredytów pozabankowych i bankowych, tel. 690 016 555

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639
Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Poszukujemy mężczyzny do obsługi klientów i zarządzania produkcją, z prawem jazdy i ze znajomością
exela, miejsce pracy Piaseczno, jedna zmiana.
Tel. 602 692 964, 607 230 418

Sprzedam działkę pod rekreację w Czarnym Lesie k. Góry
Kalwarii tel. 602 340 549

Poszukujemy mężczyzny do pracy na maszynach termoformujących - bez nałogów, miejsce pracy Piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Sprzedam tanio działkę w Bobrowcu tel. 602 340 549

Bufetową, pomoc kuchni w Sękocinie, tel. 600 39 24 12

Działkę rolno-budowlaną 1,1 ha w cichej i spokojnej okolicy blisko Góry Kalwarii, oraz działkę leśną 1,1 ha,
tel. 519 819 157

Zatrudnię mechanika bądź elektromechanika ze znajomością wulkanizacji, osobowe, dostawcze, ciężarowe,
z możliwością zakwaterowania, Prażmów
tel. 780 159 145
Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do wykonywania
prac porządkowych na terenie centrum handlowego w
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180
Zatrudnię w sklepie spożywczym, Baniocha lub Łoś
tel. 505 760 600
Diagnostę na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów w
Prażmowie, praca dorywcza, tel. 693 653 165
Hydraulik tel. 886 576 148

Sprzętem rolniczym: pług, glebogryzarka itp., koszenie,
sprzątanie działek, tel. 519 819 157

Sprzedam super działkę w Rudej k/Tarczyna tel. 602 340 549
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Mieszkanie 48 m kw, Piaseczno, tel. 508 302 998
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152
Ogrodnictwo tel. 536 043 434
Działka rolna 2 000 m kw. Pilawa Orzeszyn, cena do
uzgodnienia, tel. 515 311 573

Malarskie, tel. 696 120 208

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

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

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

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

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

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Dom drewniany 45 m kw. wszystkie media, Grójec,
tel. 692 349 218

Dachy krycie-naprawa, tel. 792 354 779
Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, Tel. 797 188 368 lub
694 451 568
Masarnia zatrudni pracownika produkcyjnego oraz
rozbiorowego. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Dachy Naprawa Krycie, tel. 511 928 895

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

PIEKARNIA ZATRUDNI KIEROWCĘ,
TEL. 22 756 90 01, 607 640 643

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

Elektryk, tel. 666 890 886
Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych, garażowych – sprzedaż, montaż, serwis, tel.
790 331 339

AUTO - MOTO KUPIĘ

Budowa ogrodzeń , tel. 667 446 914
Salon fryzjerski w Piasecznie poszukuje fryzjera damsko-męskiego, tel. 692 488 278

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

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

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

Magazynier na skład budowlany, ul. Mostowa 11 Żabieniec

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Panią do sprzątania domu, tel. 603 202 133

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

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Hala 300 m kw., media, biuro, Piaseczno, ul. Syrenki 10,
tel. 509 562 566

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni osobę z uprawnieniami hydraulika. Kontakt pon-pt. do godz
14.00 tel. 509 692 851

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Wydzierżawię działkę rolną o pow 3 ha gm Góra Kalwaria
CONIEW Dz nr 384 tel.536 500 055

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
Rolną z zabudowaniami lub bez, tel. 503 002 904

Sklep spożywczy w Głoskowie zatrudni osoby do wykładania towaru, tel. 500 125 790

Kupię działkę ok 1000m do 15km od Piaseczna, tel lub
SMS 512807683

Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy do produkcji mebli, Kotorydz koło Tarczyna, tel. 608 207 265

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422
Mam najwspanialszą żonę na świecie. Ilonko KOCHAM CIĘ.
Twój Staszek

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

Przyjmę panią do prania i sprzątania samochodów ciężarowych, 1-2 dni w tygodniu, godziny pracy do uzgodnienia, Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444

Elektryk tel. 509 56 65 79

NAUKA
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

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmowy o naturze człowieka, rozwoju osobowości, twórczym życiu, sztuce, tel. 571 37 31 18

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
Budowa ogrodzeń , tel. 667 446 914

Chemia, matematyka tel. 791 482 233
FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA TEL. 570 590 007
KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MALOWANIE, MEBLE NA WYMIAR, TEL.723 533 233
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

KUPIĘ
Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm),
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 83
Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182
MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonego ogrodnika na
stanowisko kierownik ekipy zakładania ogrodów. Umowa
o pracę (stawka 25 zł/ godz.). Praca całoroczna. Wymagania: kat.B, umiejętność zakładania systemów nawadniających, tel. 789 452 358

RÓŻNE

USŁUGI

Przyjmę stróża, praca w godz. nocnych Łazy k. Magdalenki, tel. 604 626 444

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

Dekarskie, dach, naprawa, obróbki, rynny, papa termozgrzewalna, tel. 798 518 276

Pożyczki, tel. 513 654 277

Salon fryzjerski przyjmie uczennicę na praktyki,
tel. 692 488 278

Firma Gardenarium poszukuje pracownika wyłącznie
mężczyzny z prawem jazdy do pracy na cały rok przy
zakładaniu ogrodów. Baza Przypki k.Tarczyna. Prosimy o kontakt gardenarium@gmail.com tel 501 069 579

Cyklinowanie, tel. 510 128 912
Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Młodą do 30 lat, chętnie z Ukrainy do opieki nad starszą
panią, z zamieszkaniem, wyżywieniem i wynagrodzeniem, tel. 502 580 355

Przyjmę do pracy do sklepu ABC w Bogatkach i Runowie
tel.601 970 036

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839
ROZBIÓRKI DOMÓW , TEL. 728 890 101
DOMY DREWNIANE DO 35 M KW., NARZĘDZIÓWKI, STAWIAMY, TEL. 728 890 101

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 grupi lub indywidualnie, tel. 571 37 31 18

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555
GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

ZWIERZĘTA

Piłę krajzegę, tel. 509 447 601
TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSOWE TEL. 604 415 352

SPRZEDAM

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

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

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

Dekarskie, dachy, papa, malowanie dachów, stodoły,
tel. 793 518 133

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Malowanie mieszkań, remonty, glazurnictwo,
tel. 669 945 460

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679
Budynek drewniany, nowy, mobilny, całoroczny 21 m kw.,
tel. 575 644 821

Dachy, remonty, tel. 601 310 413
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839
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MATRYMONIALNE
Samotny, 43 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w
wieku ok. 28-35 lat, tel. 571 37 31 18

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724

R

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
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Czy masowe punkty szczepień
w Piasecznie w ogóle powstaną?

Właściciel drogiej willi
nadal mieszka w lokalu
komunalnym. Dlaczego?

PIASECZNO Jakiś czas temu, zgodnie z wytycznymi rządu, gmina przygotowała trzy punkKONSTANCIN-JEZIORNA Równo rok temu opisywaliśmy bulwersującą spra- ty szczepień, mogące pracować 24 godziny na dobę. Miały one ruszyć już 19 kwietnia,
wę dotyczącą zajęcia lokalu komunalnego przez mężczyznę, który jest ale „zielonego światła” nie dał na to wojewoda mazowiecki
właścicielem willi w Zalesiu Dolnym. Fakt ten znany był także gminie, któW tej chwili na terenie powiatu piaseczyńskiego szczepienia odra postanowiła eksmitować lokatora. Do tej pory się to jednak nie udało

Chodzi o gminny lokal, a ściśle mówiąc dwupokojowe mieszkanie znajdujące się przy ulicy Słowiczej 11 w Skolimowie. O fakcie zasiedlania go przez
dobrze sytuowanego lokatora poinformował nas jeden z czytelników. - Wcześniej mieszkała tam mama tego pana – mówi nasz rozmówca. - Kiedy w 2019
roku zmarła, ten pan się tam przeprowadził. Niedługo potem uzyskał prawo
mieszkania w tym lokum, bo starostwo poinformowało gminę, że jest wprawdzie właścicielem działki w Zalesiu Dolnym, ale niezabudowanej. Oczywiście
było to nieprawdą. To świństwo, że osoba mająca duży, 300-metrowy dom
dostaje od gminy mieszkanie, które z założenia ma służyć najuboższym.
Rok temu burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował nas, że zna sprawę,
a gmina zobowiązała już lokatora do wydania lokalu. - Tymczasem minął rok,
a ta osoba nadal mieszka przy Słowiczej – bulwersuje się nasz czytelnik. - To
są chyba jakieś żarty, przecież na gminne lokale czeka tylu potrzebujących.
Dlaczego ten pan do tej pory się nie wyprowadził?
Zapytaliśmy o to burmistrza. - Mimo wezwania, ta osoba nie wydała nam
dobrowolnie kluczy – mówi Kazimierz Jańczuk. - W związku z tym Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest administratorem budynku, wniósł do sądu
sprawę o eksmisję. Postępowanie jest w toku.

PIASECZNO

bywają się w 34 miejscach. 9 z nich
znajduje się w gminie Piaseczno. Trzy dodatkowe punkty szczepień, mogące pracować przez całą
dobę, miałyby znaleźć się w szpitalu św. Anny, budynku dawnego ratusza oraz przy ulicy Szkolnej (w podwórku obok apteki). Przygotowano już i wyposażono lokale, powołano też zespoły szczepiące. Punkty, zgodnie z pierwotnymi wytycznymi, miały ruszyć od poniedziałku
19 kwietnia. Dziś wiadomo już jednak że nie ruszą, bo wojewoda zmienił swoje ustalenia. Okazuje się, że
gmina Piaseczno ma dobrą wszczepialność, co oznacza, że utrzymując obecne tempo szczepień wszyscy chętni mogą przyjąć szczepionkę w ciągu 24 tygodni. Zwiększając
moce przerobowe istniejących punktów (chodzi o dostarczenie do nich
większej liczby szczepionek i wydłużenie ich godzin pracy), okres ten
powinien ulec skróceniu do 17 ty-

Jeden z dodatkowych punktów szczepień miałby
znaleźć się w budynku dawnego ratusza
godni. Dlatego wiele wskazuje na to,
że choć wojewoda odłożył swoją decyzję o kilka tygodni, nowe punkty
szczepień w ogóle nie powstaną, a
mieszkańcy będą mogli korzystać jedynie z tych już istniejących, ale być
może w większym zakresie niż ma to
miejsce obecnie.

Zmarł Zygmunt
Malanowicz

TW PIASECZNO W niedzielę 4 kwietnia w wieku 83 lat zmarł
aktor, reżyser i scenarzysta Zygmunt Malanowicz

KasjaN Akustycznie
W niedzielę 18 kwietnia w Klubie Kultury w Józefosławiu wystąpi KasjaN kompozytor, tekściarz i multiinstrumentalista pracujący nad wydaniem swojej
autorskiej płyty. Zadebiutował utworem „Zaczynam Oddychać” w roku 2020,
który cieszy się sporym uznaniem w blisko 35 stacjach radiowych w całej Polsce. Początek o godzinie 18. Transmisja live na Facebooku Centrum Kultury.

Tyl.

Znany był z wielu znakomitych filmów. Grał m.in. Chłopaka w „Nożu w wodzie” Romana
Polańskiego, czy w „Polowaniu
na muchy” Andrzeja Wajdy. Od
1980 roku związał się z warszawską sceną teatralną. Występował
R
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w teatrach: Studio, Rozmaitości,
Dramatycznym, a od 2008 roku
do śmierci w Nowym Teatrze. Zygmunt Malanowicz w ostatnich latach swojego życia był mieszkańcem Piaseczna.

AB

Tymczasem do przychodni przychodzi coraz więcej szczepionek.
Dotychczas były to preparaty firm
Pfizer i AstraZeneca. Od piątku
punkty szczepień mają otrzymywać
także wakcynę Johnson&Johnson.

TW

