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Jest autobus, nadal
brakuje przystanków
str. 8

Tajemniczy nowy właściciel
dawnego Polkoloru
PIASECZNO Przedsiębiorcy wynajmujący powierzchnię biurową i usługową na terenie dawnego Polkoloru niedawno musieli zawrzeć umowy z nowym właścicielem. - Wcześniej płaciłem
spółce TDP, teraz będzie to Brescello – poinformował nas jeden z nich. - Pozostałe warunki
umowy nie zmieniły się – dodaje. Jest to o tyle
dziwne, że kilkanaście dni temu w rozmowie z
Gazetą Wyborczą wiceburmistrz Robert Widz nic
nie mówił o Brescello, a jako nowego właściciela
tego terenu wskazał firmę Hines

str. 3

Wójt Lesznowoli
skazana
LESZNOWOLA Na łączną karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz obowiązek naprawienia wyrządzonej gminie szkody w wysokości 1,361 mln
zł skazał Marię Jolantę Batycką-Wąsik, wójta Lesznowoli, Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny
str. 7

Coraz ciaśniej
na miejskim
targowisku
str. 12
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PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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2 AKTUALNOŚCI
KRONIKA POLICYJNA

PIASECZNO

Bluesowy Kuran(t)

PIASECZNO

Okradali drogerie
Policjanci otrzymali sygnał, że po ulicach miasta porusza się czerwony
mercedes, którym podróżuje grupa obywateli Ukrainy okradających drogerie. Auto jako pierwsi dostrzegli funkcjonariusze z wydziału kryminalnego. Gdy próbowali je zatrzymać, mercedes przyspieszył i zaczął uciekać
w kierunku Konstancina-Jeziorny. W końcu zablokowano drogę i zatrzymano auto. W samochodzie znaleziono skradzione kosmetyki o wartości
około 1200 zł. Do aresztu trafiła 39-letnia kobieta oraz jej wspólnicy w wieku 38, 32 i 29 lat. Okazało się, że okradali sklepy nie tylko w Piasecznie, ale
też w Warszawie. Ponadto znaleziono przy nich niewielkie ilości marihuany. Cała czwórka usłyszała zarzuty i wkrótce stanie przed sądem.

„Specjalizował się” w elektronarzędziach
Na terenie warszawskiego Żoliborza policjanci zatrzymali 45-latka, podejrzewanego o dokonywanie na terenie Piaseczna włamań do
garaży podziemnych i piwnic. Mężczyzna, który był już w przeszłości
karany, najchętniej sięgał po elektronarzędzia, które szybko spieniężał. Usłyszał już zarzuty i stanie przed sądem. Za kradzieże z włamaniem w warunkach recydywy może grozić mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Był pijany. Twierdził, że jedzie na cmentarz
Na terenie miasta policjanci zauważyli niepewnie jadącą toyotę yaris.
Siedzący za kierownicą mężczyzna, mimo że znajdował się na drodze z
pierwszeństwem przejazdu, ochoczo przepuszczał innych uczestników
ruchu. Jego samochód co chwilę się też zatrzymywał. Kiedy kolejny raz
bez powodu stanął, do toyoty podbiegł jeden z funkcjonariuszy, który
od razu wyczuł woń alkoholu. Kierowca został zmuszony do przerwania
jazdy. Okazało się, że miał w organizmie niemal 3 promile alkoholu. Tłumaczył, że wsiadł do auta, bo spieszył się na pobliski cmentarz. Nie potrafił wyjaśnić mundurowym, dlaczego wsiadł za kierownicę nie mając
prawa jazdy. 37-latek usłyszał już zarzuty i stanie przed sądem.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Policjant sięgnął po broń i zranił przestępcę
Do zdarzenia doszło kilka dni temu w nocy przy centrum handlowym w Konstancinie-Jeziornie. Zjawił się tam agresywnie zachowujący
się mężczyzna, w związku z czym na miejsce została wezwana policja.
Podczas próby zatrzymania chuligana, ten rozbił butelkę, zrobił z niej
tzw. „tulipana” i próbował zaatakować funkcjonariuszy. Wówczas jeden
z policjantów wyjął broń, oddał dwa strzały ostrzegawcze w powietrze,
a następnie postrzelił napastnika w nogę. Na miejsce została wezwana
karetka pogotowia, która zabrała rannego do szpitala. Jak się okazało,
mężczyzna był poszukiwany. Miał bogatą kartotekę, wcześniej odpowiadał m.in. za rozboje, napady i kradzieże pojazdów. Gdy dojdzie do
siebie, nie uniknie odpowiedzialności karnej.
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W sobotę 8 maja w Klubie
Kultury w Józefosławiu odbędzie
się koncert Artura Kurana - gitarzysty jazzowego, absolwenta Szkoły im. Krzysztofa Komedy, a obecnie studenta na wydziale Jazzu i Muzyki rozrywkowej w Katowicach w klasie gitary.
W swoim życiu poruszał się już
we wszystkich muzycznych gatunkach, jednak do bluesa i jazzu jest mu najbliżej. Początek o
godzinie 20. Transmisja LIVE – FB
Centrum Kultury.

Tyl.

MILA Urbex – czyli
biegiem do zwiedzania
W środę 12 maja na Dworcu Kultura odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu
Magnesy z podróży. Tym razem Anna Jakubczak i Tomasz
Zyśko opowiedzą o połączeniu
dwóch pasji: biegania i zwiedzania. MILA to klub sportowy, prowadzony przez Anię Jakubczak
– trzykrotną polską olimpijkę,
skupiający w swoich szeregach
„ambitnych amatorów”. Pod tą
formułą kryją się ludzie, którzy
cenią sobie bieganie jako formę
aktywności fizycznej, ale lubią
również spędzać ze sobą czas.
MILA Urbex powstało jako odpowiedź na najbardziej nudną
i długotrwałą jednostkę treningową jaką jest długie wybieganie – lepiej biegnie się do celu,
aby coś zobaczyć czy zwiedzić.
To jednak nie tylko połączenie treningu z eksploracją, ale
również odkrywanie, nierzadko fascynujących historii, stojących za opuszczonymi obecnie
obiektami. Początek o godzinie
18. Wstęp wolny (obowiązują
wejściówki). Transmisja LIVE – FB
Centrum Kultury.

Tyl.
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Tajemniczy nowy właściciel dawnego Polkoloru Rusza ambitny projekt kanalizacyjny
PIASECZNO Przedsiębiorcy wynajmujący powierzchnię biurową i usługową na terenie dawnego Polkoloru
niedawno musieli zawrzeć umowy z nowym właścicielem. - Wcześniej płaciłem spółce TDP, teraz będzie to
Brescello – poinformował nas jeden z nich. - Pozostałe warunki umowy nie zmieniły się – dodaje. Jest to
o tyle dziwne, że kilkanaście dni temu w rozmowie z Gazetą Wyborczą wiceburmistrz Robert Widz nic nie
mówił o Brescello, a jako nowego właściciela tego terenu wskazał firmę Hines
Spółka Brescello, która wynajmuje powierzchnię usługową naszemu rozmówcy, ma kapitał założycielski w wysokości 5000 zł, a w
jej zarządzie zasiada Henryk Jerzy
Zimmermann, który pełni podobną
funkcję w ponad 200 innych spółkach, zaś w swoim życiu zawodowym zasiadał w ponad 1000! Tymczasem kilkanaście dni temu w serwisie internetowym Gazety Wyborczej wiceburmistrz Piaseczna Robert Widz poinformował, że jest
po pierwszych rozmowach z firmą,
chcącą przejąć teren dawnego Polkoloru, i jest to firma Hines. Gdy
próbowaliśmy potwierdzić tę infor-

Gdy wiceburmistrz Widz
ujawnił nowego właściciela
dawnego Polkoloru, na jego
biurko trafiło wezwanie do
zaprzestania naruszania
dóbr osobistych firmy, która
miała rzekomo nabyć atrakcyjne grunty
mację dowiedzieliśmy się, że Hines
skierował do burmistrza Widza...
wezwanie do zaprzestania naruszeń
dóbr osobistych. W piśmie spółka
zarzuca wiceburmistrzowi rozpowszechnianie nieprawdziwych lub
nieścisłych informacji jakoby zamierzała przejąć tereny dawnych zakła-

Gmina twierdzi, że spotkała się z inwestorem, planującym budowę
centrum logistycznego na terenie dawnego Polkoloru
dów Polkoloru przy ul. Okulickiego w
celu wybudowania tam centrum logistycznego z magazynami. Robert
Widz nie komentuje sytuacji. Powiedział tylko, że pismo analizuje dział
prawny gminy. Nie wskazał też nowego właściciela dawnych zakładów,
mimo że gmina podobno już z nim
rozmawiała na temat zagospodarowania leżących na wjeździe do Piaseczna atrakcyjnych gruntów.
No właśnie, jest to kolejny temat który interesuje mieszkańców nawet bardziej niż kwestie własnościowe.

- Odbyliśmy jedno spotkanie z inwestorem – potwierdza burmistrz Daniel
Putkiewicz. - Poinformował nas, że
planuje budowę centrum logistycznego i zapewniał o zgodności z obowiązującym dla tego terenu planem miejscowym. Nie znamy szczegółowych planów nowego właściciela. Czy pomysł budowy magazynów przy ulicy Okulickiego nam się podoba? Szczerze mówiąc
bardziej interesują nas inwestycje promujące ambitniejsze projekty, które zapewniłyby też naszej gminie więcej miejsc
pracy – dodaje.

Tomasz Wojciuk
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PRAŻMÓW Gminie udało się pozyskać środki w ramach niskooprocentowanej, częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacji. - Prace powinny ruszyć jeszcze przed wakacjami
– zapowiada wójt Jan Dąbek

W ramach pożyczki z WFOŚ gmina otrzyma około 15 mln zł, z czego umorzeniu będzie podlegała jedna trzecia. Pozwoli to uruchomić duży, szacowany łącznie na około 20 mln zł projekt kanalizacyjny. Kanalizacja zostanie ułożona na odcinku od Uwielin do Zalesia Górnego w gminie Piaseczno oraz od
Kędzierówki do ulicy Granicznej, na styku Ustanowa, Krupiej Wólki i Jeziórka.
Oprócz tego będą kanalizowane też boczne uliczki, ale to dopiero w drugim
etapie bo najpierw gmina chce ułożyć magistralę w drogach powiatowych.
Dlaczego? - Chodzi o ich uwolnienie, dzięki temu powiat będzie mógł szybciej je wyremontować – wyjaśnia wójt Jan Dąbek. Realizacja projektu ma potrwać około dwóch lat.

LESZNOWOLA

TW

Ruszyła akcja kastracji i
sterylizacji zwierząt domowych
Od 5 maja gmina uruchomiła wreszcie oczekiwany przez mieszkańców program dofinansowania zabiegów kastracji bądź sterylizacji
zwierząt domowych (chodzi o psy i koty). Teraz można też bezpłatnie
zaczipować swojego pupila. Akcja ma potrwać do połowy grudnia lub
wyczerpania zarezerwowanych na ten cel środków. Więcej informacji
można zasięgnąć bezpośrednio w referacie ochrony środowiska.
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Przedszkolny świat „Bajki”
Przedszkole „Bajka” zapewnia opiekę i kształcenie najmłodszym dzieciom od blisko 21
lat. Aktualnie działa jako Przedszkole Publiczne, oferując doskonałe zaplecze edukacyjne i mnóstwo dodatkowych zajęć, za które rodzice nie płacą
- To jedna z naszych dwóch kuchni – informuje nas podczas oprowadzania po pierwszym budynku
przedszkola jedna z pracowniczek
placówki. - W niej pieczemy ciasta,
smażymy naleśniki, robimy kopytka, pierogi i makaron. Nie kupujemy gotowych produktów. To ekonomiczniejsze, ale przede wszystkim zdrowsze i smaczniejsze. Również większość owoców dla naszych
przedszkolaków pochodzi z naszych
zbiorów, z okolic Prażmowa. Dbamy
o jak najwyższą jakość wyżywienia.
Inwestycja w rozwój i wychowanie
Z kuchni przechodzimy do sali,
wypełnionej regałami z książkami.
- Jako jedno z nielicznych przedszkoli możemy pochwalić się wła-

wanych przez przedszkolaki. - Bardzo dbamy o artystyczny rozwój
naszych wychowanków, kilka razy
w roku występują one na scenie
– mówi oprowadzająca nas nauczycielka. - Takie przedstawienia wymagają nie tylko opanowania strony słowno-muzycznej i choreografii,
ale też wiążą się z przygotowaniem
scenografii i kostiumów. Większość
z nich osobiście uszyła właścicielka
przedszkola Krystyna Otręba-Kurasiewicz, ale każdy występ wymaga
dodatkowych poprawek i dopasowania strojów do młodych aktorów.
W kolejnych salach, które odwiedzamy, widzimy niewiarygodną liczbę zabawek i sprzętu edukacyjnego. - Wszechstronny rozwój, indywidualne po-

Biblioteka zachęca bogatymi zbiorami
sną biblioteką z niezwykle bogatym
księgozbiorem – słyszymy od naszej
przewodniczki.
Kolejne sale to garderoby wypełnione setkami kostiumów, przebrań i akcesoriów wykorzystywanych podczas spektakli przygotowy-

dejście do dziecka oraz odkrywanie ich predyspozycji i talentów to nasz priorytet – podkreśla
przedszkolanka. - Dlatego przedszkole wciąż inwestuje w różnorodne pomoce edukacyjne i zabawki rozwijające najmłodszych.

Pobudzić artystyczną duszę
W następnej przestronnej i jasnej sali dzieci na dużym telewizorze oglądają koncert z Filharmonii Narodowej. - Dbamy o to, by od
wczesnych lat nasi wychowankowie mieli kontakt z wartościową muzyką – wyjaśnia nauczycielka. - To
nie tylko przygoda i odskocznia od
muzyki, która dociera do większości na co dzień, ale także edukacja
uwrażliwiająca na różnorodny świat
dźwięków. Gdy cichnie muzyka docieramy do stołówki, do której posiłki trafiają z przedszkolnej kuchni, a stamtąd zaglądamy do salki,
gdzie najmłodsi śpią. Panuje idealna cisza, nie dochodzą żadne dźwięki, ani z innych sal, ani z zewnątrz.
- To specjalna sala do leżakowania – mówi szeptem nasza przewodniczka. - Nie musimy każdorazowo rozkładać posłań.
Przechodzimy korytarzem, mijamy szatnię i trafiamy do sali widowiskowej. Tu na scenie przedszkolaki
przygotowują się do kolejnego przedstawiania na Dzień Matki.
- Dzięki temu, że mogą ćwiczyć
od razu na scenie, podczas występu
mają mniejszą tremę – podkreśla nauczycielka. - Możemy też do perfekcji
doprowadzić całą choreografię i układy taneczne. Dzieci zaprzyjaźniają się
ze sceną i czują się na niej swobodnie.
Informatyka, muzyka i technika
Następne pomieszczenie, do którego zaglądamy, to sala informatyczna. Przy biureczkach pod każdą ścianą stoją komputery. Obok znajduje się
sala wyposażona we wszelkiego rodzaju instrumenty muzyczne. Nie sposób
je obejrzeć w ciągu kilku minut, niejeden sklep muzyczny byłby dumny z takiego wyposażenia. Obok – sala konstrukcyjna. Szafa z pudłami wypełnionymi klockami sięga prawie do sufitu.

Sala widowiskowa i scena, na której odbywają się także próby
- Czy jakieś dziecko policzyło kiedyś te
klocki? - pytamy oszołomieni.
- To by było niemożliwe – odpowiada ze śmiechem pani Kasia. - Musiałoby spędzić w przedszkolu większość
swojego życia, a nie tylko kilka lat.
Dwie dekady doświadczenia
i ciężkiej pracy
Kolejne sale zapierają dech w
piersiach. Są doskonale wyposażone, jasne, czyste i przytulne.
W każdej z nich znajdują się tablice multimedialne. Zaglądamy nawet do magazynków wypełnionych
sprzętem sportowym i zabawkami, które są używane na zewnątrz,
gdzie znajduje się także świetnie wy-

rozumiemy skąd nazwa przedszkola. Tu rzeczywiście jest jak w bajce.
- Doskonałe warunki jakie stworzyliśmy to efekt ponad 20-letniej pracy i ciągłych inwestycji – mówi właścicielka przedszkola Krystyna Otręba-Kurasiewicz. - Pobyt w przedszkolu to nie tylko przyjemność, to także
edukacja i rozwój.
Publiczne Przedszkole „Bajka”, poza realizowaniem podstawy programowej, oferuje mnóstwo
dodatkowych zajęć. Język angielski jest codziennie, dodatkowo także zajęcia konstrukcyjne, komputerowe, nauka gry na instrumentach, rytmika, elementy baletu, tańce współczesne i narodowe, zajęcia

Garderoba przygotowana na kolejne przedszkolne uroczystości
posażony plac zabaw. 3 i 2,5 latki mają zajęcia w oddzielnym budynku. Tu jest najciszej i najspokojniej, z dala od hałasu z ulicy i placu zabaw. Dzieci podzielone są na 8
grup. Wszystkie przedszkolne budynki zajmują łączną powierzchnię ok.
1500 metrów kwadratowych. Teraz

teatralne, koncerty egzotyczne, zajęcia kulinarne, prezentacje instrumentów z całego świata, prezentacje multimedialne oraz wycieczki.
- Za nic rodzice nie dopłacają, to
wszystko w ramach działalności placówki publicznej – podkreśla Krystyna Otręba-Kurasiewicz.

Dzielnica Filmowa w Zalesiu Górnym
przyciąga nie tylko w weekendy

Moc atrakcji, nie tylko dla najmłodszych bez względu na pogodę przyciąga jak magnes. Nic
dziwnego – Dzielnica Filmowa stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji w naszym regionie
Każda wizyta w Dzielnicy Filmowej to prawdziwa przygoda. Największa w Europie kolekcja postaci z
filmów przyciąga ciekawskich z całego kraju. To jednak przede wszystkim wspaniałe miejsce do spędzenia
czasu dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
- W ostatnich latach byłem tu z
rodziną wiele razy – mówi pan Marek, którego spotkaliśmy w ostatni weekend. - Za każdym razem

jest inaczej, a mnogość atrakcji i
ciągły rozwój tego ośrodka sprawia, że na pewno wciąż będziemy
powracać. Tym razem moje dzieci upodobały sobie fontannę kulek,
która jest jednym z nowych obiektów. Poprzednim razem syn nie
chciał opuścić sterów samolotu,
który sobie szczególnie upodobał.
Kolekcja Dzielnicy Filmowej robi
piorunujące wrażenie, nie tylko liczbą zgromadzonych eksponatów, ale

ich różnorodnością. Postaci z kultowych filmów i bajek, pojazdy znane z małego i dużego ekranu to
tyko część atrakcji. Duże zainteresowanie budzą postaci zwierząt powstałych z opon, baśniowe grzyby,
czy pojazdy wojskowe, wśród których nie brakuje śmigłowca i samolotu. Ogromnym atutem ekspozycji
i zgromadzonych zabawek jest ich
lokalizacja w przepięknym zalesionym terenie w pobliży akwenu.
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W niedzielę 9 maja Dorota Zając
zaprasza na spacer do Józefosławia
i Lasu Kabackiego. Start o godzinie 10 z przystanku Ogrodowa. Dojazd z Piaseczna – autobus L-39, kierunek PKP Jeziorki (linia bezpłatna
dla posiadaczy Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca). Czas trwania spaceru: około dwie godziny.

Tyl.
GÓRA KALWARIA

Jak wracamy do życia sprzed pandemii
Panie doktorze, jak Pan może podsumować ponad rok zmagań z pandemią?
dr Marek Rychlik Dyrektor Medyczny:
Pandemia koronawirusa mocno odbija się nie tylko na zdrowiu fizycznym, ale
także na psychice pacjentów. Wprowadzanie obostrzeń, utrudniony dostęp do
opieki medycznej, ograniczenie kontaktów międzyludzkich czy niepewna sytuacja na rynku pracy przytłoczyły dużą
liczbę osób. Na szczęście widzimy, że pacjenci powoli normalizują swoje życie.
Starają się uporać ze skutkami pandemii,
szczepią się, planują wakacje, powiększenie rodziny, zmianę pracy, wykonują badania lekarskie, z którymi zwlekali, rozpo-

19 maja w Przychodni Grapa
akcja „SłuchajMY Razem”

Powstanie
ulica Bażantów
Podpisano umowę na projekt i
budowę przedłużenia ulicy Bażantów w Łubnej. Odcinek nowej jezdni ma mieć około 400 m długości
i połączyć zamieszkałą część wsi z
częścią przemysłową (umożliwi dogodny przejazd od ul. Modrzewiowej do Podleśnej). Inwestycja będzie kosztowała prawie 0,92 mln
zł i ma zostać zrealizowana do 20
grudnia.

TW

czynają terapie do której wielu dojrzało
w czasie izolacji. My jako przychodnia reagujemy na zwiększone potrzeby pacjentów i staramy się im wyjść naprzeciw.
A co to dokładnie oznacza
Panie doktorze?
dr MR: Oznacza to, że poszerzamy zakres
usług dla pacjentów w ramach usług komercyjnych tak, by pacjent mógł w jednym miejscu skorzystać z usług wielu
specjalistów, również w sobotę. W przychodni odbywają się konsultacje chirurga naczyniowego wraz z badaniami dopplerowskimi (USG Dopplera), konsultacje

kardiologiczne wraz z Echem serca oraz
badaniami holterowskimi. W przychodni
wykonujemy pełną medycynę pracy wraz
z psychotechniką, badaniem widzenia
zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. Odbywają się konsultacje chirurgiczne wraz z drobnymi zabiegami chirurgicznymi, jak usunięcia kaszaka, tłuszczaka,
włókniaka z oceną histopatologiczną pobranego materiału. W przychodni można wykonać badania słuchu, dobrać aparat słuchowy, wykonać badania do prawa
jazdy, wykonać biopsję tarczycy, biopsję
sutków, skorzystać z konsultacji u lekarza
sportowego, okulisty i wielu innych specjalistów. Nasz zespół lekarzy powiększa
się, ostatnio do zespołu dołączył lekarz
od lat cieszący się doskonałą opinią wśród
pacjentów, lekarz ten obejmie opieką pacjentów ortopedycznych już od 7 r.ż , wykona badanie USG podczas konsultacji,
poda blokadę ortopedyczną.

dzenia zakażenia przebytego w przeszłości lub określenia odpowiedzi po szczepieniu przeciw Covid-19. Może wykonać tańszy, szybki test na przeciwciała z krwi z palca (czas oczekiwania na wynik to 10 min).

To rzeczywiście rozbudowana oferta. A czy
świadczą Państwo usługi w ramach NFZ?
dr MR: Tak świadczymy. Zachęcam całe rodziny do korzystania z bezpłatnej opieki
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Deklarację można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub
wysyłając e-mail do przychodni. Pacjent
może u nas wykonać test z krwi żylnej określający przeciwciała Koronawirusa SARS-CoV-2 neutralizujące anty-S, ilościowo.
Ten test jest wykonywany w celu potwier-

Z jakimi dolegliwościami pocovidowymi
spotyka się Pan w praktyce najczęściej?
dr MR: Okazuje się, że bez względu na stopień ciężkości przebiegu infekcji, u ozdrowieńców może dojść do różnych powikłań, obejmujących wiele narządów w organizmie. Najczęściej spotykane to zespół
chronicznego zmęczenia, zaburzenia sercowo-naczyniowe, objawy ze strony układu oddechowego, powikłania neurologiczne i problemy psychologiczne. Covid-19 wywiera również wpływ na narząd

Przychodnia Grapa Al. Wojska Polskiego 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna Tel. 22 69 00 650
www.przychodniagrapa.pl  https://www.facebook.com/przychodniagrapa/
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rozmowa z dr Markiem Rychlikiem Dyrektorem Medycznym nowoczesnej Przychodni Grapa z Konstancina-Jeziornej.

Spacer po lesie
i Józefosławiu

R

J

M

A

słuchu. Z najnowszych doniesień medycznych wynika, że utratę słuchu po zakażeniu SARS-CoV-2 zgłasza 7,6 procenta chorych. 14,8 proc. zakażonych uskarża się na
tzw. szumy w uszach, z kolei 7,2 proc. zmaga się z zawrotami głowy. W dobie pandemii warto wykonywać kontrolne badania
słuchu, by w razie potrzeby móc przeciwdziałać trwałym ubytkom słuchu. Warto
skorzystać z udziału w akcji „SłuchajMY
Razem” organizowanej przez firmę MJB
Audioprotetyka w Przychodni Grapa 19
maja 2021 r. Tylko w tym dniu można wykonać pakiet badań obejmujący audiometrię tonalną, audiometrię impedancyjną
– tympanometrię i badanie otoemisji akustycznych za wyjątkową cenę 100 zł (standardowa cena tych badań to 200 zł). Badania wykonywane są już od 7 roku życia.

Dziękuję za rozmowę.
Artykuł służy do celów informacyjnych.
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Hołd dla twórców
pierwszej konstytucji
GÓRA KALWARIA Mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz złożeniem kwiatów w miejscach
pamięci narodowej – pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego i obeliskiem na błoniach
– uczciliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

Nowa droga przyspieszy
rozwój strefy przemysłowej
GÓRA KALWARIA Gminne władze podpisały umowę na projekt i
wybudowanie przedłużenia ul. Bażantów w Łubnej
Odcinek nowej jezdni będzie liczyć około 400 metrów. To przedsięwzięcie
bardzo ważne dla tego rejonu. Asfaltowa szosa, która zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona skrótem 1KDL,
pozwoli na „otwarcie” kolejnych terenów inwestycyjnych. Połączy ponadto
zamieszkaną część wsi z częścią przemysłową – umożliwi dogodny przejazd
od ul. Modrzewiowej do Podleśnej.
Zadanie kosztować będzie niespełna 920 tys. zł. Zostanie zrealizowane
przez firmę wykonawczą do 20 grudnia tego roku.
Dodajmy, że Zakład Gospodarki Komunalnej osobno projektuje kanalizację w ul. Bażantów. Przyspieszy ona budowę nowych zakładów, których
wzniesienie już zapowiedzieli inwestorzy.

Rachmistrzowie spisowi już dzwonią
GÓRA KALWARIA Najważniejsze metody trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 to samospis internetowy i spis przez telefon z własnej inicjatywy. Pozyskiwaniem informacji zajmują się też rachmistrzowie (rozpoczęli pracę po długim weekendzie majowym). Ze względu na sytuację
epidemiologiczną kontaktują się z obywatelami WYŁĄCZNIE telefonicznie

Przed popiersiem Marszałka
hołd twórcom tego aktu prawnego oddali przedstawiciele samorządu gminy oraz m.in. grupa
motocyklistów z Góry Kalwarii,
Grójca i Otwocka. Wartę honorową pełnili tu strażacy ochotnicy z jednostki w Pęcławiu. Z
powodu odgórnych ograniczeń

związanych z epidemią koronawirusa była to tylko namiastka
corocznej uroczystości.
230 lat temu uchwalono konstytucję pierwszą w Polsce i Europie. 3 maja 1791 roku w warszawskim Zamku K rólewskim
Sejm Czteroletni przyjął Ustawę R ządową, która wprowadzała

reformy „dla ocalenia Ojczyzny
naszej” po pierwszym rozbiorze
Polski. Co prawda nie uchroniła ona kraju przed kolejnymi rozbiorami, była jednak dla następnych pokoleń symbolem dumy
narodowej i dążenia polskiego
społeczeństwa do wolności.

Obowiązek spisowy najlepiej spełnić poprzez samospis internetowy w
domu lub urzędzie gminy. Osoby, które preferują rozmowę telefoniczną, powinny zadzwonić na infolinię spisową – 22 279 99 99.
Jeśli jednak ktoś z ważnych powodów nie może podać informacji z własnej
inicjatywy i skorzystać z żadnej z tych opcji, powinien spodziewać się kontaktu
ze strony rachmistrza. Do momentu poprawy sytuacji epidemiologicznej rachmistrzowie będą jednak pracować wyłącznie z wykorzystaniem telefonu.
Rachmistrz telefoniczny rozpocznie rozmowę od przedstawienia się i wyjaśnienia, że dzwoni, aby przeprowadzić spis. Przed rozpoczęciem zadawania pytań spisowych poinformuje o możliwości weryfikacji jego tożsamości. Można to zrobić, dzwoniąc na infolinię (22 279 99 99), dzięki aplikacji
„Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie. Następnie rachmistrz w celu
weryfikacji zapyta o wybraną cyfrę z numeru PESEL.
Jeśli spisałeś się już przez internet (wypełniłeś formularz spisowy samodzielnie lub zostałeś spisany przez współmieszkańca) albo poprzez infolinię
spisową, rachmistrz do ciebie NIE ZADZWONI, ponieważ wypełniłeś już swój
obowiązek spisowy. Jeśli ktoś zatelefonuje i przedstawi się jako rachmistrz, nie
udzielaj odpowiedzi, rozłącz się i zgłoś ten fakt, dzwoniąc na infolinię spisową,
w swoim urzędzie gminy lub na policję. Również w przypadku wizyty w maju
lub czerwcu osoby przedstawiającej się jako rachmistrz spisowy nie wpuszczaj
jej do domu i niezwłocznie powiadom o tej sytuacji urząd gminy lub policję.

TARCZYN

Połączenia autobusowe z Tarczyna

Dzięki staraniom Burmistrz
Tarczyna Barbary Galicz, mieszkańcy Gminy Tarczyn mogą korzystać z przewozów autobusowych na
trasach Tarczyn-Pawłowice i Tarczyn-Wólka Jeżewska-Tarczyn
Umowa z PKS Grójec została zawarta do końca 2021 roku.
Gmina Tarczyn otrzymała na te
linie dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Łączny szacowany
koszt przewozów w 2021 r. – 183

Tarczyn (odjazd)
5:30
9:00
11:40
17:00

114,35 zł, w tym dofinansowanie
– 163 893,00 zł.
- Jako Burmistrz wiem, że takie inicjatywy, jak odnowienie połączeń autobusowych są bardzo
potrzebne. W małych miejscowościach obsługa połączeń autobusowych jest dla lokalnych przewoźników nieopłacalna, dlatego
tak istotne jest w tym przypadku
wsparcie samorządu.
Dzięki temu mieszkańcy naszej
gminy mają możliwość łatwiej i wygodniej dotrzeć do Tarczyna - do

szkoły, pracy lub na wizytę lekarską – powiedziała Barbara Galicz,
Burmistrz Tarczyna.
Linia Tarczyn-Pawłowice oferuje po 3 kursy w obie strony. Odjazd z Tarczyna odbywa się w godzinach 7:50, 12:00, 17:15, odjazd z
Pawłowic: 5:55, 8:15, 13:10.

Wólka Jeżewska (przyjazd/odjazd)
5:55
9:25
12:05
17:25

Tarczyn (przyjazd)
6:18
9:48
12:28
17:48

Kinga Komorowska
Urząd Miejski w Tarczynie
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Wójt Lesznowoli skazana
LESZNOWOLA Na łączną karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz
obowiązek naprawienia wyrządzonej gminie szkody w wysokości 1,361 mln zł skazał
Marię Jolantę Batycką-Wąsik, wójta Lesznowoli, Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok
nie jest prawomocny
Wyrok ogłoszony w poniedziałek 26 kwietnia przed Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczył w
głównej mierze wydarzeń, zapoczątkowanych w drugiej połowie
2013 roku. To właśnie wtedy, jak
uzasadniał sędzia Michał Piotrowski, oskarżona w niewyjaśnionych
okolicznościach weszła w porozumienie z przedstawicielami spółki Inter-San, dotyczące dzierżawy gruntów na terenie dawnego
KPGO Mysiadło. Sama procedura zmierzająca do wydzierżawienia
atrakcyjnego terenu potoczyła się
błyskawicznie. Nie było przetargu
oraz – jak podkreślił sąd – konsultacji z radcą prawnym. Na początku października 2013 roku firma
Inter-San przelała na konto gminy 20 mln zł, a tydzień później dodatkowe 4,6 mln zł z tytułu dzierżawy, co pozwoliło uratować niedomykający się budżet (Regionalna Izba Obrachunkowa od września prowadziła w tej sprawie postępowanie nadzorcze). Bez tych
pieniędzy gmina najprawdopodobniej by zbankrutowała, a miejsce
wójt Batyckiej-Wąsik zająłby komisarz. W lutym 2014 roku Inter-San
zwrócił się do gminy o zwrot czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami, wynoszącymi 1,361 mln zł. Do
maja wszystkie pieniądze zostały
zwrócone. Sędzia uznał, że umo-

wa zawarta z firmą Inter-San miała charakter pozorny i była tak naprawdę krótkoterminową pożyczką. Podkreślił, że Maria Jolanta
Batycka-Wąsik nadużyła swoich
uprawnień, co skutkowało wyrządzeniem gminie szkody majątkowej
w wielkich rozmiarach. W związku
z tym wymierzył wójt Lesznowoli karę 1 roku pozbawienia wolności i orzekł obowiązek naprawienia
szkody, wynoszącej w tym przypadku aż 1,361 mln zł.
Sąd: wójt i skarbnik działały
z zamiarem naruszenia przepisów
Kolejne zarzuty dotyczyły, bezprawnego w ocenie sądu, umorzenia 19 podmiotom podatku od nie-

Zarówno skazana przez sąd
pierwszej instancji wójt
Lesznowoli, jak i Prokuratura
Okręgowa zapowiedzieli
złożenie apelacji
ruchomości na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł. Doszło do tego w
latach 2013-2016. - Nie wykazano przy tym ważnego interesu podatników czy interesu społecznego, a decyzje te zostały podjęte
bez podstawy faktycznej i z pewnymi uchybieniami prawnymi – zawyrokował sędzia Piotrowski. Do-

dał, że Elżbieta Obłuska, która
pełniła wówczas w gminie funkcję
skarbnika, dokonując kontroli decyzji podatkowych nie wniosła do
nich zastrzeżeń i je zaaprobowała. Za niedopełnienie obowiązków
służbowych sąd skazał ją na rok i
dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata
oraz 20 tys. zł grzywny. - Zarówno
wójt Lesznowoli, jak i była skarbnik działały z zamiarem naruszenia przepisów i miały świadomość,
że działają na niekorzyść interesu
publicznego – uzasadniał sędzia
Piotrowski. Dodał, że odstąpił od
wymierzenia wójt kary bezwzględnego więzienia, o co wnosiła prokuratura, bo Maria Jolanta Batycka-Wąsik miała zasługi dla gminy.
Na ławie oskarżonych zasiedli także byli wicewójtowie Karolina P. i Marek R. Oboje odpowiadali
za przekroczenie uprawnień, co było
związane z umorzeniem przez nich
podatku od nieruchomości (wydali
po jednej takiej decyzji). Sąd uznał,
że ich działania miały charakter jednostkowy i incydentalny, w związku z czym zdecydował się na wyrok
uniewinniający.

Szczepionki także
dla lisów
Od 10 do 31 maja na terenie
powiatu piaseczyńskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie wolno żyjących
lisów. Szczepienie przeciwko
wściekliźnie będzie wykonywane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która
zostanie zrzucona z samolotów
oraz wyłożona ręcznie. Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, oleju kokosowego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka
zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości. W tym
czasie zaleca się nie wypuszczać
bez opieki psów i kotów oraz nie
dotykać przynęty.
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mentowała wydanego przez niego
wyroku, kilka godzin później na
stronie internetowej gminy pojawiło się oświadczenie, w którym określiła go mianem „całkowicie błędnego” i „krzywdzącego”. Zaznaczyła, że po otrzymaniu pisemnego
uzasadnienia odwoła się do Sądu
Apelacyjnego w Warszawie. Zapowiedziała też, że nie zamierza podawać się do dymisji, o co zaapelował m.in. szef powiatowych struktur PiS Sergiusz Muszyński (w odpowiedzi większość lesznowolskich
radnych publicznie udzieliło wójt
swojego wsparcia). Kilka dni temu

To jeszcze nie koniec
Mimo że po wyjściu z sądu wójt
Maria Jolanta Batycka-Wąsik zakomunikowała, że nie będzie koR

POWIAT

Była skarbnik (na zdjęciu z lewej) i wójt Lesznowoli usłyszały
wyroki skazujące. Byli wicewójtowie zostali uniewinnieni
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do wyroku sądu pierwszej instancji
odniosła się też Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Prokuratura pierwotnie żądała dla wójt kary
2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności, a dla byłych wicewójtów kary jednego roku więzienia w zawieszeniu na rok. - Złożyliśmy zapowiedź apelacji co do całości wyroku – informuje Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej. - Po otrzymaniu uzasadnienia zostaną podjęte
dalsze decyzje.

Tomasz Wojciuk
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Jest autobus, nadal
Kiedy wrócą koncerty,
spektakle i wydarzenia kulturalne? brakuje przystanków
KONSTANCIN-JEZIORNA Z powodu pandami koronawirusa od ponad roku niedomaga kultura. Odwołano mnóstwo różnego rodzaju wydarzeń, w tym także w plenerze. Wygląda
jednak na to, że od wakacji sytuacja zacznie powoli wracać do normy, choć wiele zależy
tu od ogólnej liczby zakażeń COVID-19 i decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym
Konstanciński Dom Kultury przez ostatnie miesiące działał w trybie zdalnym, wiele wydarzeń transmitując online za pośrednictwem facebooka. W ubiegłe wakacje odbywały się wprawdzie kameralne imprezy plenerowe w altanie przy Hugonówce,
ale – mimo niskiej liczby zakażeń – zrezygnowano z koncertów
w amfiteatrze, jak również dużych
imprez o charakterze masowym,
takich jak choćby Dni Konstancina. Trudno powiedzieć dziś, jak
będzie wyglądał tegoroczny sezon
wiosenno-letni, choć wiele wskazuje na to, że będzie podobnie
jak... w ubiegłym roku.

Z autobusu L13 korzysta wielu pasażerów. W tej chwili największy niedobór przystanków jest na terenie gminy Góra Kalwaria

Wygląda na to, że
konstanciński amfiteatr
jeszcze przez jakiś czas
będzie stał pusty

E
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izolacją w czasie pandemii, dlatego też wiosną i latem Konstanciński Dom Kultury zaprasza na wydarzenia w plenerze – mówi Grzegorz Traczyk z KDK. - W czerwcu,
podobnie zresztą jak w ubiegłym
roku, w parku w pobliżu Hugonówki będą odbywały się ogólnodostępne zajęcia jogi. Od czerwca
do sierpnia w weekendy, w altanie
przy Hugonówce zapraszamy na
plenerowe koncerty oraz spektakle dla dzieci. Podczas tych wydarzeń będzie obowiązywał reżim sanitarny. Natomiast w lipcu i sierpniu planujemy pokazy kina plenerowego - zachęca.
Latem nie zabraknie także innych atrakcji na świeżym powietrzu.
Odbędą się m.in. warsztaty dla dzieci oraz wydarzenia związane z cyklem „Ale Kosmos! - Rok Stanisława Lema w Konstancinie-Jeziornie”.
Ich szczegółowy program ma być
dostępny wkrótce.

Jakiś czas temu pisaliśmy o braku przystanku L13 w Pilawie (dotyczyło to
autobusu powrotnego z Góry Kalwarii), na co zwracało uwagę wielu mieszkańców. Autobus zatrzymywał się w Solcu, a potem od razu w Zalesiu Górnym. Omijał stary przystanek przy drodze 79 w Pilawie (przy barze z grochówką), który wprawdzie istniał, ale na jego udostępnienie podróżnym, z uwagi
na zły stan techniczny, nie zgadzał się
ZTM. W kwietniu gmina zmodernizoOkazuje się, że zarządcy
wała platformę przystankową. - ZTM
drogi wojewódzkiej
zatwierdził wykonane przez nas moi krajowej mają swoje
dyfikacje i ten przystanek jest już dowymagania dotyczące
stępny – informuje Bogdan Krawczyk
z gminnego wydziału utrzymania inprzystanków
frastruktury i transportu publicznego. Do gminy wpłynęły też wnioski mieszkańców o ustawienie przystanku
przy skrzyżowaniu ulicy Klonowej z ulicą Braci Czapskich w Pilawie. „Właścicielem” Klonowej jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jak udało się
nam ustalić, negocjacje z MZDW trwają, ale do ich pozytywnego zakończenia
jeszcze daleka droga. - W Pilawie gmina Piaseczno mimo wszystko uruchomiła przystanek, a co z przystankami na terenie Góry Kalwarii: w Baniosze, Tomicach, Mikówcu czy przy basenie – pyta pan Sebastian. Jakiś czas temu podobne pytanie zadał nam pan Ryszard, mieszkaniec Marek Grójeckich. – Nie wiem
po co jest ten autobus, skoro nie da się do niego wsiąść – denerwował się. – To
połączenie miało ułatwić ludziom życie, a stało się odwrotnie. Tak bardzo cieszyliśmy się z tego autobusu…
W odpowiedzi Piotr Chmielewski, rzecznik górokalwaryjskiego ratusza wyjaśniał, że gmina od ponad roku rozmawia o nowych przystankach z
MZDW i GDDKiA, zarządcą drogi 79. – Trudność polega na tym, że nie ma
zgodności co do warunków technicznych, jakie powinny zostać spełnione,
aby perony przystankowe mogły powstać – mówił kilka tygodni temu Piotr
Chmielewski. Gmina wierzy jednak, że uda się w końcu osiągnąć porozumienie i przy drogach pojawią się nowe, tak bardzo oczekiwane przez podróżnych przystanki.

Tomasz Wojciuk

Tomasz Wojciuk

Tegoroczny Flis Festiwal odbędą się online

Już wiadomo, że pier wsze
duże w ydarzenie, a więc startujący już 15 maja F lis Festiwal odbędzie się – oczy wiście z
uwagi na COV ID-19 - w formie
online. Na facebooku K DK będzie można śledzić ciekawostk i
na temat Urzecza, jego historii i
kultur y. Został już też ogłoszony konkurs fotograficzny „Moje
Urzecze”. Wszystk ie osoby, które będą chciały wziąć w nim
udział, mogą fotografować żyjące na Urzeczu zwierzęta. Tegorocznemu Festiwalowi będzie towarzyszyła również plenerowa w ystawa fotograficzna
R

PIASECZNO/GÓRA KALWARIA Od kilku miesięcy mieszkańcy zgłaszają
problem niedostatecznej liczby przystanków na trasie autobusu L13,
łączącego Piaseczno z Górą Kalwarią. Okazuje się, że gminy nie mogą
ustawiać ich tam, gdzie są potrzebne, bo wszystkie zaproponowane lokalizacje muszą zatwierdzać najpierw zarządcy dróg, którzy zgłaszają
uwagi i mają własne preferencje dotyczące peronów przystankowych

laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu. Najlepsze zdjęcia
będzie można oglądać w Parku
Zdrojow ym. Flis Festiwal potr wa przez tydzień, szczegółow y
program ma być dostępny na facebooku K DK .
A co z innymi cyklicznymi imprezami? Czy będzie można brać
w nich udział tylko za pośrednictwem internetu? Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie
trzeba liczyć się jeszcze z pewnymi
ograniczeniami. Mimo to KDK zapowiada pewną „odwilż” - Wszyscy jesteśmy już zmęczeni domową
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Gmina
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 6/2021
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

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.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący:
części działki ewidencyjnej nr 67 z obrębu 0012 Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna,
o powierzchni 0,6248 ha.
Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod
numerem telefonu: (22) 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
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Perła lepsza od Laury

9

Wynik gorszy niż gra

PIŁKA NOŻNA, A KLASA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – MKS POLONIA WARSZAPIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – LAURA CHYLICE 3:1 Jak przystało na derby z dłuWA 1:4 Po wyjazdowej wygranej w dobrym stylu ze Świtem Warszawa
gą tradycją, w spotkaniu Perły z Laurą tradycyjnie nie zabrakło wielu sportowych emo(5:1) Jedność Żabieniec podejmowała na swoim boisku lidera ligi, któcji. Miejscowym udało się ostatecznie zrewanżować za jesienną porażkę w Chylicach
ry pewnie zmierza po awans do okręgówki
W pierwszej połowie oba zespoły miały swoje szanse na gole, choć
gry nie ułatwiało – będące w nie najlepszym stanie do szybkiej wymiany podań – boisko. Fizyczna walka przełożyła się wpierw na trafienie dla gospodarzy ze stałego fragmenty gry. Precyzyjne dośrodkowanie z rzutu wolnego Krystiana Chrobaka w 25. minucie wykorzystał Jakub Pakuła, który po strzale głową
posłał piłkę do bramki i było 1:0.
Już po chwili odpowiedziała jednak Laura, a konkretnie Jarosław
Jamrozik, który wykorzystał moment rozluźnienia defensywy miejscowych i wyrównał stan rywalizacji. Przez pierwsze 45 minut na boisku dominowała głównie walka w
środku pola i nie obeszło się bez kilku żółtych kartek dla zawodników
obu ekip.
W drugiej połowie lepsza była
już Perła, która podjęła bardziej aktywne próby w ofensywie. W 55. minucie miała miejsce najładniejsza
akcja spotkania. Po rajdzie z prawej
strony Cezary Kur dorzucił piłkę w
pole karne, gdzie znakomicie znalazł się Kamil Majorek, który pięknym strzałem z woleja podwyższył
wynik na 2:1. Niestety, po tym trafieniu na boisku zaczęło się robić coraz
bardziej nerwowo. Arbiter najpierw
ukarał drugą żółtą kartką Mateusza
Wasilkiewicza za faul na Michale
Ambroziku, a po 10 minutach bezpośrednią czerwoną kartkę otrzymał Daniel Pyza - po wślizgu od
tyłu na Kurze. Perła do końca me-

Cezary Kur w walce o piłkę z Adrianem Gomołą

czu kontrolowała już sytuację na boisku, co zaowocowało w końcu trzecią bramką dla gospodarzy. W doliczonym czasie gry Dawid Bryciński
wrzucił piłkę z autu. Do bramki wbił

ką, wchodzący z ławki, Paweł Szawro.

Grzegorz Tylec

Paweł Grodzki, zawodnik Laury Chylice
Wiedzieliśmy, że Perła się nie położy, ale fakt jest też taki, że kolejny mecz zagraliśmy słabo. Z czego to wynika? To już musimy przeanalizować. Nie spodziewałem się aż tak słabego startu rundy.

W spotkanie lepiej weszli przyjezdni, którzy już po kilku minutach wyszli
na prowadzenie. W 6. minucie Rafał Szewczyk dopadł do odbitej przez bramkarza piłki i pewnym uderzeniem posłał ją do siatki. Po chwili delikatną przewagę uzyskali jednak miejscowi. Przyniosła ona wymierny efekt w 26. minucie. Ładną, indywidualną akcją prawym skrzydłem popisał się wówczas Mikołaj Lenart, który wyłożył futbolówkę Tomaszowi Jamorskiemu, a ten ostatni, bez chwili wahania, uderzył tuż przy słupku i było 1:1. Sporo emocji wzbudziła następnie sytuacja z 30. minuty. Jamorski był bardzo ostro faulowany w
środku pola i wielu obserwatorów meczu twierdziło, że zawodnik Polonii powinien był za to przewinienie otrzymać czerwoną kartkę.
Po zmianie stron znów lepiej zaczęli jednak warszawiacy. Oskar Kania wykończył precyzyjnie wykonany stały fragment gry i było 1:2. Niestety, pomimo dogodnej okazji dla Jedności, tym razem nie udało się wyrównać, a zaraz
potem trzeciego gola zdobyli goście za sprawą Mateusza Sieciechowicza. Ten
sam zawodnik trafił raz jeszcze w 65. minucie i ustalił wynik spotkania.

Grzegorz Tylec/fot. SKY Picture sport

Cezary Kur, zawodnik Perły Złotokłos
Myślę, że mecz mógł się podobać. Mimo braku kibiców, emocje
były – przypominały atmosferę dawnych spotkań derbowych.
Cieszę się, że udało się zrewanżować Laurze za wcześniejszą porażkę. Mówią, że zagrałem dobre zawody? Oby tak dalej!

Porażka bez większego znaczenia

Dariusz Cackowski, trener Jedności Żabieniec
Zagraliśmy dziś, paradoksalnie, na większej intensywności niż w spotkaniu ze Świtem. To był szybki i wyrównany mecz, a remis był w naszym zasięgu, choć trzeba
oddać rywalom, że mieli jednak więcej jakości w wykończeniu swoich akcji. W wyjściowej jedenastce zagrało trzech juniorów z rocznika 2002. Cieszy mnie, że jest
duża rywalizacja na treningach, a nikt u mnie nie dostanie miejsca na boisku za
zasługi. Myślę, że ten zespół stać w przyszłości na grę w czołówce ligi. Będziemy
mocno pracować i do tego dążyć.

Piłka wodna w Złotokłosie

KOSZYKÓWKA, III LIGA, KS LEGION LEGIONOWO - MUKS PIASECZNO 67:66 (11:16, 10:15, 16:3, 18:21, D: 12:11) W
ostatnim spotkaniu drugiej rundy rozgrywek trzeciej ligi podopieczni Cezarego Dą- PIŁKA NOŻNA, A KLASA, PERŁA II ZŁOTOKŁOS - WALKA KOSÓW 2:1 Walbrowskiego ponieśli w końcu swoją pierwszą porażkę. Na szczęście MUKS już wcze- ka, w ekstremalnie trudnych warunkach do gry, broniła się dzielnie do
śniej zapewnił sobie udział w dalszej fazie walki o awans do drugiej ligi
ostatniej akcji meczu. Bramka w doliczonym czasie zapewniła jednak
ostatecznie Perle trzy punkty
Po kolejnej przerwie w rozgrywkach widać było, że oba zespoły w
zasadzie przez cały mecz nie mogły złapać swojego rytmu, co przełożyło się na wyjątkowo niską skuteczność rzutów z gry. Piaseczno wygrało wprawdzie trzy z czterech kwart, ale porażka w trzeciej
(gdzie nasi zawodnicy rzucili przez
10 minut ledwie trzy punkty) spowodowała, że do wyłonienia zwycięzcy niezbędna była dogrywka.
Ostatecznie doświadczeni zawodnicy Legionu nie zawiedli w kluczowych momentach i zdołali wyszarpać wygraną, rewanżując się tym
samym rywalom za dotkliwą porażkę w Piasecznie.
- Deska była tak twarda, że pudłowaliśmy proste rzuty – przyznał
po meczu Nikodem Sarosiak, koszykarz MUKS Piaseczno. - Wywalczyliśmy wprawdzie prawo do dalszej
gry o awans, ale mam wrażenie, że
taki zimny prysznic w Legionowie
nam się przydał.

Tyl.

Tabela grupy C trzeciej ligi
1 ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka
18 10
2 KS Legion Legionowo
16 10
3 MUKS Piaseczno
15 10
4 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 13 10
5 GLKS Nadarzyn
11 8
6 SPEED sport
10 8

Wyniki naszych zespołów ligowych
IV liga
Kolejka 19 - 24-25 kwietnia
Victoria Sulejówek 2-3 MKS Piaseczno
Ząbkovia Ząbki 3-1 KS Raszyn
Józefovia Józefów 0-1 Drukarz Warszawa
Sparta Jazgarzew 0-5 Znicz II Pruszków
Unia Warszawa 0-0 AP Marcovia Marki
Mazur Karczew 1-1 Okęcie Warszawa
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 0-4 Escola Varsovia Warszawa

Kolejka 20 - 1-2 maja
MKS Piaseczno 4-0 Ożarowianka
Ożarów Mazowiecki
Escola Varsovia Warszawa 5-1 Mazur Karczew
Okęcie Warszawa 2-1 Unia Warszawa
AP Marcovia Marki 6-3 Sparta Jazgarzew
Znicz II Pruszków 1-2 Józefovia Józefów
Drukarz Warszawa 1-4 Ząbkovia Ząbki
KS Raszyn 2-3 Victoria Sulejówek

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

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

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

915 - 765
752 - 743
726 - 679
759 - 807
569 - 623
624 - 728

Padający obficie deszcz z minuty na minutę utrudniał warunki do grania
w piłkę. W tej sytuacji najłatwiej było zdobyć gole ze stałych fragmentów. W
pierwszej połowie Mariusz Jakóbiak wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego, a w drugiej – również po rogu – goście wyrównali po trafieniu Cezarego
Zawadzkiego. I kiedy już wydawało się, że spotkanie skończy się podziałem
punktów, w ostatniej akcji bohaterem Perły został Przemysław Iwański, który
skierował piłkę do siatki ofiarną wcinką nad bramkarzem.

Tyl.
Rafał Wiśniewski, trener Walki Kosów
Chciałbym pochwalić moich zawodników za zaangażowanie i serce jakie włożyli w ten mecz. Remis byłby sprawiedliwym wynikiem, ale niestety nie udało się.

Liga okręgowa
Kolejka 24 - 24-25 kwietnia
Ursus II Warszawa 5-2 Piast Piastów
Sarmata Warszawa 0-3 Korona Góra Kalwaria
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-4 Przyszłość
Włochy (Warszawa)
Orzeł Baniocha 9-0 Passovia Pass
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 2-1 LKS Chlebnia
GLKS Nadarzyn 4-0 Naprzód Brwinów
Grom Warszawa 1-0 KS Teresin
Laura Chylice 0-2 Ryś Laski
Milan Milanówek 1-0 Perła Złotokłos

Jan Błaszczak, trener Perły II Złotokłos
W tym meczu bardziej przegrywaliśmy z boiskiem niż z przeciwnikiem, ale takie
spotkania też trzeba umieć wygrywać. Czasami może nam brakować umiejętności czy szczęścia, ale nigdy nie może nam zabraknąć charakteru. I to właśnie charakter i ambicja są naszymi największymi atutami.

KURIER POŁUDNIOWY

10 KARIERA

Powstała leśna grupa robocza
LESZNOWOLA Przed dwoma tygodniami odbyło się spotkanie, w którym wzięło udział kilkoro radnych,
wicewójt Marcin Kania oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Chojnów. W trakcie dyskusji ustalono zasady
współpracy w ramach leśnej grupy roboczej
Inicjatorem powołania grupy był
wicewójt Marcin Kania, który w połowie lutego wystosował w tej sprawie pismo do nadleśniczego Sławomira Mydłowskiego. Stało się to po
naszej publikacji dotyczącej utworzenia podobnego zespołu w Piasecznie
(tu część radnych i mieszkańców ma
pretensje do nadleśnictwa, że prowadzi zbyt intensywne wycinki na terenach, nad którymi sprawuje kuratelę). Niedługo potem Nadleśnictwo Chojnów odpowiedziało, że jest
otwarte na taką formę współpracy.
Grupa ma zajmować się gospodarką leśną, ponieważ stan znajdujących się na terenie gminy lasów oraz
pomysły na ich zagospodarowanie
bardzo interesują mieszkańców Lesz-

nowoli. Na najbliższym spotkaniu,
planowanym na połowę maja, przedstawiciele nadleśnictwa mają omówić proces ustalania Planu Urządzenia Lasu, który stanowi podstawę
prawną w prowadzonej przez nadleśnictwo gospodarce leśnej na terenie
gminy i gwarantuje skuteczną ochronę zasobów leśnych przed degradacją. Zostanie przedstawiona także
specyfika terenów leśnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Chojnów.
Nie jest tajemnicą, że grupa będzie miała jeszcze jedno ważne zadanie: będzie łącznikiem między
nadleśnictwem, a mieszkańcami, z
których większość nie życzy sobie na
terenie gminy żadnych wycinek.
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Radni chcą w imieniu
mieszkańców rozmawiać
z nadleśnictwem o planach
zagospodarowania lasu
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DAM PRACĘ

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Blacharza samochodowego z doświadczeniem,
kwatera tel. 501 311 130

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

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Sprzedam skuter Suzuki Katana 70ccm dwusuw do remontu, tel. 607 651 623

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

Poloneza Atu Plus, 98r,pierwszy właściciel,
tel. 606 903 381

Studenta architektury, tel. 502 222 555
2 BDFy na jabłka lub inne, tel. 662 245 679

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411
Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach na pakujących - produkcja - bez nałogów, miejsce pracy Piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

AUTO - MOTO KUPIĘ

Brukarstwo, tel. 501 683 631
Dachy Naprawa Krycie, tel. 511 928 895
TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE
GIPSOWE TEL. 604 415 352
KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639
Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

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

Ogrodzenia, remonty, ocieplenia, pełen zakres,
tel. 601 304 250

Skup aut, powiat piaseczyński i bliskie okolice,
tel. 506 837 250

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Przystanek Piekarnia Piaseczno poszukuje sprzedawców oraz kucharzy z doświadczeniem. Praca w Piasecznie, tel. 537 876 739

Skup aut, tel. 793 304 091

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

Stary motocykl oraz części do Fiata Multipla, tel. 668 038 737

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

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do wykonywania
prac porządkowych na terenie centrum handlowego w
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Skup aut, tel. 792 118 666

Malarskie, tel. 696 120 208

Skup aut, tel. 515 018 430

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

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

Kupię stary motor. Sprawny lub zepsuty. Dobrze zapłacę,
tel. 578 895 990

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

Kierowca kat C+E, dorywczo 2-3 razy w tygodniu,
(może być emeryt) tel. 696 025 563

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Diagnostę na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów w
Prażmowie, praca dorywcza, tel. 693 653 165
Pół etatu w biurze dla emerytki, tel. 500 701 785

Działka rolna 2 000 m kw. Pilawa Orzeszyn, cena do
uzgodnienia, tel. 515 311 573

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

Działkę 1300 m kw., Robercin, cena: 200 zł/m kw., wszystkie media w drodze, tel. 722 135 346

Zatrudnię pracownika do prac remontowo – budowlanych, z Piaseczna lub okolic, tel. 606 975 447

Sprzedam działkę w Prażmowie, tel. 602 340 549

Oczyszczanie działek,ogrodnicze, wywóz gałęzi
tel. 519 874 891
Glazura,terakota,remonty. Tel.694 126 583
Oczyszczanie działek, ogrodnicze, wywóz gałęzi
tel. 519 874 891
Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli tel. 603315531
Dachy krycie-naprawa, tel. 792 354 779

Sprzedam tanio działkę budowlaną a Woli Pieczyskiej,
tel. 602 340 549

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie,
tel. 668 463 460

Sprzedam tanio działkę w Bobrowcu, tel. 602 340 549

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

Zamienię kawalerkę w Piasecznie na Warszawę,
tel. 53 05 07 571

Kierowców kat C, odpowiedzialnych i sumiennych. Praca
lokalnie, tel. 660 517 958

Działkę w Nowym Prażmowie, 1000 m kw., 90 000 zł,
tel. 601 762 228

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni osobę na stanowisko pomoc kuchenna. Praca w godz. 9.00 -13.00, tel.
605 100 933

Mieszkanie 58 m kw., 2 pokoje z kuchnią, Piaseczno,
ul. Warszawska 37, 420 tys. zł, tel. 518 750 030

Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62
Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Sklep „Pod Brzozami” w Dobieszu, zatrudni sprzedawcę,
tel. 609 637 584

Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603 862 559
Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677
Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie
poszukuje pielęgniarek i opiekunów, tel. 607 241 707,
e-mail: tabita@luxmed.pl

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dom 45 m kw. na działce 250 m kw. wszystkie media,
Grójec, tel. 692 349 218

Dekarskie, dach, naprawa, obróbki, rynny, papa termozgrzewalna, tel. 798 518 276
Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Przyjmę do pracy w sklepie ABC w Łosiu tel.601 970 036

Matka z synem – pielęgnacja ogrodu, tel. 733 546 026
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418

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

Przyjmiemy na stoisko przy kwiaciarni miłą osobę z zapałem do pracy. Tel. 606 105 922

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Złotokłosie,
tel. 662 032 032

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

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558
Wynajmę kawalerkę w Piasecznie, tel. 53 05 07 571

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

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

Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

Zatrudnię do koszenia trawnika, 1/2 etatu - Piaseczno,
tel. 609 077 030

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

RÓŻNE
Pożyczki, tel. 513 654 277
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
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA

Glazurników, szpachlarzy, malarzy, tel. 790 767 784

USŁUGI

Do produkcji i montażu okien, tel. 600 446 225
Firma sprzątająca zatrudni pana do sprzątania terenu zewnętrznego na osiedlach mieszkaniowych w Józefosławiu, tel. 503 514 774

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Stacja paliw PKN ORLEN w Tarczynie Al. Krakowska
25 zatrudni:Sprzedawcę Vervy - pracownika podjazdu.
Tel:536 193 442

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

Zatrudnimy ślusarza: cięcie materiału (piła taśmowa),
wiercenie, obróbka stali. Łubna/Baniocha, 602 253 180

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

SZUKAM PRACY

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

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Elektryk tel. 509 56 65 79

KUPIĘ

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

Kupię bagażnik samochodowy, starego typu
(np. Do fiata 125), tel. 501 819 717
Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość
43cm), Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90tych, oraz kasety TDK, SONY, MAXWELL,
tel. 698 698 839

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194
Chemia, matematyka. tel. 791 482 233

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
Korty tenisowe na godziny,Konstancin ul. Potulickich,
tel. 609 444 455

ZWIERZĘTA

FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA TEL. 570 590 007
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Kupię betoniarkę, tel. 509 447 601

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

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555
Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839

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

Piłę krajzegę, tel. 509 447 601

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

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

SPRZEDAM

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

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

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

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Kierownik Budowy, Inspektor, tel. 502 120 724
Złota rączka, konserwacja budynków. Baniocha
tel. 601 380 203

Budynek drewniany, nowy, mobilny, całoroczny 21 m kw.,
tel. 575 644 821
Deski dębowe sezonowane gr 6 cm, dł. 2,4 m, betoniarka
150 l, bramy 5,2 m b (rozsuwana) i 3,5 m b, śrutownik bijakowy 11 kW, tel. 502 52 56 53
Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usługi minikoparką tel: 537 537 450, 537 537 650

Zamów ogłoszenie drobne

Usługi glazurnicze, tel. 664 136 268

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39, pon-pt 9-17

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

Siano w kostkach, tel. 606 903 381

Tynki gipsowe,wylewki, tel. 502 788 561

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

R

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
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Koniec reklamowego
chaosu w uzdrowisku

Coraz ciaśniej na miejskim targowisku

PIASECZNO Podczas ostatnich dni targowych na piaseczyńskim targowisku panował niemiłosierny ścisk. - Nie można wjechać na teren placu i normalnie zaparkować, bo miejsca
KONSTANCIN-JEZIORNA Na sesji pod koniec lutego rada miejska pod- przeznaczone dla kupujących są okupowane przez handlujących kwiatkami i sadzonjęła tak zwaną uchwałę krajobrazową, która ma porządkować prze- kami – podnosi pan Marek. - Robią się przez to zatory, często dochodzi do kłótni. Dzistrzeń publiczną, eliminując z niej „dziką” reklamę. Uchwała weszła wi mnie, że osoby odpowiadające za utrzymanie porządku na targu nic z tym nie robią...
Niedawno plac targowy przy
w życie 28 kwietnia. - To nasz duży sukces – podkreśla burmistrz Kazi- torach,
usytuowany między ulimierz Jańczuk. - Uzdrowiskowa gmina przestanie być wreszcie śmiet- cami Żytnią i Jana Pawła II przeszedł kompleksową modernizację.
niskiem reklam
Targowisko zostało wyłożone kostką, pojawiły się na nim stanowiska
dla handlujących (niemal 270) oraz
nowe miejsca parkingowe dla kupujących (w sumie w rejonie targu jest
ich około 120 oraz dodatkowych 10
dla niepełnosprawnych). Zadbano o
nasadzenia zieleni, a od strony torów
tworzono nową drogę przelotową z
miejscami parkingowymi, w którą
można wjechać od ulicy Jana Pawła II.

Konstancin dołączył właśnie do grona gmin, które postanowiły uporządkować przestrzeń publiczną. Podjęta uchwała określa zasady umieszczania
na terenie uzdrowiska obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, precyzując ich gabaryty i wskazując materiały, z jakich mogą być wykonane. Wprowadza także całkowity zakaz umieszczania
w przestrzeni publicznej tablic i urządzeń reklamowych. Dopuszczalne są jedynie niewielkie, estetycznie wyglądające szyldy informujące o prowadzonej
działalności. Na ogrodzeniach posesji, które muszą mieć prześwity, nie można umieszczać także banerów, plakatów, wlepek oraz szyldów.
Właściciele tablic i urządzeń reklamowych istniejących w momencie wejścia
w życie uchwały krajobrazowej mają rok na ich likwidację. Istniejące obiekty małej architektury i ogrodzenia nie wymagają dostosowania do nowych regulacji.
Tydzień temu pracownicy wydziału promocji wspólnie ze strażnikami miejskimi
rozpoczęli inwentaryzację istniejących w przestrzeni reklam, banerów i plakatów. - Od tej pory będziemy na bieżąco monitorować uzdrowisko i egzekwować
wprowadzone regulacje – zapewnia burmistrz Kazimierz Jańczuk.
Dwa lata temu podobna uchwała została podjęta także w Piasecznie, co
skutkowało oczyszczeniem przestrzeni publicznej z większości drażniących
poczucie estetyki reklam. - Jest to kolejny krok zmierzający do uporządkowania naszego miasta. Wyznaczamy pewien kierunek i określamy nasze intencje
mając nadzieję, że dzięki temu w Piasecznie będzie żyło się przyjemniej – mówił wówczas burmistrz Daniel Putkiewicz.

TW

Deszczowa Mila

PIASECZNO Tegoroczna edycja Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej nie
pozostawiła organizatorom imprezy, Stowarzyszeniu Kondycja, wielkiego wyboru. Impreza, od lat przyciągająca tłumy, musiała się odbyć
na stadionie miejskim z bardzo ograniczonym limitem uczestników

21. Piaseczyńska Mila Konstytucyjna odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym. W strugach padającego deszczu
rywalizowało łącznie 150 zawodników
(zarówno licencjonowanych w PZLA,
jak i amatorów), którzy pobiegli w odstępach czasowych. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych udało się tego dnia pobić dwa rekordy Polski na 1609 metrów. W kategorii powyżej 70. roku życia ustanowił go Tadeusz Dziekoński (z czasem 6:20.32), a w kategorii powyżej 40. - Marcin Nagórek
(czas 4:40.94). W biegu na dystansie głównym najszybsi byli z kolei miejscowi
zawodnicy Kondycji - Oleh Kovalchuk, a wśród pań – Aleksandra Płocińska.

Tyl.
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Jeszcze się taki nie urodził, co by
wszystkim dogodził
- I właśnie na tej drodze, jak już
się w nią wjedzie, można utknąć na
dobre – podnosi nasz czytelnik. - Po
pierwsze jest ona za wąska, po drugie
znajdujące się przy niej miejsca par-

Urzędniczka: staramy się
godzić interesy
sprzedających i kupujących
kingowe są przeznaczone dla kupujących, a rozstawiają się na nich sprzedający. W rezultacie nie ma gdzie zostawić samochodu i tworzą się zatory. Gdy zgłosiłem ten problem obsłudze placu usłyszałem, że na tym polega handel sezonowy, a jak mi się
nie podoba, mogę przychodzić na
targ na piechotę... – dodaje. Mieszkaniec twierdzi, że handlujący powinni sprzedawać swoje produkty w obrębie wyznaczonych stanowisk. A co
na to zawiadująca miejskim targiem
gmina? - Na naszym targowisku nie
ma tylu miejsc do parkowania, co
przy marketach – wyjaśnia urzędniczka z gminnego wydziału utrzymania terenów publicznych. - Cały
czas musimy godzić interesy sprzedających i kupujących. Po przeprowadzonym remoncie nasz plac stał
się bardzo popularny, coraz więcej
osób chce sprzedawać tu swoje produkty. Ta szeroka oferta przyciąga
siłą rzeczy kupujących. Jeśli ją ograniczymy, albo zrezygnujemy z części
miejsc do handlu, targowisko straci
na atrakcyjności – prognozuje.
Jak usprawnić handel na placu?
Dziś targowisko, o czym wie niewielu kupujących i sprzedających,
jest otwarte tak naprawdę... aż trzy
dni w tygodniu. Do wtorku i piątku (główny dzień handlowy) doszła jeszcze sobota. Ten nowy dzień
na razie się nie przyjął. Gmina liczy

Targowisko pustoszeje zwykle po godz. 10.
Wówczas najłatwiej znaleźć na nim miejsca do parkowania
jednak, że jak zrobi się cieplej, także
w sobotę plac targowy zacznie tętnić życiem. - Najwięcej kupujących
zjawia się na targu między godz. 7 a
10, chociaż sprzedający są na miejscu już po godz. 5, a pakują się tak
naprawdę dopiero około południa
– mówi nasza rozmówczyni. - Zachęcamy mieszkańców, aby robili więc zakupy nieco wcześniej lub,
w miarę możliwości, po godz. 10.
Samochody można zostawiać także wzdłuż torów, od ulicy TowaroR
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wej, gdzie jest sporo wolnego miejsca. Do targu jest stamtąd może nieco dalej, ale bez porównania łatwiej
zaparkować. W ogóle namawiamy,
aby nie podjeżdżać samochodami
osobowymi pod same stragany, bo
powoduje to zatory, a do takich sytuacji dochodzi niestety coraz częściej. A kto nie chce stać w korku i
przepychać się w tłumie, może powinien rozważyć zrobienie zakupów w
sobotę.

Tomasz Wojciuk
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