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Nadjeżdża SKM-ka
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roku Szybka Kolej Miejska będzie
zatrzymywała się na stacjach w
Nowej Iwicznej oraz w Piasecznie.
ZTM planuje uruchomić pilotażowo 38 pociągów dziennie. Będą
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Wicestarosta skazany!
Pomówił właścicielkę przedszkola
POWIAT W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie skazał wicestarostę
Zdzisława Lisa, który podczas sesji rady powiatu pomówił
właścicielkę przedszkola Krystynę Otrębę-Kurasiewicz
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Nadjeżdża SKM-ka

LESZNOWOLA

Jechali z „trawką” na własny użytek
Policjanci skontrolowali zaparkowanego na poboczu volkswagena,
w którym przebywały cztery młode osoby w wieku od 17 do 19 lat. Przy
dwóch 19-latkach znaleziono marihuanę. Mimo że chłopcy tłumaczyli, że
to na własny użytek, zostali zatrzymani i trafili do aresztu. Za posiadanie
środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

GÓRA KALWARIA

Mandat za fałszywe zgłoszenie
W środę z oficerem dyżurnym skontaktował się 69-letni mieszkaniec
Czachówka, który zgłosił porwanie dziecka. Mężczyzna tłumaczył, że niemowlak został zabrany z terenu posesji przez dwóch mężczyzn, którzy
poruszali się białym mercedesem. Kiedy policjanci przybyli we wskazane
miejsce okazało się, że... zgłaszający całą sytuację sobie wymyślił będąc
pod wpływem alkoholu. 69-latek został ukarany mandatem. Jeśli incydent
się powtórzy, sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

PRAŻMÓW

Znęcał się nad matką
Na policję zgłosiła się kobieta maltretowana przez swojego 21-letniego syna. Oświadczyła, że mężczyzna bije ją, poniewiera, kieruje pod jej adresem groźby karalne oraz regularnie demoluje mieszkanie. Oprawca stanie przed sądem. Za znęcanie się nad matką grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

PIASECZNO

Spięcie kierowców.
W ruch poszła pałka teleskopowa
Funkcjonariusze szukają świadków zdarzenia, do którego doszło 18
maja około godz. 18.20 na wysokości ulicy Puławskiej 26. To właśnie tam
pokłócili się kierowcy vw golfa IV i subaru outback. Kierowca golfa miał
połamać kierowcy subaru lusterko i grozić mu pałką teleskopową. Czy tak
rzeczywiście było? Być może istnieje film, na którym widać przebieg zajścia. Jeśli tak, policja prosi o jego udostępnienie.

Ukradł elektronarzędzia
Dwa dni temu w nocy na ulicy Puławskiej policjanci zatrzymali do
kontroli osobowe volvo. Okazało się, że w aucie znajdują się nowe klucze udarowe makity. 52-letni kierowca nie potrafił w przekonujący sposób wyjaśnić pochodzenia elektronarzędzi o szacunkowej wartości
około 1000 zł. Po sprawdzeniu okazało się, że sprzęt został skradziony
z jednego z marketów budowlanych na terenie Piaseczna. Mieszkaniec
Warszawy trafił do aresztu. Za kradzież grozi mu do 5 lat więzienia.

URSYNÓW

Dla zabawy uszkodził drogie audi
Kierowca audi a7 zaparkował samochód na jednym z osiedli, a kiedy po 15 minutach do niego wrócił, zauważył stojące na masce i dachu
ciężkie drogowe pachołki. Ważące ponad 15 kg elementy porysowały
lakier i spowodowały lekkie wgniecenia. Właściciel samochodu złożył
więc zawiadomienie na policję. Po kilku dniach funkcjonariusze namierzyli 53-latka, który zdewastował audi. Mężczyzna tłumaczył, że... zrobił
to dla żartu. Teraz stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Będzie też musiał pokryć wyrządzoną szkodę, oszacowaną przez właściciela pojazdu na 5000 zł.
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PIASECZNO/LESZNOWOLA W przyszłym roku Szybka Kolej Miejska będzie zatrzymywała się na
stacjach w Nowej Iwicznej oraz w Piasecznie. ZTM planuje uruchomić pilotażowo 38 pociągów dziennie. Będą one jeździły co godzinę. Wygląda na to, że na przejazdach w Nowej i Starej Iwicznej oraz w Piasecznie mogą tworzyć się jeszcze większe korki niż obecnie
Plany związane z budową czwartego toru do Piaseczna są na razie
w fazie analiz (firma BBF przygotowuje dokumentację przedprojektową, na podstawie której zostanie wybrany wariant rekomendowany do dalszej realizacji), lecz zakładają likwidację przejazdów w Starej i Nowej Iwicznej (w ich miejsce
przewidziane są wiadukty). Zanim
jednak tory aglomeracyjne łączące
Warszawę z Piasecznem i ewentualnie Konstancinem-Jeziorną powstaną, do Piaseczna ruszy Szybka Kolej
Miejska. Z informacji przekazanych
przez ZTM wynika, że dziennie w
stronę Piaseczna pojedzie z Warszawy 19 składów. Taka sama liczba zostanie skierowana w drogę powrotną. Składy mają jeździć w cyklu godzinnym, a ich szczegółowy rozkład
jazdy ma być znany w najbliższych
miesiącach. ZTM przekazał natomiast, że z Piaseczna pociągi SKM
mają wyjeżdżać 20 minut po pełnej
godzinie i przyjeżdżać 24 minuty po
pełnej godzinie. Oczywiście ZTM
za usprawnienie połączeń z Warszawą zażyczył sobie od lokalnych samorządów gratyfikacji finansowej.
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Piaseczno w przyszłym roku zapłaci za przywilej korzystania z SMK-ki
450 tysięcy złotych (taką kwotę radni zarezerwowali w budżecie). Lesznowola poniesie koszt 250 tys. zł.
Z naszych informacji wynika,
że z propozycją uruchomienia pilotażowych kursów SKM-ki do Piaseczna wyszedł Zarząd Transportu
Miejskiego. Pociągi miałyby zacząć

kursować w drugiej połowie przyszłego roku. Dużo zależy tu od terminu dostarczenia 21 nowych składów, produkowanych obecnie przez
Newag. Kiedy zjadą one wreszcie z
taśmy produkcyjnej, będzie można
uruchomić nowe połączenia. Pociągi SKM mają zastąpić kursy Kolei
Mazowieckich.

Tomasz Wojciuk

Sołtysi też udzielili poparcia pani wójt
LESZNOWOLA Zaraz po skazaniu wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik nieprawomocnym wyrokiem sądu na
1,5 roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, w obronie pani wójt stanęła większość radnych. Teraz dołączyli do nich także sołtysi, choć nie wszyscy
Pod pismem w którym większość
radnych wspiera, ale także jest przeświadczonych o niewinności wójt
Lesznowoli, nie podpisali się tylko Łukasz Grochala i Piotr Osiński. – Nie muszę podpisywać listu,
aby wspierać panią wójt. Poza tym
przykro mi, że w tym liście nie została uwzględniona wieloletnia skarbnik gminy Lesznowola, pani Elżbieta
Obłuska – wyjaśniał Łukasz Grochala. Z kolei Piotr Osiński stwierdził, że
nie podpisał petycji, bo jej treść nie
była z nim konsultowana.
Minęły dwa tygodnie i swojego
poparcia skazanej wójt Lesznowoli
udzielili także sołtysi. Pod pismem
podpisało się ich 18 (w gminie są 22
sołectwa). - […] „chcemy wyrazić
w imieniu własnym i licznego grona Mieszkańców wsparcie dla pani
wójt. Jesteśmy przekonani, że w drugiej instancji sprawiedliwość i uczciwość zwyciężą. Chcemy żeby pani
wójt wiedziała, że istnieje wielkie
grono mieszkańców, którzy podobnie jak my wierzą w Jej niewinność.
R
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Dziennie w stronę Piaseczna ma jeździć 19 pociągów,
które będą zatrzymywały się także w Nowej Iwicznej
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Wszyscy mamy nadzieję,
że mocne filary samorządu lesznowolskiego, które
stworzyła pani wójt będą
kanwą do dalszego rozwoju, i że wspólnie niejedno jeszcze stworzymy, musimy ,,tylko” przetrwać te ciężkie czasy
które nastały.” - czytamy
w petycji. Pod pismem nie
podpisało się czterech sołtysów, w tym Anna Pham,
sołtys Woli Mrokowskiej
i Warszawianki. - Nie za
moich czasów pani Batycka podejmowała decyzje,
za które została skazana, nie znam sprawy więc
nie chciałam zajmować
stanowiska – uzasadnia.
- Poza tym nie chciałam
wypowiadać się za mieszkańców, bo nie wiem co o
tym wszystkim myślą.

Wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji i zaraz po jego ogłoszeniu zapowiedziała apelację
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Gmina przekazała 455 tys. zł
na remont kościoła w Jazgarzewie

3

Zielone światło dla wielkiej
inwestycji drogowej

PIASECZNO Na początku roku gmina ogłosiła przetarg na przebudowę
PIASECZNO Radni przeznaczyli kolejne środki w ramach dofinansowania remontu za- ulic Geodetów i Energetycznej, a także Rubinowej i Grafitowej. Wyłobytkowych obiektów, znajdujących się na terenie gminy. 60 tys. zł otrzyma właściciel niono wykonawcę, który wycenił zakres prac na nieco ponad 39 mln zł.
domu przy ulicy Kmicica 25. Kolejna, ostatnia już transza w wysokości 35 tys. zł trafi też Teraz radni dołożyli do tej inwestycji brakujące pieniądze, czyli aż 21
mln zł, co oznacza zgodę na zrealizowanie tego gigantycznego zadania
do parafii św. Rocha w Jazgarzewie

W tym roku na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów zarezerwowano w budżecie
400 tys. zł. Podczas środowej sesji
rady miejskiej radni podjęli uchwałę o przekazaniu 60 tys. zł na remont domu przy ulicy Kmicica 25
(kwota ta pozwoli pokryć 26 proc.
kosztów inwestycji). Wnioskodawca aplikował wprawdzie o większą
sumę, ale mimo że jej nie otrzymał,
ponowny wniosek – na podstawie
tej samej dokumentacji – będzie
mógł złożyć za rok. Taki model sto-

W gminie Piaseczno jest
około 200 obiektów
zabytkowych
suje od lat m.in. parafia św. Rocha
w Jazgarzewie, która w ciągu kilku
lat otrzymała od gminy łącznie ponad 400 tys. zł. W tym roku dojdzie
do tego kolejne 35 tys. zł.
- Mam nadzieję, że to ostatnie
takie dofinansowanie, bo kościół
otrzymał pieniądze, za które można by zrealizować wiele mniejszych
inwestycji – mówił podczas sesji
radny Piotr Sędziak. Radna Renata
Mirosław zauważyła, że z kościoła korzysta wielu wiernych, w przeciwieństwie do obiektów prywat-

Zarówno Geodetów jak i Energetyczna (na zdj.)
zostaną gruntownie przebudowane

Gminie zależy, żeby za pieniądze z dotacji właściciele
remontowali głównie fronty zabytków: dach, okna czy elewacje
nych, które również występują do
gminy o dofinansowanie.
Temat dotacji remontowych
dla kościoła i obiektów prywatnych powraca, ilekroć rada miejska podejmuje w tej sprawie
uchwały. - Kościoły mają o wiele więcej możliwości finansowania swoich inwestycji – zauważyła radna Magdalena Woźniak.
- Miejsce na cmentarzu w Jazgarzewie kosztuje 8 tys. zł. Wolimy
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pomagać właścicielom prywatnym, którzy nie mają możliwości
dofinansowania. Kościół i tak sobie poradzi, bo jest zasobny.
Radna podkreśliła, że wyremontowane zabytki nie tylko budują tożsamość miasta, ale także rzutują na
cenę okolicznych gruntów. - Dlatego
wierzę, że nasza akcja będzie miała
coraz szerszy zasięg – dodała.

Tomasz Wojciuk

Przed podjęciem uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, co w praktyce miało doprowadzić do zarezerwowania pieniędzy
na przebudowę Energetycznej i Geodetów (inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 12 miesięcy i zakończyć się w przyszłym roku), głos zabrał wiceburmistrz Robert Widz, który wyjaśniał radnym, dlaczego zadanie planowane w północnej części gminy jest tak kosztowne. - Trzeba od podstaw zbudować kanalizację deszczową, zlikwidować kolizję z sieciami technicznymi, przebudować skrzyżowania i sygnalizację
świetlną, wykonać chodniki, ścieżki roZmiana Wieloletniej
werowe, oświetlenie. A pamiętajmy, że
Prognozy Finansowej
w sumie do przebudowy jest aż 2,5 km
dróg – mówił. Samo wybudowanie kaoznacza, że gmina będzie
nalizacji deszczowej w ulicy Geodetów
mogła podpisać umowę z
to koszt około 10 mln zł. A jest to inwewykonawcą i rozpocząć
stycja potrzebna, co widać po każdym
realizację zadania, które zawiększym deszczu (w rejonie Tulipanów i Wiejskiej notorycznie tworzy się kończy się w przyszłym roku
gigantyczna kałuża). Kolejna kwestia
to konieczność przebudowania linii średniego napięcia. Wiceburmistrz Widz
podkreślił, że gmina prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy mogliby dofinansować tę inwestycję. - Zależy nam, aby podpisać z nimi porozumienia i przystąpić wreszcie do tej planowanej od lat przebudowy – podkreślił. Jeśli
negocjacje potoczą się po myśli gminy, partnerzy tacy jak Auchan czy PGE, mogliby dołożyć do niezwykle kosztownego zadania nawet 10 mln zł.
Teraz, dzięki zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej, gmina będzie
mogła podpisać umowę z wykonawcą. Jak to się już stanie, będzie można
opracować harmonogram robót. Inwestycja ma objąć głównie ulice Geodetów, na odcinku od Puławskiej do Ronda Praw Kobiet oraz Energetyczną od
ronda przy Designer Outlecie do Ronda Praw Kobiet. Oprócz tego na Granitowej ma zostać wykonane oświetlenie i monitoring, zaś na Rubinowej – odwodnienie.
Zaraz przed podjęciem uchwały o zmianie WPF radny Piotr Sędziak zaproponował, aby w ramach sfinansowania przebudowy dwóch kluczowych arterii, wystawić na sprzedaż działkę zlokalizowaną między ulicami Rubinową, a
Szmaragdową. - To duża nieruchomość, na której moglibyśmy zarobić nawet
10 mln zł – argumentował.

Tomasz Wojciuk
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Deszczówka zalewa Wyszyńskiego Całkiem nowa Plonowa
PIASECZNO Leszek Kowalski wraz z małżonką mieszkają przy ulicy Wyszyńskiego od czterech lat. Wcześniej LESZNOWOLA Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Polityki
stojący przy drodze dom zajmował ich syn. - Od samego początku część ulicy była zalewana przez wodę – Gospodarczej radni zdecydowali o przyznaniu środków na rozbudowę
ulic Plonowej i Astrów w Nowej Woli
mówi nasz czytelnik. - Gmina twierdzi, że nic nie da się z tym zrobić. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć...
- Po każdych większych opadach
na drodze przed naszą posesją tworzą się gigantyczne kałuże – mówi
mężczyzna. - W kwietniu 2018 roku
napisałem w tej sprawie pismo do
urzędu gminy. Podnosiłem w nim,
że woda stoi na ulicy nawet kilkanaście dni, uniemożliwiając nam
wydostanie się z domu. Zimą jest
jeszcze gorzej, bo tworzy się lód, na
którym łatwo poślizgnąć się i złamać nogę. Mamy z żoną prawie 90
lat, jesteśmy schorowani i trudno
nam pokonać tę barierę – wyjaśnia
mężczyzna.
W końcu, w lipcu 2018 roku gmina zadysponowała wizję lokalną. Seniorzy otrzymali pismo z wydziału

Seniorzy podkreślają, że po
każdym większym deszczu
problem zalewania drogi
powraca
infrastruktury i transportu publicznego, w którym wskazano że przeprowadzona po ulewnym deszczu kontrola
nie wykazała zastoju wody.
- To jakiś absurd, będący na miejscu urzędnik poświadczył nieprawdę – złości się pan Leszek. Sprawą
zalewania Wyszyńskiego gminę próbowali zainteresować także sąsiedzi seniorów. Jeden z nich wyjaśniał urzędnikom, że woda spływa
z ulic Wilanowskiej i Putramenta.
Odpowiedź z gminy była utrzyma-

Urzędnicy dwukrotnie informowali mieszkańców, że
nie ma możliwości technicznych, aby odwodnić Wyszyńskiego
na w podobnym tonie. - „Brak możliwości technicznych odwodnienia
końcowego odcinka Wyszyńskiego”
- czytamy w mailu, który otrzymał
sąsiad pana Leszka. - Wydaje mi się,
że w XXI wieku nie ma czegoś takiego jak brak możliwości technicz-

nych. Jak nie wiadomo o co chodzi,
na pewno chodzi o pieniądze. Ale
my przecież płacimy podatki... – dziwi się nasz rozmówca i podkreśla, że
nadal będzie zabiegał o odwodnienie drogi.

TW

PIASECZNO

XXI Festiwal Małych Form Teatralnych
W najbliższy weekend w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się tegoroczna EFFKA – impreza, której celem jest konfrontacja dorobku zespołów teatralnych oraz inspirowanie młodych ludzi do pracy nad małą formą sceniczną. Przez dwa dni festiwalu swoje spektakle zaprezentują dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne z całej Polski. Ze względu na pandemię, impreza w tym
roku odbędzie się w formie online.

Tyl.
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Plonowa ma zostać przebudowana na odcinku 660 m, od skrzyżowania z
Raszyńską do Maciejki. W ramach inwestycji powstanie jezdnia z kostki brukowej, chodnik, ścieżka rowerowa, a przejścia dla pieszych zostaną wyniesione,
co ma podnieść bezpieczeństwo. Wzdłuż drogi pojawi się oświetlenie uliczne, a odwodnienie pasa drogowego zapewni kanalizacja deszczowa. Wykonawca zbuduje też kanał technologiczny i przebuduje istniejącą infrastrukturę techniczną (linia elektroenergetyczna).
- Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji gmina przebuduje również sieć wodociągową i kanalizacyjną, co będzie kosztowało około pół miliona złotych – informuje wicewójt Mirosław Wilusz. Na ulicy Astrów ma powstać
kanalizacja deszczowa, ledowe oświetlenie i chodnik. Szacowany całkowity
koszt rozbudowy obydwu dróg to ok. 4,3 mln zł, z czego ponad 2 mln zł ma
stanowić dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Zaraz po najbliższej sesji rady gminy, jak tylko to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu, ogłosimy przetarg na wykonawcę przebudowy – zapewnia Mirosław Wilusz. - Sądzę, że będzie to na przełomie maja i czerwca.
Drogi musimy wybudować do końca roku, bo inaczej stracimy dofinansowanie - dodaje.
Obecnie trwa projektowanie ulicy Plonowej od ulicy Maciejki do nowego
ronda u zbiegu ulic Krasickiego i Szkolnej.

TW
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Przystanek przy przedszkolu i brama bez wjazdu
PIASECZNO Właścicielka Przedszkola Publicznego Bajka ma zastrzeżenia do sposobu, w jaki przeprowadzono remont ul. Księcia Janusza Starego, przy którym znajduje się jej placówka
- Zlokalizowanie zatoki przystankowej przy samym przedszkolu
uważam za czystą złośliwość urzędu – mówi właścicielka Publicznego
Przedszkola Bajka, Krystyna Otręba-Kurasiewicz. - Dodatkowo do
jednej z bram nie zrobiono wjazdu.
Nowa droga jest ładna, ale niestety
nie zadbano ani o bezpieczeństwo,
ani o komfort rodziców przywożących dzieci do przedszkola.
Kontrowersyjna lokalizacja
przystanku
Organizacją ruchu na wyremontowanej ulicy rozczarowani są także
rodzice przedszkolaków.
- Początkowo myślałam, że zatoczkę przygotowano dla nas –
mówi jedna z matek. - Sądziłam, że
będzie można się tu zatrzymać, zostawić na chwilę auto, szybko zaprowadzić dziecko do przedszkola i
odjechać. Okazuje się jednak, że to
przystanek autobusowy.
Teraz jadąc od strony miasta
trzeba będzie zatrzymać się nieco
dalej, na pobliskim parkingu i do
przedszkola wrócić korzystając z nowego chodnika.
- Autobusy zatrzymujące się na
przystanku będą kolidowały z obsługą posesji i dodatkowo ograniczały widoczność – zwraca uwagę właścicielka przedszkola. - To z
pewnością pogorszy warunki bezpieczeństwa.

- Obok zatoki autobusowej znajduje się chodnik o szerokości 3 m – zwraca uwagę wiceburmistrz Piaseczna Robert Widz. - Zatem bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu jest zapewnione.
Brama bez wjazdu
Oprócz kłopotliwej lokalizacji
przystanku okazało się, że w projekcie przebudowy drogi nie uwzględniono jednej z bram umożliwiających dostęp do przedszkola.
- Gdy kupiłam działkę w 1995
roku ta brama już tu była – mówi
Krystyna Otręba-Kurasiewicz. - Poprzedni właściciel nieruchomości pisemnie oświadczył, że była już w
1926 roku, gdy jego dziadkowie kupili
działkę od wdowy po rosyjskim generale. Korzystam z tej bramy podczas
dostaw oleju służącego do ogrzewania przedszkola. W jaki sposób mam
teraz uzupełniać olej? Helikopterem?
- Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że dojazd do posesji jest zapewniony, bo nie jest to główna brama
obsługująca tę nieruchomość – twierdzi wiceburmistrz Robert Widz.
- Brama o której mowa nie ma zalegalizowanego wyjazdu czyli decyzji
lokalizacyjnej na zjazd. To, że właściciel posiada bramę czy nawet trzy
bramy nie oznacza automatycznie
pozwolenia zjazdu na drogę publiczną. Przy projektowaniu drogi wojewódzkiej ogranicza się liczbę zjazdów, zapewniając dojazd do posesji.

Wyjątkiem są wydane już decyzje lokalizacyjne na zjazd, a w trakcie wykonania projektu właściciel nie wykazał się posiadaniem takiej decyzji.
Brak takiej decyzji również wyklucza
lokalizację zjazdu w zatoce autobusowej – dodaje wiceburmistrz.
Właścicielka przedszkola zupełnie nie rozumie argumentacji urzędu. - O jakiej decyzji lokalizacyjnej
mówi pan Widz? Dlaczego ktoś według własnego uznania, bez konsultacji ze mną zadecydował, że jedna z
dwóch bram jest główna? - pyta retorycznie Krystyna Otręba-Kurasiewicz. - Nikt żadnych decyzji lokalizacyjnych nie ma, wszystkie pozostałe
bramy funkcjonują na takiej samej
zasadzie jak ta, do której wjazdu nie
zrobiono. Innym posesjom posiadającym po dwie bramy zapewniono
dwa wjazdy, a moją bramę pominięto. Do bramy obok zrobiono wjazd z
zatoczki autobusowej, a do tej już się
go wyklucza? Dlaczego?
Spór skończy się w sądzie?
- Jedyną możliwością dokonania
korekty projektu byłoby wykazanie
się decyzją lokalizacyjną na zjazd –
twierdzi wiceburmistrz Robert Widz.
- Niestety urząd gminy nie wykazuje dobrej woli, by rozwiązać
ten problem – ocenia właścicielka przedszkola i zapowiada skierowanie sprawy do sądu. - Obowiązkiem wykonawcy drogi jest zapewR
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Do jednej z bram przedszkola nie zrobiono wjazdu
nienie wjazdu do wszystkich istniejących bram. W ciągu całej długości
przebudowywanej ulicy pominięto
tylko jedną, należącą do mnie. Czy
to przypadek, czy kolejna forma nacisku i walki z moim przedszkolem?
- zastanawia się Krystyna Otręba-Kurasiewicz, która od lat jest w
sporze z samorządem, dotyczącym
wysokości wypłacanych dotacji dla
przedszkola oraz sposobem ich wydatkowania. - Zakazanie parkowania bezpośrednio przed przedszkolem i lokalizacja przystanku to robienie na złość nie mnie, ale mieszkańcom, którzy dowożą dzieci. Myślę, że to zapamiętają i dadzą temu
wyraz, gdy nadejdą kolejne wybory
samorządowe.
Póki co część rodziców odbiera-

jąc dzieci zatrzymuje się... w zatoczce autobusowej. Czy z czasem zmienią przyzwyczajenia? Czy lokalizacja przystanku autobusowego będzie stwarzała kłopoty i ograniczała dostęp do placówki? Gdy inwestycja zostanie zakończona, nowy zarządca drogi – starostwo powiatowe - będzie mógł dokonywać poprawek. Mało prawdopodobne jednak,
by podjęto w wykonanym projekcie tak daleko idącą ingerencję, jak
zmiana lokalizacji przystanku. Dodatkowy wjazd do pominiętej bramy wydaje się mniej skomplikowaną
inwestycją. Jeśli oczywiście na jego
budowę pozwolą warunki techniczne i dobra wola urzędników.

Adam Braciszewski
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Trudna współpraca gminy z PKP

Szwecja literackim szlakiem

KONSTANCIN-JEZIORNA Z okazji Dnia Dziecka Konstanciński PIASECZNO Radny Michał Rosa poprosił burmistrza o zintensyfikowanie działań zmierzaDom Kultury zaprasza najmłodszych na wędrówkę po jących do przejęcia od PKP zabytkowej stacyjki, znajdującej się przy ulicy Kordiana w
Szwecji śladami bohaterów słynnych powieści dla dzieci Gołkowie. Czy uda się uratować ją przed kompletną degradacją?
O miejscu tym pisaliśmy już wielokrotnie. Tak naprawdę gmina stara
się przejąć znajdującą się przy szlaku kolejki wąskotorowej stacyjkę już
od kilku lat. Potem miałaby zostać
ona wyremontowana i przeznaczona
na cele publiczne. Problem w tym, że
kolejarze chcieliby za zrujnowany budynek przynajmniej kilkaset tysięcy
złotych (jakiś czas temu dawną stację wraz z działką na której stoi wyceniono na pół miliona, jednak nie
udało się znaleźć na nią nabywcy).

W najbliższą środę 26 maja o godz. 19 w Klubie Podróżnika odbędzie się
spotkanie online z Anną i Krzysztofem Kobusami zatytułowane „W poszukiwaniu Pippi, czyli Szwecja literackim szlakiem”. Niezwykła opowieść zacznie
się w Karlskronie, gdzie narodziła się historia „Cudownej Podróży” Selmy Lagerlof. Następnie uczestnicy spotkanie poznają Astrid Lindgren i odwiedzą
Vimmerby, gdzie dorastała. W parku rozrywki imienia pisarki odtworzono
świat z jej powieści. Można spotkać tu Pippi, Emila i Karlsona oraz odnaleźć
Sevedstorp, które było pierwowzorem literackiego Bullerbyn. Z kolei w zagrodzie Katthult i Marianenlund będzie można zobaczyć, jak kręcono przygody Emila ze Smalandii. Oprócz tego dzieci spotkają łosie, las trolli, farmę zabawy oraz przespacerują się... po dnie morza! W wydarzeniu, które jest bezpłatne, będzie można wziąć udział poprzez facebooka KDK.

TW

Najlepsza „żabka”
w Polsce naszej Oliwki
PIASECZNO Znakomity start odnotowała w ostatni weekend w Oświęcimiu 14-letnia pływaczka MKS Piaseczno na zawodach Grand Prix Małopolski Runda IV. Oliwia Przybylska została najlepszą zawodniczką
imprezy w kategorii 14 latek

Burmistrz uważa, że to PKP
powinny zabiegać, aby
gmina inwestowała w
zaniedbane nieruchomości
i przywracała je do życia
- Moim zdaniem Polskie Koleje Państwowe powinny przekazać
gminie budynek stacyjki za darmo
lub za symboliczną złotówkę, bo
obiekt znajduje się w fatalnym stanie i jego remont może być naprawdę kosztowny – mówił kilka miesięcy
temu Michał Rosa. - Wierzę, że uda
się osiągnąć w tej kwestii porozumienie i uratować stacyjkę. Jest to jeden z
elementów tożsamości nie tylko kolejki wąskotorowej, ale i całego miasta.
W środę, podczas sesji rady miejskiej, radny jeszcze raz zwrócił się do
władz gminy z prośbą o podjęcie bardziej zdecydowanych działań zmierzających do przejęcia zabytku.
- Boję się, że jak to dłużej potrwa

Zabytkowa stacja w Gołkowie należy do PKP, które chciałyby ją
sprzedać. Gmina najchętniej przejęłaby zabytek za darmo
możemy bezpowrotnie stracić ten
budynek – apelował, dodając że podobną stacyjkę znajdującą się w Złotokłosie kilka lat temu strawił pożar.
- PKP wystawia swoje zrujnowane nieruchomości na sprzedaż. Jak
zdecydujemy się na zakup stacyjki, będziemy musieli ją potem jeszcze wyremontować. To osłabia naszą
energię – wyjaśniał burmistrz Daniel Putkiewicz. A współpraca kolejarzy z gminą układa się ostatnio słabo. Dosłownie przed miesiącem gmina musiała zrezygnować z przebudowy ulicy Towarowej (był pomysł,
żeby utworzyć tam parking na 200
samochodów), bo PKP oświadczyło,

że rozważa zajęcie tego terenu. Wcześniej za ponad 4 mln zł miasto wyremontowało zabytkowy dworzec PKP
przy ulicy Dworcowej.
- Zrobiliśmy to za własne środki,
a teraz dodatkowo musimy go dzierżawić, chociaż nie zarabiamy na nim
ani złotówki – wyjaśniał Daniel Putkiewicz. - To wszystko jest demotywujące. To PKP powinno zabiegać,
żebyśmy inwestowali w zabytkowe
nieruchomości i je zagospodarowywali. Ale mimo że mi się to nie podoba, zrobimy co w naszej mocy żeby
przejąć stacyjkę w Gołkowie – zadeklarował na zakończenie burmistrz.

Tomasz Wojciuk

Wjazd do miasta
w nowej odsłonie
PIASECZNO – Na początku czerwca powinien rozpocząć się remont ulicy Puławskiej na
wjeździe do Piaseczna – zapowiedział burmistrz Daniel Putkiewicz. - Wierzę, że uda
nam się stworzyć bezpieczną i atrakcyjną przestrzeń, która będzie przyjazna nie tylko
dla kierowców, ale także pieszych i rowerzystów

Młoda reprezentantka Piaseczna nie tylko zajęła drugą lokatę na 400 metrów stylem zmiennym, ale przede wszystkim zdecydowanie wygrała swoją kategorię wiekową na 200 metrów „żabką”. Uzyskany czas (2:42,37) jest nie
tylko jej nowym rekordem życiowym, ale również najlepszym obecnie wynikiem w Polsce na tym dystansie w tej kategorii wiekowej.
– Jestem bardzo dumny z postawy Oliwki i wiem, że stać ją na wiele –
mówi Jakub Sobala, trener pływania w MKS Piaseczno. – Ciężka praca na treningach przynosi efekty. Teraz szykujemy się do startu na lipcowych Mistrzostwach Polski.

Tyl.
LESZNOWOLA

Nauka jazdy na rolkach i deskorolce
W każdą niedzielę od 23 maja do końca czerwca Centrum Sportu będzie organizowało dla dzieci i młodzieży bezpłatne zajęcia nauki jazdy na
deskorolce i rolkach. Lekcje będą odbywały się w każdą niedzielę na terenie dwóch gminnych skateparków – w Mysiadle i Nowej Iwicznej, w godz.
10-12.30. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

Więcej miejsc postojowych przy ratuszu
Zakończyły się prace związane z rozbudową ul. Józefa Hlebowicza,
gminnej drogi prowadzącej na parking zlokalizowany na tyłach ratusza.
Dzięki tej inwestycji przy Urzędzie Miasta i Gminy przybyło ponad 40 dodatkowych miejsc postojowych. Inwestycja kosztowała 519 tys. zł.

TW

Przebudowa drogi ma potrwać
do połowy sierpnia. Zadanie podzielono na kilka etapów. W pierwszym
ma powstać pas rowerowy na odcinku od Kusocińskiego do skrzyżowania ze Szkolną i Młynarską. Drugi etap, którego realizacja zacznie
się pod koniec czerwca, przewiduje
także przebudowę wschodniej strony ulicy. W tym miejscu powstanie
szeroki chodnik z wydzieloną ścieżką rowerową. Ruch pieszych i rowe-

Przebudowa ulicy
Puławskiej będzie
kosztowała ok. 3 mln zł
rzystów zostanie oddzielony pasem
zieleni. Przy Puławskiej pojawią się
też nowe drzewa oraz ławki. Najbardziej uciążliwy dla mieszkańców będzie pewnie ostatni etap inwestycji,
którego rozpoczęcie planowane jest
26 lipca. Wiąże się on z całkowitym
zamknięciem Puławskiej na odcinku
od Szkolnej do Chyliczkowskiej.
- Decyzja o sposobie zagospodarowania głównej arterii miasta nie
była łatwa – przyznaje burmistrz Daniel Putkiewicz. - Staraliśmy się znaleźć rozwiązanie, które usatysfakcjonuje rowerzystów, pieszych, kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność przy Puławskiej i Kościuszki. Mimo najlepszych

Inwestycja zaowocuje zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych
wzdłuż Puławskiej. Ma to zostać zrekompensowane
rozszerzeniem strefy płatnego parkowania
intencji nie wszystkie interesy udało
się pogodzić wykorzystując dostępną przestrzeń i obowiązujące przepisy. Ostateczny projekt jest zatem pewnym kompromisem. Wierzę jednak,
że mieszkańcy docenią naszą propo-

zycję, ponieważ zadbaliśmy o stworzenie funkcjonalnej przestrzeni publicznej, która ma ułatwiać docieranie do sklepów i punktów usługowych, ale też zachęcać do spacerów.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

Zaśpiewają dla wszystkich mam
W środę 26 maja z okazji Dnia Mamy odbędzie się koncert najpiękniejszych piosenek dla mamy przygotowany przez dzieci uczestniczące w zajęciach wokalnych w Centrum Kultury w Piasecznie. Zaśpiewają dzieci z Klubów Kultury, Strefy Kultury i Przystanku Kultura

Tyl.
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Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2021 r.
realizuje projekty współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez
pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 skierowany
jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Piasecznie) w wieku 30 lat i więcej. Do projektu przystąpić mogą osoby
zgodnie z następującymi kryteriami: osoby z niskimi kwalifikacjami (posiadające
wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie), osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie
nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy), osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
•
•
•
•
•

staże,
szkolenia indywidualne,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
prace interwencyjne.

Wartość realizowanego projektu w 2021 r. wynosi
1 818 403,09 zł, w tym 1 454 722,47 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 skierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie) w wieku 18-29 lat, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Do projektu
przystąpić mogą osoby zgodnie z następującymi kryteriami: osoby z niskimi
kwalifikacjami (posiadające wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego
włącznie), osoby długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 r.ż. pozostające bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej
25 r.ż. pozostające bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy),
osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, które nie kwalifikują się do
wymienionych grup.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
•
•
•
•

staże,
szkolenia indywidualne,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
prace interwencyjne.

Wartość realizowanego projektu w 2021 r. wynosi
2 258 108,11 zł, w tym 1 903 133,52 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
projektów jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez proponowane formy wsparcia, w tym wzrost zatrudnienia osób zidentyfikowanych jako
zagrożone na rynku pracy oraz ochrona istniejących miejsc pracy w związku
epidemią COVID-19 w powiecie piaseczyńskim.
Wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie oraz pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach
projektów zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektów, tel. 22 484-26-84.

Szczegółowe informacje oraz aktualne
nabory zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu:

www.piaseczno.praca.gov.pl
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Na przebudzenie nigdy nie jest za późno
PIASECZNO W sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie odbyło się pierwsze od
dłuższego czasu spotkanie autorskie. Gościem CEM-u była, znana bynajmniej nie tylko
ze swoich pisarskich dokonań, Katarzyna Nosowska. Zainteresowanie było ogromne, a
wszystkie dostępne wejściówki na wydarzenie rozeszły się w niespełna 40 minut
Katarzyna Nosowska to polska
piosenkarka, była wokalistka zespołu rockowego Hey, autorka tekstów,
kompozytorka i felietonistka. W
swojej karierze aż 27-krotnie odbierała nagrody „Fryderyk”, między innymi za solowy album „Basta” w kategorii „album roku alternatywa”, a w
2013 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Wprawdzie jej
teksty od wielu lat przyciągały uwagę
nie tylko melomanów, ale chyba mało
kto oczekiwał, że Katarzyna Nosowska zostanie również wziętą pisarką.
A jednak! Zadebiutowała w 2018 roku
publikacją „A ja, żem jej powiedziała…”, a w roku ubiegłym wydany został jej „Powrót z Bambuko” - dzieło
pełne humoru i dystansu do samej siebie, które czyta się dosłownie jednym
tchem. Czytelnicy z miejsca docenili
Nosowską, której książki znalazły się
na szczytach list najpopularniejszych
pozycji literackich w kraju.
Spotkanie wieńczące Tydzień Bibliotek poprowadziła Katarzyna

cie jest jej niegodne – uważa autorka. - Podział między nami, ludźmi,
jest, moim zdaniem, fikcją i po prostu nie istnieje.
Jej najnowsze dzieło traktuje, między innymi, o wewnętrznym przebudzeniu i sztuce korzystania z życia.
- Smutne jest to, że czasem trzeba na nie czekać wiele lat – przyznała Katarzyna Nosowska. - Ja też należę do takich osób, które ponad 40
lat musiały przeżyć w przygarbieniu
i przykurczeniu, bez sympatii do samej siebie. Chcę te lata, które mi zostały przeżyć inaczej, bo już się naklęczałam i naprzepraszałam. Nigdy
nie jest na to za późno.
Następnie piosenkarka opowiadała o problemach z samoakceptacją, szacunku do innych ludzi i umiejętności wybaczania. Podkreśliła również, że w jej życiu wszystko co najlepsze zrodziło się z tragicznych, zdecydowanie mało przyjemnych wydarzeń, wobec czego trudno jest cokolwiek oceniać jako jednoznacznie złe.

Ostrowska. I choć już na samym początku przyznała, że obie – razem z
autorką – nieco się denerwują, to bardzo szybko okazało się, że zupełnie
niepotrzebnie. Katarzyna Nosowska,
powitana burzą oklasków (przez chwilę można się było poczuć prawie jak na
koncercie rockowym), wyszła na scenę
ubrana w „niezwykle wygodne” - jak
sama to określiła – różowe „raciczki” i przez cały czas była... po prostu
sobą. Niektóre z gwiazd popkultury
stwarzają pewien dystans, ale autorka
„Powrotu z Bambuko” jest ich zupełnym przeciwieństwem. Skromna, empatyczna, chętnie pozująca do zdjęć z
publicznością, no i – przede wszystkim
– mająca sporo ciekawego do powiedzenia.
Dla kogo pisze Katarzyna Nosowska? Jej zdaniem – dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą
sięgnąć po jej książki.
- Gdy uprawia się jakąkolwiek
formę sztuki, tworzenie jakiegokolwiek wyobrażenia o tzw. targe-
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Katarzyna Nosowska została niezwykle ciepło przyjęta przez
swoich piaseczyńskich fanów
- W pewnym momencie obudziłam się rano i stał się cud – wspominała. - Podjęłam decyzję, że już nigdy w życiu siebie nie opuszczę.
Choć poruszane tematy były raczej poważne, to na spotkaniu nie
brakowało również charakterystycznego dla Katarzyny Nosowskiej humoru. Autorka ma bowiem talent do

niezwykle barwnego opowiadania
anegdot, które pośrednio przekazują również jej życiowe wartości.
Na zakończenie autorka cierpliwie odpowiadała na pytania publiczności i z każdym chętnym pozowała do wspólnego zdjęcia.

Grzegorz Tylec

A

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
o nr ew. 4/158 z obrębu 0016 (Obory) gm. Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz
art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały nr 352/VIII/26/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 4/158 z obrębu 0016 (Obory) gm. Konstancin-Jeziorna.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania
Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty
telefonicznie pod nr tel.: (22) 48 42 411 lub (22) 48 42 392.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, przedmiotu wniosku oraz
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2021 r.
Wnioski w formie papierowej można składać:
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie: (22) 48 42 305, (22) 48 42 306, (22) 48 42 307;
w zamkniętej kopercie pozostawiając w skrzynce podawczej, która znajduje się w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej);
drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Wnioski w formie elektronicznej należy wnosić:
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP lub
za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres – urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, 19.05.2021 r.

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe:
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. zbieranie
wniosków dotyczących projektu mpzp, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 14 i nast. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
5) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-ogranizacyjną tut. urzędu,
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),
8) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl),
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych, w przypadku braku możności ich ustalenia na podstawie posiadanych danych, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania),
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wydania decyzji, w tym proﬁlowane,
12) w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust.1 lit.
g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. uzyskania dostępnych informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą), przysługuje,
jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te uzyskano.

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA
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Wicestarosta skazany! Pomówił
właścicielkę przedszkola
POWIAT W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie skazał wicestarostę
Zdzisława Lisa, który podczas sesji rady powiatu pomówił
właścicielkę przedszkola Krystynę Otrębę-Kurasiewicz
Zdzisław Lis został uznany winnym za naruszenie artykułu 212 kodeksu karanego mówiącego o zniesławieniu. Zapłaci 5 tys. złotych
grzywny oraz 10 tys. złotych nawiązki na rzecz Krystyny Otręby-Kurasiewicz. Zwróci też koszty postępowanie procesowego oraz koszty adwokata, które poniosła pokrzywdzona. Wyrok jest prawomocny.
Wyrokiem
nieprawomocnym umorzono
W październiku ubiegłego roku
w Sądzie Rejonowym w Piasecznie postępowanie przeciwko wicestaroście umorzono na okres próby jednego roku. Sąd pierwszej instancji uznał, że Zdzisław Lis dopuścił się „książkowego przykładu pomówienia” i podkreślił, że oskarżenie o defraudację jest równoznaczne z nazwaniem kogoś przestępcą.
Uznał, że społeczna szkodliwość

czynu, którego dopuścił się samorządowiec nie jest znaczna i dlatego warunkowo umorzył postępowanie na okres jednego roku. Zdzisław
Lis miał zapłacić 3 tys. złotych oraz
zwrócić koszty postępowania sądowego. Wyrok ten nie satysfakcjonował pomówionej właścicielki przedszkola, która złożyła apelację do wydziału odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie.
Wicestarosta oskarżył o „defraudację”
Tym razem sędzia nie miał
wątpliwości co do tego, że wicestarosta i były burmistrz Piaseczna dopuścił się pomówienia i za
swój czyn powinien zostać skazany. Wszystko przez słowa, które padły z ust wicestarosty podczas
transmitowanej na żywo 28 listopada 2019 roku sesji rady powiatu.
– Dlaczego nie zapyta pan, pani
Krystyny Otręby, która mnie oskar-

ża, dlaczego zdefraudowała milion dwieście tysięcy złotych z dotacji publicznych – zwrócił się wówczas Zdzisław Lis do radnego Sergiusza Muszyńskiego. – Czemu
pan tego nie porusza? Są to realne kwoty wykazane przez kontrole prowadzone w przedszkolach
pani Otręby. To nie są puste słowa.
Na to są dokumenty – zapewniał.
Tymczasem okazało się, że wobec
właścicielki przedszkola nie dość, że
nie zapadł wyrok o defraudację, to
nawet nie pojawiły się takie oskarżenia. Owszem, podczas kontroli
przedszkola gmina doszukała się nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji,
ale w tej sprawie wciąż toczy się postępowanie i nawet dziś nie wiadomo
jeszcze, jaki będzie jego finał.

Gmina
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Milion dla muzeum
Powoli kończy się przebudowa budynku starej plebanii
przy kościele św. Anny w Piasecznie. Zmodernizowana plebania ma być siedzibą nowego Muzeum Piaseczna. Wartość
inwestycji to ponad 3,6 mln zł.
Niedawno jednak gmina otrzymała na nią 1 milion zł dotacji z
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, co
powinno osłodzić nieco niesmak związany gigantycznymi problemami występującymi podczas procesu inwestycyjnego. A co w tej chwili dzieje się na budowie? Naprawiane
są cieknące izolacje ścian fundamentowych, budowany ganek oraz schody zewnętrzne.
Wkrótce dokończony zostanie dach i wokół budynku pojawią się rynny. Potem planowany jest montaż zewnętrznej
stolarki i wykonanie kanalizacji
deszczowej. Ostatnim etapem
ma być wykańczanie budynku
od zewnątrz.

TW
POWIAT

Pół miliona
na nowy wóz strażacki
Powiat piasecz yński prze każe 500 t ys. zł na zakup ciężkiego samochodu ratownic zo - gaśnic zego wraz z w ypo sażeniem, k tór y wejdzie na
w yposażenie komendy Po wiatowej Państ wowej Straż y Pożarnej w Piasecznie. Na
dof inansowanie zakupu zgo dziła się w grudniu ubiegłego
roku rada powiatu. Pozostałe środki na zakup samocho du przekażą NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW. Wóz ma kosz tować
1,2 mln zł i zostanie kupiony
do końca tego roku.

TW

je wicestarosta Zdzisław Lis. – Uważam, że sędzia nie wziął pod uwagę
okoliczności mojej wypowiedzi. Nie
pozostaje mi nic innego jak zaakceptować ten wyrok. Myślę, że pani
Otręba również nie jest nim usatysfakcjonowana, bo domagała się wyższej kwoty. (50 tys. zł – przyp. red.).
– Wystąpię teraz do sądu cywilnego
o naruszenie dóbr osobistych – zapowiada Krystyna Otręba-Kurasiewicz.

Sprawą zajmie się sąd cywilny
– Nie jestem oczywiście usatysfakcjonowany tym wyrokiem – komentuR

PIASECZNO

Wicestarosta Zdzisław Lis został skazany w sądzie karnym.
Teraz w sądzie cywilnym odpowie za naruszenie dóbr osobistych
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– Będę domagać się zadośćuczynienia i przeprosin. Dzisiejszy prawomocny wyrok sądu karnego skazujący
wicestarostę pokazał, że nie można
bezkarnie pomawiać. To pomówienie było dla mnie szczególnie przykre
i dotkliwe, bo padło z ust osoby, która cieszy się określonym poparciem
społecznym, wiarygodnością i powagą pełnionej funkcji.

Kamil Staniszek

A

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz
art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 646/VII/38/2017
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek)
gm. Konstancin Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. (wtorek)
o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy
ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty
telefonicznie pod nr tel.: (22) 48 42 411 lub (22) 48 42 392.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej do
Burmistrza Gminy Konstancin--Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2021 r.
Uwagi w formie papierowej można składać:
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie: (22) 48 42 305, (22) 48 42 306,
(22) 48 42 307;
w zamkniętej kopercie pozostawiając w skrzynce podawczej, która znajduje się
w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej);
drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/
SkrytkaESP lub
za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres – urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, 19.05.2021 r.

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
/–/ mgr Kazimierz Jańczuk

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z późn. zm.) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe:
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl,
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) podstawą obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest art. 14 i nast. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
5) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-ogranizacyjną tut. urzędu,
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),
8) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9) w granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl),
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych osobowych, w przypadku braku możności ich ustalenia na podstawie posiadanych danych, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania),
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wydania decyzji, w tym proﬁlowane,
12) w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust.1 lit.
g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. uzyskania dostępnych informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą), przysługuje,
jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te uzyskano.

KURIER POŁUDNIOWY
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Flaga Mazowsza zawisła przed ratuszem
GÓRA KALWARIA W czwartek rano na maszt znajdujący się przed zabytkowym ratuszem przy ul. 3 Maja 1 została wciągnięta Flaga Województwa Mazowieckiego. - Tym symbolicznym gestem pokazujemy,
że Góra Kalwaria jest silną gminą na terenie naszego ukochanego Mazowsza – mówił podczas ceremonii wciągnięcia flagi burmistrz Arkadiusz Strzyżewski
– ma ona uświetniać obchodzony 27
maja Dzień Samorządu Terytorialnego. - Myślę, że wyeksponowanie
flagi Mazowsza przed budynkiem
ratusza to świetna inicjatywa służąca budowaniu lokalnego patriotyzmu – podkreśla burmistrz Arkadiusz Strzyżewski.
W czwartkowej uroczystości
wziął udział również Piotr Kandyba, radny sejmiku województwa mazowieckiego i przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i
prorodzinnej, który zauważył, że flaga powinna być symbolem jednoczącym wszystkich mieszkańców Mazowsza, ale też określającym nas jako
Polaków i Europejczyków.
- 31 lat temu został zapoczątkowany najważniejszy okres w historii
naszego kraju – mówi Piotr Kandyba.
- Dziś Mazowsze to silne województwo, stwarzające szansy i możliwości.

Flagę przedstawiającą białego
orła na czerwonym tle, której symbolika nawiązuje do historycznego
herbu książąt mazowieckich, podnieśli na maszt wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk, który gościł tego dnia w Górze Kalwarii, burmistrz Arkadiusz Strzyżewski
oraz mieszkańcy. Podjętą w marcu
decyzją radnych województwa mazowieckiego, flaga Mazowsza może
być używana bez ograniczeń, co do
miejsca i czasu, jako symbol służący
identyfikacji i promocji województwa, a także, po uzyskaniu zgody
zarządu województwa mazowieckiego, może być umieszczana na przedmiotach przeznaczonych do handlu,
jak kubki czy koszulki. Wciągnięcie
flagi na maszt znajdujący się przed
ratuszem (w jej sąsiedztwie powiewają już flagi Polski i gminy) miało jeszcze jeden symboliczny wymiar
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Wsparcie dla sołectw

twa Mazowieckiego zawiśnie także
przed DPS-em. Obok niej znajdą się
flagi powiatu i gminy.

Do pięciu miejscowości na terenie gminy trafi łącznie 50 tys. zł dofinansowania pozyskanego z budżetu Samorządu Województwa
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021. Gmina dołoży do pozyskanej kwoty kolejne 50 tys. zł. Dzięki tym środkom
do świetlicy w Czersku zostanie zakupione wyposażenie, w Dobieszu powstanie siłownia zewnętrzna przy szkole, w Pęcławiu na słupach zawiśnie 20 energooszczędnych lamp LED, w Wojciechowicach
zostanie przeprowadzony remont
wnętrza remizy OSP, a plac zabaw
dzielony przez sołectwa Sobików
i Cendrowice wzbogaci się o duży,
drewniany zestaw do zabawy.
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Flaga Mazowsza przed ratuszem ma przypominać
m.in. o obchodzonym 27 maja Dniu Samorządu Terytorialnego
Zachęcam, abyśmy 27 maja wszyscy
wywiesili czerwone flagi z białym orłem przed naszymi domami.
A już niedługo Flaga Wojewódz-

GÓRA KALWARIA
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Gmina
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ogłasza nabory na stanowiska urzędnicze:

Inspektor ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Remontów
Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów
Szczegóły naborów dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kazimierza Pułaskiego 81,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 64 w obrębie 01-21 o powierzchni 0,0940 ha

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Kazimierza Pułaskiego 81 na terenie
osiedla Skolimów Wieś. Ulica Pułaskiego jest drogą wojewódzką nr 721 łączącą Konstancin-Jeziorna
z Piasecznem. Działka ewidencyjna numer 64 z obrębu 01-21 ma kształt prostokątny. Wjazd na działkę odbywa
się od strony ul. Bydgoskiej. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do pełnej infrastruktury technicznej terenu
(wodociąg, kanalizacja, gaz, energia elektryczna). Teren jest częściowo ogrodzony siatką, a od strony ul. Bydgoskiej
znajduje się brama z furtką. W środkowej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny. Tuż przy sąsiedniej
działce nr 15 znajdują się dwa blaszane garaże i inne naniesienia, nietrwale związane z gruntem.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

oznaczenie nieruchomości: dz. ew. nr 64 z obrębu 01-21
położenie: ul. Pułaskiego 81, o powierzchni 0.0940 ha
numer KW brak księgi wieczystej
cena wywoławcza 300 000,00 zł*
wysokość wadium 60 000,00 zł
* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 685 ze zm.) zwalnia
się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Przetarg odbędzie się 23.06.2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2021 roku (data uznania rachunku bankowego Gminy) na rachunek
bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
tel 22 48 42 385 oraz na stornie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl i konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna:
bip.konstancinjeziorna.pl.
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Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Hydraulik tel. 886 576 148

Browar Jabłonowo zatrudni operatorów maszyn
(mężczyźni i kobiety), wózkowych.
zj@jablonowo.pl, tel. 604 530 316

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Docieplenia budynku, malowanie elewacji,
tel. 736 133 802

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

Koła letnie do Forda Focusa 205/55/16, tel. 601 39 48 75

Do produkcji i montażu okien, tel. 600 446 225

AUTO - MOTO SPRZEDAM

DAM PRACĘ

Salon fryzjerski w Piasecznie poszukuje fryzjera
damsko-męskiego, tel. 692 488 278
Zatrudnię od zaraz do sklepu spożywczego,
Konstancin – Jeziorna, tel. 602 212 169
Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje firmy sprzątającej na osiedlu w Piasecznie o powierzchni
26 tys. m kw., 6 klatek schodowych , wysokość budynku: 8 pieter, kontakt: osiedle1900@op.pl
Zatrudnię kosmetyczkę, Piaseczno, tel. 692 48 82 78
Zatrudnię Ślusarza Prażmów, tel. 693 653 165

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, przeróbki
www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898
Peugeot 301, tel. 504 333 390

AUTO - MOTO KUPIĘ
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692
Skup aut, tel. 793 304 091

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605
Cyklinowanie, tel. 510 128 912
Remonty, malowanie, tel. 510 128 912
Oczyszczanie działek, ogrodnicze, wywóz gałęzi
tel. 519 874 891
Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli tel. 603315531
Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Skup aut, tel. 792 118 666

Prace remontowe i wykończeniowe, Piaseczno i okolice,
tel. 795 035 281

SKLEP SPOŻYWCZY W KONSTANCINIE ZATRUDNI
KASJERA. Tel.503 435 217

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

Usługi transportowe, faktura, tel. 660 973 150

Pół etatu w biurze dla emerytki, tel. 500 701 785

Skup aut, tel. 515 018 430

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

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

Studenta architektury, tel. 502 222 555

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489
Magazynier/ magazynierka, Piaseczno, tel. 603 202 133
Przyjmę energicznego mężczyznę do prac ogrodniczo-brukarskich. Chętnie z umiejętnością układania
kostki brukowej, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

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

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

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do wykonywania
prac porządkowych na terenie centrum handlowego w
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180
Firma Bruk-Brat zatrudni brukarzy/pomocników. Wynagrodzenie 4 tys./7 tys. zł netto. Tel. 510 867 386
Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, elewacje, deska tarasowa, tel. 504 100 418
Zatrudnię mechanika bądź elektromechanika ze znajomością wulkanizacji, osobowe, dostawcze, ciężarowe,
z możliwością zakwaterowania, Prażmów
tel. 780 159 145
Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na
umowę o pracę pracowników z wykształceniem średnim na produkcję do organizacji i nadzoru
tel. 22 756 20 65, mail kadry@norwa.eu
Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na
umowę o pracę mężczyzn i kobiety do obsługi produkcji oraz kobiety do cięcia roślin w warunkach laboratoryjnych tel. 22 756 20 65, mail kadry@norwa.eu
Diagnostę na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów w
Prażmowie, praca dorywcza, tel. 693 653 165

Szkoła Podstawowa w Mrokowie zatrudni sprzątaczkę na
pełny etat i umowę o pracę. Praca w godz. popołudniowych. tel. 22 756 15 55, kadry@zspmrokow.pl
Ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu spożywczego
w Piasecznie tel. 600 803 611 lub 602 743 436
Przyjmiemy na stoisko przy kwiaciarni miłą osobę z zapałem do pracy. Tel. 606 105 922

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Malarskie, tel. 696 120 208
Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998
Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej,tel. 508 65 20 30

Sprzedam tanio działkę rekreacyjną w Czarnym Lesie
k./Góry Kalwarii, tel. 602 340 549

Hydraulik, tel. 535 872 455
Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Sprzedam działki rekreacyjne w Woli Prażmowskiej,
tel. 604 624 875

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

Sprzedam działkę w Prażmowie, tel. 602 340 549

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

Sprzedam działkę w Rudej k./Tarczyna, tanio,
tel. 604 624 875
Działka 4 670 m kw., w części budowlana, okolice Piaseczna, tel. 572 164 902

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Dekarskie, remonty dachów, rynny, obróbki blacharskie,
tel. 739 437 787
Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977

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

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

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

Glazura,terakota,remonty. Tel.694126583

Lokal biurowo/usługowy 40 m kw ul. Albatrosów,
Piaseczno, tel. 570 253 805

Mieszkanie 45 m kw., pokój, kuchnia, łazienka
w Łoziskach, 700 zł/mies, tel. 697 327 449

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
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

Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484
Kupię działkę tel. 605 855 155

NAUKA
Pracownia rozwoju twórczego, tel. 571 373 118

Elektryka/ mechanika na konserwację w Piasecznie
- pełny etat, tel. 609 077 030
Koszenia trawnika, 1/2 etatu - Piaseczno, tel. 609 077 030

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Sprzedam tanio działkę w Woli Pieczyskiej, tel. 602 340 549

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558
Salon fryzjerski przyjmie uczennicę na praktyki,
tel. 692 488 278

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603862559

Sprzedam działki w Łazach gm. Lesznowola, tel. 604 624 875
Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno,
tel. 604 152 591

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działki rekreacyjno-budowlane, Prażmów, tel. 602 770 361
Kierowca na samochód ciężarowy, Piaseczno,
tel. 603 202 133

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

USŁUGI
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Pomoc w lekcjach dla klas 1-6, (matematyka, przyroda,
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z dojazdem lub online, referencje, tel. 571 373 118

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni pomoc nauczyciela oraz panią do sprzątania na pół i na cały etat,
tel. 501 059 813

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

Kierowca wywrotki oraz operatora maszyn budowlanych,
Piaseczno i okolice, tel. 570 570 494

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, \GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460

ZDROWIE I URODA

Firma sprzątająca zatrudni panią do sprzątania klatek
schodowych i pana do sprzątania terenów zewnętrznych
w Piasecznie i okolicach, tel. 503 514 774

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

Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność,
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

Tokarz, frezer, ślusarz, Piaseczno tel. 22 756 10 05
(godz. 6.00-14.00)

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

Magazyniera, kierowcę kat. B z uprawnieniami na wózki
widłowe w składzie budowlanym w Chyliczkach,
tel. 600 284 250
Stolarza meblowego zatrudnię, okolice Piaseczna,
tel. 504 166 952
Potrzeba pani w średnim wieku do pracy w butiku,
Konstancin – Jeziorna, tel. 693 745 716

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Budowa ogrodzeń , tel. 667 446 914

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

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW,
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

Piekarnia w Piasecznie zatrudni kierowcę do rozwożenia
pieczywa, tel. 22 756 90 01

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

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

Zatrudnię stolarza samodzielnego, Prażmów, tel. 602 733 289
Glazurników, szpachlerzy, malarzy, tel. 790 767 784
Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie
poszukuje pielęgniarek i opiekunów, tel. 607 241 707,
e-mail: tabita@luxmed.pl

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSOWE TEL. 604 415 352
KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Kierowców kat C, odpowiedzialnych i sumiennych. Praca
lokalnie, tel. 660 517 958
Sprzątanie i ew.pomoc przy niepełnosprawnym
k/Tarczyna tel. 660 065 596
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Jeziórko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

SZUKAM PRACY
Sprzątanie domów, tel. 514 300 541
Inspektor nadzoru z doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi szuka pracy. Tel. 507 699 092

KUPIĘ
Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm),
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839
Kupię betoniarkę, tel. 509 447 601
Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555
Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839
Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418
Piłę krajzegę, tel. 509 447 601

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

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usługi minikoparką tel: 537 537 450, 537 537 650
Dachy Naprawa Krycie, tel. 511 928 895
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też,
tel. 502 898 418
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo,
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839
Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118
Elektryk tel. 660 891 932
Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350
Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

MATRYMONIALNE
Samotny, 43 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w
wieku ok. 28-35 lat, tel. 571 37 31 18
Poznam wysoką Panią 50+, tel. 797 061 827
Starsza Pani czeka na telefon od starszego
Pana bez nałogów, tel. 512 917 607
Partnerkę, 50 lat, niepalącą, tel. 692 915 250

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA
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Laura skuteczna po przerwie

Piaseczyńskie koszykarki
wicemistrzyniami Mazowsza!

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE – URSUS II WARSZAWA 3:0 Po kiepskim początku rundy Lau- KOSZYKÓWKA Dzięki ogromnej determinacji zawodniczek drużyny
ra Chylice wróciła wreszcie na właściwe tory, notując trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu
MUKS Piaseczno z rocznika 2010 i młodszych oraz ich rodziców udało
Od samego początku spotkanie
się
osiągnąć coś, co przed przystąpieniem do zmagań ligowych było jew Chylicach mogło się podobać. W
dynie w sferze marzeń
pierwszej połowie przeważali, zgodnie
z oczekiwaniami, faworyzowani gospodarze. I choć przez pierwsze 45 minut zabrakło goli, to jednak nie można było narzekać ani na deficyt emocji, ani na brak okazji. Piłka dwukrotnie lądowała zresztą w bramce gości,
ale najpierw sędzia dopatrzył się wcześniejszego faulu w polu karnym, a później pozycji spalonej. Obie sytuacji były
dyskusyjne, ale trzeba było grać dalej.
Dwoił się i troił Paweł Grodzki, dochodził do sytuacji i wygrywał pojedynki
indywidualne z rywalami, ale niestety w kolejnym meczu zabrakło mu skutecznego wykończenia. Dwie znakomite okazje na objęcie prowadzenia mieli
również młodzi piłkarze Ursusa, ale raz
trafili w słupek, a dwukrotnie świetnie
interweniował w bramce doświadczony
Piotr Przepiórka.
Po zmianie stron nadal przeważali miejscowi. Świetną okazję miał po
raz kolejny Grodzki, ale jego uderzenie
zatrzymało się na poprzeczce, a chwilę później jego miejsce na boisku zajął
Jarosław Jamrozik. Konsekwentny napór Laury w końcu przyniósł efekt. W
62. minucie Adrian Gomoła dośrodkował piłkę z rzutu wolnego wprost na
głowę Artura Szleżanowskiego, który wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Od tego momentu nieco więcej do powiedzenia mieli goście, ale już
kilka minut później fantastyczną akcją

popisał się Jamrozik. Napastnik Laury, niczym niegdyś Marek Citko w spotkaniu z Atletico Madryt, odebrał piłkę w
środku boiska i fantastycznym lobem posłał ją nad wysuniętym bramkarzem Ursusa. Taką bramkę ogląda się rzadko nawet w dużo wyższych ligach! Ursus miał
jeszcze swoje szanse na gola kontaktowego, ale w końcówce to jednak Laura ustaliła wynik spotkania. Po szybkiej kontrze
Daniel Ludynia odegrał do Jamrozika,

który spokojnym uderzeniem przypieczętował kolejną efektowną wygraną drużyny prowadzonej przez Macieja Tataja.
Wiele wskazuje na to, że kibiców do
samego końca rozgrywek czeka niezwykle interesująca walka o awans do czwartej ligi, bo jest nim zainteresowanych
przynajmniej pięć zespołów z czołówki,
a różnice punktowe między nimi są naprawdę niewielkie.

Grzegorz Tylec

Jarosław Jamrozik, zawodnik Laury Chylice:
- Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz to myślę, że był na dobrym poziomie jak na ligę
okręgową. Nasz zespół w takich spotkaniach musi być bardziej konsekwentny
w obronie i zdecydowanie wykorzystywać stworzone sytuację, szczególnie
jeśli chcemy awansować do wyższej ligi. W naszej grze jest jeszcze sporo rzeczy do poprawy, ale na pewno cieszy fakt, że wygrywamy trzeci mecz z rzędu
i wracamy na właściwe tory. Początek rundy wiosennej był dla nas nieudany
i straciliśmy sporo cennych punktów, które w późniejszym etapie rozgrywek
mogą zadecydować o awansie.
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Elektrostymulacja

modelowanie sylwetki bez wysiłku

Tempo z jakim młode piaseczyńskie koszykarki rozwinęły się na przestrzeni tego roku szkolnego napawa dużym optymizmem, a osiągnięte miejsce
w rozgrywkach wojewódzkich tylko to potwierdza. Pomimo niesprzyjającej
aury podczas przygotowań do sezonu udało im się rozegrać dużą liczbę sparingów, których wyniki były jednak dość niejednoznaczne - od wysokich zwycięstw, przez mecze „na styku”, aż po dotkliwe porażki.
W końcu przyszedł czas na rozgrywanie meczów o stawkę. W pierwszym z
nich piasecznianki zmierzyły się z drużyną z Sokołowa Podlaskiego i ostatecznie
wygrały go jednym punktem (44:43) po całym meczu gonienia wyniku. Dziewczyny udowodniły wtedy, że się nie poddają i walczą do samego końca. Drugie
spotkanie to już rywalizacja z drużyną z Łomianek, z którą dotychczas nasze zawodniczki mierzyły się tylko raz i wówczas... uległy różnicą aż 60 punktów. Tym
razem było jednak zupełnie inaczej, a walka i wiara w swoje umiejętności dały zawodniczkom MUKS sukces w postaci drugiego z rzędu zwycięstwa. Kolejne dwa
mecze ligowe rozgrywane Piasecznie także pewnie wygrały i bez żadnej porażki
w grupie awansowały do turnieju finałowego Mistrzostw Mazowsza U11.
Półfinałowa konfrontacja z drużyną MKS Grójec ułożyła się po myśli piasecznianek. Wygrana 87:34 sprawiła, że zameldowały się w ścisłym finale, gdzie jednak musiały uznać wyższość gospodarza turnieju z Żyrardowa i
ostatecznie skończyły rywalizację ze srebrnym medalem.
- Czy to sukces? Niewątpliwie! - nie kryje radości Natalia Matulka, trenerka zespołu. - Najbardziej cieszy mnie jednak postawa moich zawodniczek, które w
każdym meczu zostawiają serce na boisku oraz chcą pokazać swoją najlepszą
koszykówkę, wolę walki i ambicję. Po każdej porażce powtarzam dziewczynom,
że to właśnie przegrana uczy nas najwięcej. Szczęśliwie część lekcji już odrobiłyśmy, a kolejną porcję z pewnością nadrobimy bo wiem, że ta grupa dziewczyn
ma niesamowity potencjał. Jestem niesamowicie dumna z nich wszystkich i każdej z osobna! To dopiero początek ich wspaniałej przygody z koszykówką!

Tyl.
Lato przed nami, warto pomyśleć o poprawie sylwetki i ujędrnieniu ciała. Siłownie niestety nadal zamknięte, dlatego pozostaje trening w domu, do którego trudno się zmobilizować. Jest coś co pomoże wrócić do wymarzonej sylwetki- zabieg elektrostymulacji
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO - VULCAN WÓLKA

Wygrały dla trenera

Elektrostymulacja uznawana jest
za jedną z najskuteczniejszych metod modelowania sylwetki. Zwiększa sprawność mięśni i zmniejsza
obwód tkanki tłuszczowej.

MLĄDZKA (OTWOCK) 3:2 Gosirki Piaseczno zdobyły pierwsze bramki i
punkty na wiosnę. Zwycięstwo zadedykowały swojemu, zmarłemu w
grudniu, trenerowi Tomaszowi Dudkowi

Elektrostymulacja polega na wywoływaniu skurczu mięśni przy użyciu
prądu o niskiej częstotliwości. Dostarcza się go za pomocą elektrod umieszczanych na ciele. Wywoływany skurcz
jest podobny do tego, który występuje podczas wysiłku fizycznego. Dlatego podczas zabiegu uzyskamy efekty
jak po treningu. Spalenie tkanki tłuszczowej i wymodelowanie sylwetki

30-minutowy zabieg
= 2-godzinny trening
Efekty
Efektami elektrostymulacji są poprawa wyglądu sylwetki, rozbicie cellulitu i spalenie tkanki tłuszczowej,
poprawa dotlenienia skóry, przyśpieszenie produkcji kolagenu i elastyny,
a także zmniejszenie dolegliwości bólowych i ogólna poprawa odporności.
Elektrostymulacja uznawana jest
za jedną z najskuteczniejszych metod modelowania sylwetki. Zwięk-

sza sprawność mięśni i zmniejsza obwód tkanki tłuszczowej. Można stosować ją na wszystkich częściach ciała, a najlepsze efekty redukcji tkanki
tłuszczowej pokazują się na brzuchu i
udach. Kobiety często stosują ten zabieg w celu podniesienia pośladków.

ciało, czy podnieść pośladki. Elektrostymulacja ma też za zadanie
wzmocnić mięśnie, więc przyda się
jako uzupełnienie lub przygotowanie do treningu dla osób aktywnych
fizycznie. Zastąpi trening, kiedy nie
mamy możliwości ćwiczyć.

Dla kogo?
Zabieg proponujemy osobom,
które chcą poprawić wygląd sylwetki, zredukować cellulit, ujędrnić

Elektrostymulacja
– jak wygląda zabieg?
Zabieg przeprowadzany jest na
fotelu kosmetycznym. Na elektrody
nakładany jest specjalny żel, następnie przykłada się je do ciała i przypina pasami mocującymi. Każdy mięsień zostaje potraktowany dawką
o regulowanej intensywności. Zaczyna się od niewielkiej, stopniowo
zwiększając jej siłę dbając jednocześnie o komfort klienta. Zabieg trwa
30 minut.
Dla uzyskania efektu poleca się wykonanie serii 8-12 zabiegów co dwa dni

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,
Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Do przerwy w spotkaniu był remis 1:1. Najpierw Magda Dudek posłała prostopadłą piłkę do Patrycji Rurki, która efektownym uderzeniem przelobowała
bramkarkę rywalek, ale Vulcan zdołał wyrównać po rzucie rożnym. Po zmianie
stron przyjezdne wyszły nawet na prowadzenie po błędzie w defensywie, ale
dalsza część meczu należała już do Gosirek. Na 2:2 strzeliła Marysia Herman, a
zwycięstwo zapewniła Rurka, trafiając głową po stałym fragmencie gry.
Wygrana, choć nie przyszła łatwo, była w pełni zasłużona. Gosirki szybciej od
rywalek operowały piłką, stworzyły sobie mnóstwo sytuacji, a gdyby wszystkie
wykorzystały, to zwycięstwo byłoby z pewnością bardziej okazałe. Nasze piłkarki
nie ustrzegły się jednak również błędów, czego konsekwencją były dwie stracone bramki. A już w najbliższą niedzielę o godzinie 16 Gosirki podejmą na swoim
boisku Pogoń Siedlce.

Tyl.

KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH

Konstancin trzeci w Polsce!
W meczu o trzecie miejsce w Polsce IKS GTM Konstancin-Jeziorna pokonał,
po niezwykle dramatycznym spotkaniu, zespół Salutare Wrocław 64:63. Jeszcze na pięć sekund przed końcem meczu jednym punktem prowadzili wprawdzie rywale, ale właśnie wtedy na rzut z trudnej pozycji zdecydował się Rafał
Tyburowski. Rzut okazał się celny i przesądził o zwycięstwie podopiecznych
Wojciecha Makowskiego. - Cieszymy się z brązowego medalu zdobytego w takich okolicznościach – podkreślił po meczu Wojciech Makowski. - Wiadomo,
przed początkiem rozgrywek celowaliśmy tradycyjnie w mistrzostwo, ale to
był, także ze względu na pandemię, bardzo trudny sezon. Dodatkowo nasi rywali wzmocnili się, więc jesteśmy zadwoleni z miejsca na podium.

Tyl.

