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W NUMERZE

Wyrok uniewinniający
dla byłego burmistrza!
To jednak nie koniec
sprawy

Na renowację nagrobków zebrano
ponad 12 tys. zł
PIASECZNO W dniu Wszystkich Świętych
na Cmentarzu Parafialnym w Piasecznie odbyła się po raz kolejny kwesta
na rzecz renowacji zabytkowej nekropolii. Na szczytny cel zebrano w
sumie kwotę 12 669 złotych
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Remont drogi
rozczarował mieszkańców
PIASECZNO/POWIAT W Złotokłosie i HenrykowieUroczu powiat kończy przebudowę ulicy Społecznej/3 Maja. Mieszkańcy chcieli, aby na drodze zostały wprowadzone rozwiązania spowalniające ruch. - Tak się jednak nie stało - uważa
pan Marcin, jeden z naszych rozmówców

Czy w parku
miejskim wolno
łowić ryby?
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KRONIKA POLICYJNA
LESZNOWOLA

Samobójstwo w Złotych Tarasach
We wtorek po południu doszło do tragicznego zdarzenia w warszawskiej galerii Złote Tarasy, gdzie samobójstwo popełniła 46-letnia
mieszkanka Nowej Iwicznej. Kobieta przeszła przez barierkę na czwartym piętrze i skoczyła, zatrzymując się kilkanaście metrów niżej na poziomie -1. Niestety, poniosła śmierć na miejscu. Do podobnego incydentu doszło w Złotych Tarasach 5 dni wcześniej, z tą jednak różnicą,
że tu ofiarą był około 40-letni mężczyzna. Obydwa zdarzenia wyjaśnia
policja pod nadzorem prokuratora.

PIASECZNO

Oszukana na „spaniela”
Okazuje się, że inwencja oszustów nie ma praktycznie żadnych
granic. Kilka dni temu 29-letnia mieszkanka Piaseczna postanowiła
kupić poprzez jeden z portali aukcyjnych psa rasy cocker spaniel, nie
zdając sobie sprawy, że kupowanie zwierząt przez internet jest zabronione. Za czworonoga zapłaciła 400 zł, wysyłając pieniądze na wskazany numer konta. Wkrótce potem konto osoby sprzedającej czworonoga zostało wykasowane, a kobieta została bez psa i pieniędzy. Policjanci przestrzegają, żeby uważać podczas zakupów przez internet
zwłaszcza w okresie przedświątecznym, który jest znakomitym czasem dla różnego rodzaju naciągaczy i oszustów.

Wpadł podczas kontroli drogowej
Policjanci zatrzymali seata, którym jechał 28-letni mężczyzna. Nie
tylko zlekceważył on dwa przepisy ruchu drogowego, ale też nie zapiął
pasów bezpieczeństwa. Po sprawdzeniu jego personaliów w policyjnej
bazie danych okazało się, że... 28-latek nie ma prawa jazdy i jest poszukiwany listem gończym. Trafił do celi, a następnie do zakładu karnego,
w którym spędzi kolejnych kilka lat.

Włamali się do Żabki. Zabrali papierosy
W środę około godz. 1 w nocy do sklepu Żabka przy ulicy Julianowskiej wtargnęli niezidentyfikowani do tej pory mężczyźni, którzy ukradli
artykuły spożywcze i papierosy. Włamywacze zniszczyli również drzwi
wejściowe. Policja prosi o kontakt osoby, które widziały to zdarzenie i
mogą pomóc w identyfikacji przestępców.

GÓRA KALWARIA

Nieostrożność kosztowała ją 20 tys. zł
Z mieszkanką Góry Kalwarii skontaktował się rzekomy pracownik
jednego z banków, który wysłał jej kilka linków. Poprosił, aby kobieta
je aktywowała. Dzięki temu zdobył dostęp do jej konta, z którego pobrał około 30 tys. zł. Policja przestrzega przed oszustami, którzy mają
coraz bardziej wyrafinowane metody działania. Aby nie dać się naciągnąć, wystarczy nie podawać swoich danych osobowych, nie klikać w
podejrzane linki i nie podawać kodów dostępu do kont.

POWIAT

Podsumowanie akcji „Znicz”
Podczas świątecznego weekendu na drogach powiatu piaseczyńskiego było stosunkowo bezpiecznie. Nie odnotowano wypadków
drogowych, doszło natomiast do 21 kolizji. Niestety, wciąż zdarzają się osoby wsiadające za kierownicę po spożyciu alkoholu. Zatrzymano 7 nietrzeźwych kierujących, którzy stracili prawo jazdy i staną
przed sądem. Poza tym funkcjonariusze odnotowali około 200 wykroczeń, nakładając na kierujących tyle samo mandatów o łącznej wysokości 43 tys. zł.

URSYNÓW

Wtargnął do mieszkania
i sterroryzował właścicielkę
Do mieszkania zajmowanego przez znajomą wtargnął 45-letni
mężczyzna i zaczął się awanturować. Kobieta złożyła w tej sprawie zawiadomienie. Agresywny 45-latek został zatrzymany niedługo potem
na terenie Ursynowa. Trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. Jeśli się potwierdzą, może nawet na rok trafić do więzienia.

www.kurierpoludniowy.pl
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Remont drogi
rozczarował mieszkańców

PIASECZNO/POWIAT W Złotokłosie i Henrykowie-Uroczu powiat kończy przebudowę ulicy Społecznej/3 Maja.
Mieszkańcy chcieli, aby na drodze zostały wprowadzone rozwiązania spowalniające ruch. - Tak się jednak
nie stało - uważa pan Marcin, jeden z naszych rozmówców
- Z szumnych obietnic urzędników
niewiele zostało – twierdzi mężczyzna. - Spowolnienie ruchu na głównej drodze przebiegającej przez nasze
miejscowości nie doszło do skutku i
po prostu okazało się największym w
całym powiecie bublem – nie przebiera w słowach nasz rozmówca.
Mieszkaniec Złotokłosu twierdzi, że przebudowę poprzedzały liczne konsultacje i ustalenia. - Były różne projekty, koncepcje, pomysły – tłumaczy. - Mówiło się o szykanach,
rondach pineskowych, wyniesionych
skrzyżowaniach, ale też innych rozwiązaniach. Tymczasem prace dobiegają końca i raptem okazuje się, że w
Złotokłosie nie wyniesiono ani jednego skrzyżowania. Co więcej, wyrównano przejazd kolejowy, stanowiący
do tej pory naturalną przeszkodę dla
kierowców. Na Społecznej też nie ma
żadnego wyniesienia. No, może jedynym wyjątkiem jest delikatne wyniesienie skrzyżowania z Polną...
Mieszkańcy twierdzą, że nie
oczekują nie wiadomo jakich rozwiązań. Rozumieją, że muszą być
one dostosowane do ruchu ciężkich
pojazdów, zwłaszcza autobusów

Mieszkańcy zabiegali o spowolnienie ruchu, bo boją się, że wraz
z otwarciem węzła na trasie S7 przez ich miejscowości będzie
przejeżdżało jeszcze więcej samochodów niż obecnie
Podobnego zdania jest sołtys Złotokłosu i radna rady miejskiej w Piasecznie Ewa Urbańska.
- Przez trzy lata rozmawialiśmy o
tych spowalniaczach – mówi. - Najpierw gmina przygotowała koncepcję. Potem odbyły się konsultacje z powiatem i ZTM-em. W końcu stanęło na wyniesionych skrzyżowaniach. Tyle to wszystko trwało, więc nie powinno dziwić, że liczyliśmy na więcej. W naszej opinii
te wyniesienia nie spełnią swojego
zadania, a efekt spowolnienia ruchu
nie zostanie osiągnięty. Teraz czekamy na ukończenie prac. Może uda
się wprowadzić dodatkowe rozwiązania, na co bardzo liczymy. Jestem
w stałym kontakcie ze starostą, na
pewno będziemy o tym rozmawiać.
Zapytaliśmy starostwo powiatowe, dlaczego wyniesienie skrzyżowań w Złotokłosie i HenrykowieUroczu jest tak symboliczne. - Działaliśmy zgodnie z wytycznymi ZTM

Starostwo tłumaczy, że na
„ostrzejsze” spowalniacze
nie zgodził się ZTM
ZTM. - W Józefosławiu pobudowano spowalniające ruch małe ronda,
po których też jeżdżą autobusy – argumentują. - W pobliskiej Baszkówce zrobiono wąskie spowalniacze,
po których jeździ bez problemu autobus L12. Wszystko można zrobić
jak się chce, tylko nie u nas...
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-u – tłumaczy – Joanna Grela z biura promocji powiatu. - Wyniesienia mają 1,5-procentowe nachylenie.
Pierwszy projekt zakładał 2-procentowe pochylenie najazdu, ale
ZTM nie wyraził na to zgody. Ulica Społeczna/3 Maja to droga zbiorcza, w związku z tym nie możemy
„wypchnąć” z niej ruchu na lokalne uliczki. Wjazdy na spowalniacze
od strony podporządkowanych ulic
są już ostrzejsze. Poza tym po lokalnych drogach nie jeżdżą autobusy,
więc mogliśmy „zaostrzyć” wjazdy.
W tej chwili trwa malowanie
spowalniaczy. Przed nimi zostaną
ustawione jeszcze znaki pionowe,
aby przeszkody nie zaskakiwały kierowców. - W ramach poprawy bezpieczeństwa w Złotokłosie i Henrykowie-Uroczu powstaną dodatkowe
przejścia dla pieszych. Dobudujemy
też fragmenty chodników do tych
przejść – dodaje Joanna Grela.

Tomasz Wojciuk
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Na renowację nagrobków
zebrano ponad 12 tys. zł
PIASECZNO W dniu Wszystkich Świętych na Cmentarzu Parafialnym w
Piasecznie odbyła się po raz kolejny kwesta na rzecz renowacji zabytkowej nekropolii. Na szczytny cel zebrano w sumie kwotę 12 669 złotych

Organizator zbiórki, Stowarzyszenie Społeczny Komitet Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie, zebrane pieniądze przeznaczy tym razem na renowację sarkofagu rodziny Sołtysiaków, grobu rodziny Mazurów-Starzeńskich i rodziny Krasińskich.
– Nasze cele są zawsze takie
same – mówi Danuta J. Samek, prezes stowarzyszenia. – Zbieramy fundusze na restauracje najstarszych
grobów na naszym cmentarzu parafialnym. W zeszłym roku nie mogliśmy zrobić kwesty z powodu pandemii, w tym zorganizowaliśmy ją tylko na cmentarzu parafialnym.
W poniedziałkową, trwająca przez cały dzień akcję włączyło się 42 wolontariuszy. Pomagali
im harcerze, strażacy OSP Piasecz-

no, Drużyna Pożarnicza Anioły Floriana oraz Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi”. Pomysłów
na namówienie do wsparcia kwesty
było sporo – począwszy od energicznego potrząsania puszką, aż po lizaki dla osób wrzucających do nich
pieniądze.
Na stronie internetowej stowarzyszenia są wszelkie dane dotyczące projektów renowacji grobów na cmentarzu parafialnym. Znaleźć tam można również informacje dotyczące wsparcia akcji drogą elektroniczną.
– Dziękuję wszystkim kwestującym
i mieszkańcom Piaseczna za to, że
zawsze można na was liczyć – podsumowuje tegoroczną zbiórkę Danuta J. Samek.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Klasyka rozrywki
w Hugonówce
W niedzielę 7 listopada o godz.
17 w Hugonówce odbędzie się wyjątkowy koncert zatytułowany „Klasyka rozrywki – Konstanciński Chór
Kameralny w nietypowej odsłonie”.
Chór pod dyrekcją Piotra Stawarskiego wykona niezapomniane przeboje różnorodnej muzyki rozrywkowej.
Zabrzmią m.in. „La cucaracha”, „Conquest of Paradise” czy „Mamma Mia”
oraz wiele innych, znanych utworów.
Koncert z pewnością zaskoczy publiczność i zapewni świetną rozrywkę
na najwyższym, artystycznym poziomie. Akompaniament, reżyseria i prowadzenie: Dorota Stawarska. Bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji
KDK w dniu wydarzenia od godz. 12.
Obowiązuje reżim sanitarny.
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Zrobili przystanek,
zapomnieli o przejściu
LESZNOWOLA/POWIAT Jeszcze w wakacje w Łoziskach przy ruchliwej ulicy Leśnej wybudowano przystanek, na którym zatrzymuje się
szkolny autobus. Szkopuł w tym, że nikomu nie przyszło do głowy, aby
połączyć go przejściem dla pieszych ze znajdującym się po drugiej stronie drogi chodnikiem

TW
LESZNOWOLA

W związku z przebudową skrzyżowania ulicy Słonecznej z Postępu w
Kolonii Lesznowola zmieniła się trasa
autobusu 737. Porusza się on obecnie
objazdem, co wydłużyło jego przebieg. Do tej pory gmina miesięcznie dopłacała do tego autobusu nieco ponad 153 tys. zł. W sierpniu było
to 157 tys. zł, zaś od września – ponad
174 tys. zł. Ceny podniosły też Koleje Mazowieckie. W związku z większą
liczbą kursujących pociągów od października gmina dopłaca do KM nieco
ponad 100 tys. zł miesięcznie.

Ulica Leśna zamieniła się w ruchliwą arterię. Wszystko przez to, że kilka
miesięcy temu powiat wyłączył z ruchu pobliską ul. Postępu i jednocześnie
rozpoczął przebudowę skrzyżowania przy Tolku, gdzie dziś odbywa się ruch
wahadłowy (siłą rzeczy wielu kierowców ucieka z drogi 721 właśnie na równoległą do niej Orężną/Leśną). Efekt jest taki że rano, mniej więcej od godz. 7
do 9, przez Leśną nie da się praktycznie przejść. Największy problem mają z
tym dzieci korzystające ze szkolnego autobusu, które dochodzą chodnikiem
do wysokości przystanku zlokalizowanego przy skrzyżowaniu z Prostą, a potem przez długie minuty czekają, aż między jadącymi samochodami wytworzy się luka umożliwiająca w miarę bezpieczne przejście przez drogę. Oczywiście jadący kierowcy nie przepuszczają pieszych, bo na tym odcinku nie ma
ani wymalowanego przejścia, ani żadnych innych rozwiązań spowalniających
ruch. - O zrobienie w tym miejscu „zebry” wystąpiliśmy do powiatu jakiś miesiąc temu – mówi Sławomir Świtek, sołtys Łozisk i Jazgarzewszczyzny. - Mam
informacje, że starostwo pracuje już nad nową organizacją ruchu.
W starostwie udało się nam potwierdzić, że przejście do przystanku jest planowane. Nie dowiedzieliśmy się jednak, kiedy powstanie. Oby wcześniej nie
doszło tu do wypadku...
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Gmina więcej dopłaci
do pociągów i autobusu

Grzegorz Tylec
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Wyrok uniewinniający dla byłego burmistrza! Rusza remont ratusza
GÓRA KALWARIA Kilka dni temu podpisano umowę z firmą, która wymieni okna w zabytkowym ratuszu. Prace, na które gmina otrzymała
To jednak nie koniec sprawy
PIASECZNO W zeszłym tygodniu Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Piasecznie, który unie- 50 tys. zł dofinansowania od samorządu województwa mazowieckiewinnił byłego burmistrza Zdzisława Lisa, oskarżonego o celowe zaniżanie dotacji wypłacanych przedszkolom go powinny zakończyć się przed świętami
Były burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis (obecnie wicestarosta piaseczyński) został oskarżony z artykułu 231 kodeksu karnego, mówiącego
m.in. o niedopełnieniu obowiązków
przez funkcjonariusza publicznego.
Właścicielki przedszkoli zarzuciły
mu, że celowo zaniżał dotacje należne placówkom niepublicznym.
Właścicielki przedszkola czują
się oszukane przez burmistrza
– Aby ograniczyć swoje wydatki, gmina wprowadziła w 2010 roku
niekorzystne dla nas zmiany w naliczaniu dotacji – podnosiła Krystyna
Otręba-Kurasiewicz, jedna z oskarżycielek posiłkowych. – Miały one polegać na tym, że remonty w publicznych przedszkolach „wrzucono” w
gminne inwestycje, a dozorcy i konserwatorzy zostali zatrudnieni w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół, chociaż faktycznie pracowali w przedszkolach. W koszty funkcjonowania gminnych przedszkoli nie
wliczano także obsługi księgowej.
Wedle wyliczeń właścicielek przedszkoli zabiegi czynione przez burmistrza
pozwoliły na ograniczanie wydatków na
jednego przedszkolaka o 250 zł miesięcznie. - Szacujemy, że od 2010 roku, dzięki
tym posunięciom burmistrz „oszczędził”
na dotacjach dla przedszkoli niepublicznych około 20-30 mln zł – wyliczyły skarżące.
Gmina obniżała dotacje, ale sąd
nie uznał burmistrza za winnego
Sąd Rejonowy w Piasecznie uznał,
że burmistrz nie podejmuje decyzji samodzielnie. – To rada miejska uchwala budżet. Rada, a nie burmistrz
– podkreśliła sędzia. – W tworzeniu
budżetu burmistrz nie jest decydentem, on tylko wykonuje uchwałę.
Sędzia oceniła, że burmistrz

nadzorował tylko działania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, a wyliczaniem podstaw do
dotacji zajmowała się główna księgowa i dyrektor ZEAS-u. Zdaniem
sądu za ich ewentualne błędy nie
może odpowiadać burmistrz.
Od wyroku Sądu Rejonowego w
Piasecznie odwołano się do Sądu
Okręgowego w Warszawie. Ten jednak podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji.
- Niewątpliwie gmina Piaseczno
zmierzała w ramach poszukiwania
oszczędności do obniżenia wydatków, między innymi na przedszkola – ocenił sąd. - W świetle zgromadzonego materiału dowodowego
oskarżony miał świadomość, że na
skutek podejmowanych działań dotacje dla przedszkoli zostały obniżone. Taka wiedza oskarżonego nie
przekłada się jednak wprost na jego
odpowiedzialność karną.
Wyrok nie kończy sprawy
– Jestem usatysfakcjonowany tym
wyrokiem, choć jego pozytywny wydźwięk nie rekompensuje gehenny, jaką
przeżyłem przez te kilka lat postępowania sądowego – komentuje Zdzisław
Lis. – Nie mam żalu do pani KrystyR
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ny Otręby. Zrobiła to, co uznała za stosowne. Mam nadzieję, że uszanuje wyrok sądu i zrozumie, że nie jestem jej
wrogiem. Będąc burmistrzem robiłem
to, co do mnie należało, działając w interesie samorządu i mieszkańców.
– Sąd stwierdził, że dotacje były
zaniżane i to zostało udowodnione, jednak uznał też, że burmistrz
nie ponosi za to winy – komentuje
Krystyna
Otręba-Kurasiewicz.
– Uważam, że jest to sprawa istotna
dla wszystkich gmin w Polsce i powinien nad tym problemem pochylić się
Sąd Najwyższy. Fundamentalną kwestią jest odpowiedzialność urzędników
za szkody, jakie czynią swoim działaniem lub niepilnowaniem swoich podwładnych. Sprawy nie uważam więc za
zakończoną, będziemy wnosić o kasację tego wyroku. Nie wzięto pod uwagę
zeznań świadków ani mów końcowych.
Nie może być tak, że burmistrz nie odpowiada za swoje decyzje. Nasza kancelaria przeanalizuje akta sprawy i zwróci się do prokuratury o przeprowadzenie śledztwa i ustalenie, kto jest winny
zaniżania dotacji. Skoro burmistrz nie
odpowiada jako sprawca, to może komuś należałoby postawić zarzut podżegania? - dodaje Krystyna Otręba-Kurasiewicz.

Adam Braciszewski

Pierwszy etap remontu ma kosztować łącznie 220 tys. zł. Jednak na wymianie stolarki okiennej się nie skończy. W zabytkowej siedzibie władz miasta, budowanej w latach 1829-1834 zostanie wymieniony także wkrótce dach. Gmina
liczy tu na kolejne dofinansowanie – tym razem od konserwatora zabytków. Z
naszych informacji wynika, że nie są to jedyne planowane w budynku działania, bo gmina docelowo planuje jego kompleksowy remont (poprawa elewacji i uzupełnienie gzymsów, malowanie ścian, wymiana posadzek, przebudowa
instalacji wodno-kanalizacyjnej). Dziś w ratuszu znajduje się biuro rady miejskiej i odbywają się posiedzenia komisji. W przyszłości budynek ma zostać przystosowany także do obrad sesji rady miejskiej. Aby radni mogli debatować tu
w komfortowych warunkach, trzeba powiększyć salę konferencyjną kosztem
dawnego gabinetu burmistrza, który od 2019 roku urzęduje w budynku głównym przy ul. 3 Maja 10.
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Drożeje odbiór szamba
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Mikrodermabrazja
równa się nowa skóra

Jesienią doskonałe będą zabiegi mające na celu głębokie złuszczenie naPRAŻMÓW Wielu mieszkańców powiatu piaseczyńskiego wciąż nie ma dostępu do sieci ka- skórka, nawilżenie, regenerację, odżywienie, wygładzenie oraz rozjanalizacji. - Podobnie jest w Jeziórku – mówi pani Genowefa, nasza czytelniczka. - A wywóz śnienie przebarwień. Na tę porę roku można polecić mikrodermabrazję.
szamba robi się coraz droższy. Kolejną podwyżkę cen wprowadzono od początku listopada

Nasza czytelniczka mieszka przy
ulicy Złocistych Łanów. - Słyszałam,
że od 2 listopada w zlewniach podniesiono ceny za odbiór nieczystości płynnych – mówi. - Wcześniej za
beczkę o pojemności 10 m sześć. płaciłam 260 zł. Teraz ma to być 280 zł.
Za korzystanie z gminnej kanalizacji płaciłabym o wiele mniej. Ale co z
tego, skoro jej tutaj nie ma...
Z naszych informacji wynika, że ceny za utylizację nieczystości płynnych podniosła na razie tylko oczyszczalnia w Grójcu, z której
najczęściej korzystają firmy odbierające szambo z terenu Prażmowa.
Nie jest jednak wykluczone, że inne

oczyszczalnie też wkrótce wprowadzą podwyżki. - W tej sytuacji to naturalne, że firmy odbierające nieczystości od mieszkańców również ro-

Obecnie trwają prace kanalizacyjne, ale w części Jeziórka
po drugiej stronie torów
bią korekty cen – mówi osoba prowadząca taką działalność na terenie gminy Lesznowola. - Oczywiście
zawsze można korzystać z innych
oczyszczalni, ale czasami, ze względu na cenę paliwa i odległość, to się
po prostu nie opłaca.
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Pani Genowefa twierdzi, że zainteresuje tematem gminę i starostwo
powiatowe. - Jeziórko jest obecnie
kanalizowane, ale... z drugiej strony
torów – mówi. - My będziemy pewnie musieli poczekać na ten luksus
jeszcze kilkanaście lat.
Wójt Prażmowa Jan Dąbek
twierdzi, że skanalizowanie pozostałej części miejscowości również
jest w planach. - Mamy już nawet
pozwolenie na budowę – zapewnia, dodając że prace kanalizacyjne w tej części Jeziórka ruszą najwcześniej w 2023 roku.

Tomasz Wojciuk

Mikrodermabrazja diamentowa
Mikrodermabrazja
diamentowa
jest zabiegiem polegającym na złuszczaniu naskórka za pomocą urządzenia,
którego głowica pokryta jest warstwą
diamentu. W trakcie zabiegu usuwane są obumarłe komórki naskórka,
oczyszczane pory znajdujące się w obrębie skóry. Mikrodermabrazja stymuluje krążenie, poprawia ogólne ukrwienie, pobudza skórę do wzmożonej produkcji nowych komórek naskórka i
zmniejsza się łojotok skórny.
Zabieg mikrodermabrazji poleca się osobom, którym zależy na spłyceniu zmarszczek i zniwelowaniu
nieestetycznych przebarwień. Wiele przebarwień skórnych zlokalizowanych jest w obrębie naskórka. Z tego
względu za pomocą zabiegu mikrodermabrazji można je zredukować.
Skóra po zabiegu mikrodermabrazji
będzie oczyszczona, rozświetlona, znik-

ną delikatne przebarwienia, zmniejszają się rozszerzone pory. Podczas zabiegu pobudzamy do działania kolagen
i elastynę, dzięki czemu mamy efekt odmłodzenia i wygładzenia zmarszczek
- Mikrodermabrazję wykonujemy
samodzielnie lub łączymy z zabiegami z
użyciem kwasów, dermapena lub ultradźwięków. Wybór metody zależy od rodzaju skóry i efektu jaki chcemy uzyskaćmówi kosmetyczka z Salonu BB.- Zabieg
mikrodermabrazji wykonuje się w serii
zależnie od rodzaju skóry.
WSKAZANIA do zabiegu:
- poszarzała, zmęczona,
pozbawiona witalności skóra
- postępujący proces starzenia się skóry
- przebarwienia, blizny i rozstępy
- trądzik, rozszerzone pory i zaskórniki
- uszkodzenia posłoneczne
- szorstki, zrogowaciały naskórek

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej);
Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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GÓRA KALWARIA PROMOCJA

Raj dla piłkarzy

Z 3 Maja do ratusza

Generalny remont boiska piłkarskiego przy basenie w Górze Kalwarii zakończony!
We w torek odbył się na nim
pier wszy trening dr uż yny m łodzieżowej.
Można śmiało rzec, że dzięk i moder nizacji boisko przy ul.
Chopina ma najlepszą sztuczną
murawę w naszej gminie. A do
tego: nowe bram k i, w ysok ie pi łkochw y ty oraz bezpieczną naw ierzchnię opask i okalającej
pole gr y.
Inwestycja kosztowała blisko
437 tysięcy złotych. Z tego 20 0
tys. zł to dofinansowanie z budżetu województ wa mazow ieck iego w ramach Mazow ieck iego Instr umentu Wsparcia Infrastr uktur y Spor towej „Mazowsze 2021” .
Dzięk i unowocześnieniu boiska będą mogły odby wać się
na nim nie tylko treningi k lubow ych dr uż yn juniorsk ich, ale
rów nież mecze ligowe. Wcześniej, przed przebudową, ani
jedno, ani dr ugie było niemożliwe.
Samorząd planuje teraz kolejne przedsięwzięcie, które
z w iększy fun kcjonalność w yremontowanego boiska, ale o tym
wk rótce.
Wszystk ie k luby i osoby za-

interesowane korzystaniem z
boiska proszone są o kontakt
z recepcją zespołu basenowego, gdzie prowadzony jest terminarz:
tel. 22 727 48 61,
22 727 48 71.
War to przypomnieć, że to

niejedyna nasza „pi ł karska” inwestycja w tym rok u. Zmodernizowaliśmy boisko treningowe
na Stadionie Miejsk im, ut worzyliśmy boisko na terenie rek reacy jnym przy basenie, a
tr wa budowa budyn k u zaplecza
na stadionie w Baniosze.

Dla wygody interesantów przenosimy w przystępniejsze miejsce Wydział
Gospodarki Odpadami oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa urzędu miasta. Obecnie mieszczą się na pierwszym piętrze w budynku przy ul. 3
Maja. Ulokujemy je natomiast na parterze ratusza:
– Wydział Gospodarki Odpadami znajdzie się obok kasy,
– do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa wejdą Państwo bezpośrednio
„z ulicy” (drzwi od ul. 3 Maja).
Uwaga, w związku z przeprowadzką obydwa wydziały jednego dnia – w
poniedziałek 8 listopada – będą niedostępne dla interesantów. Za utrudnienia przepraszamy.

Równo i twardo
w Karolinie i na Walewickiej
W Karolinie na drodze odchodzącej od szosy krajowej nr
79 (Góra Kalwaria – Warka) trwają ostatnie prace związane z jej utwardzaniem.

Odcinek o długości około 450 metrów już został przykryty asfaltem (na
zdjęciu). Koszt tego zadania to 184,5 tys. zł. Na tym fragmencie wykonawca
w najbliższych dniach jeszcze wyrówna kruszywem i wyprofiluje pobocza. W
środę rozpoczęto natomiast utwardzanie kolejnego, blisko 400-metrowego
odcinka granulatem asfaltowym.
Gmina podpisała też umowę na przebudowę ulicy Walewickiej – łączącej ul. Grójecką z wiaduktem nad obwodnicą. Walewicka to jedna z ostatnich
gruntowych dróg w Górze Kalwarii. Na realizację prac wykonawca ma czas do
20 grudnia. Za kwotę niemal 700 tys. zł na Walewickiej zostaną wybudowane
asfaltowa jezdnia oraz chodnik z kostki betonowej.
Jeśli chodzi o dalszy odcinek tej drogi – za wiaduktem – gmina prowadzi postępowanie na podstawie specustawy drogowej, które ureguluje przebieg traktu.

Pięć przedsięwzięć w sołectwach.
Można już się nimi cieszyć
Dzięki pozyskaniu przez gminę Góra Kalwaria 50 tys. zł z budżetu samorządu Mazowsza oraz wyłożeniu przez nią prawie takiej samej kwoty zrealizowano przedsięwzięcia dla mieszkańców w pięciu wsiach.

Oto te zadania, wykonane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw:
– w Cendrowicach rozbudowano plac zabaw sołectw Cendrowice i Sobików
(na zdjęciu),
– w Czersku zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (na zdjęciu),
– w Dobieszu powstała siłownia zewnętrzna,
– w Pęcławiu zmodernizowano oświetlenie uliczne,
– w Wojciechowicach wyremontowano salę ochotniczej straży pożarnej.
Pomysłodawcami przedsięwzięć byli sołtysi (w przypadku placu zabaw –
sołtys Sobikowa) wraz z radami sołeckimi.

Start
po milion
dla Stasia
PIASECZNO Start w życie dla Stasia
okazał się trudniejszy niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Od początku musi zmagać się ze straszną chorobą nowotworową, groźną i kosztowną w leczeniu. Możemy mu pomóc
Na portalu siepomaga.pl uzbierano już ponad 1,091 mln zł, ale zbiórka na leczenie dziecka trwa nadal.
- Symbolicznie wystartujemy 6 listopada o godz.11.30 na boisku Perły Złotokłos. Bieg, spacer, nordic walking... co tylko chcecie. Ważne żeby
zrobić coś, aby zmienić życie tego
maleńkiego dziecka – zachęcają organizatorzy.
Z Perły przeniesiemy się na teren OSP Złotokłos, gdzie od godz. 13
będą czekać liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym pokazy. Będzie
to też okazja do zjedzenia i wypicia
czegoś dobrego, wpłacenia datku do
skarbonki i wzięcia udziału w licytacji
na rzecz Stasia.

AB
KONSTANCIN-JEZIORNA

Odkryjcie fascynujący
świat zimna!
W sobotę 6 listopada o godz. 15
w Hugonówce odbędą się rodzinne, przepełnione doświadczeniami
warsztaty zatytułowane „Laboratorium zimna”. W programie szalone
eksperymenty z super-zimnym, ciekłym azotem, płonące ręce czy mgliste bagno. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się czym jest
kuchnia molekularna i do czego służy suchy lód. Bilety w cenie 30 zł do
kupienia w kasie KDK. W zajęciach
mogą brać udział dzieci w wieku od
10 lat, liczba miejsc ograniczona.

TW
LESZNOWOLA

Rozstrzygnięto
przetarg na lodowisko
Coraz bliżej gminnej ślizgawki,
która zostanie uruchomiona na początku grudnia przy stadionie sportowym znajdującym się obok szkoły podstawowej w Lesznowoli. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na rozstawienie i obsługę lodowiska. Zajmie się tym firma Piruet, której gmina zapłaci niewiele ponad 247 tys. zł.
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Jak zagospodarować okolice dworca?

idealnie gładkie ciało

Depilacja laserowa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które borykają się z problemem nadmiernego
owłosienia. Laser staje się coraz bardziej popularną metodą usuwania włosków nawet na twarzy, która
przynosi bardzo dobre efekty

PIASECZNO Rejon dworca PKP to duży, znajdujący się niemal w centrum miasta obszar, który w najbliższym czasie będzie się dalej zmieniał. Gmina chce, aby kierunek tych zmian zależał także od mieszkańców. Właśnie ruszyły poświęcone temu zagadnieniu konsultacje społeczne, które potrwają do końca miesiąca

Jeśli masz problem z nadmiernym owłosieniem, które musisz często golić, a bolesna depilacja woskiem kończy się wrastaniem włosków i stanami zapalnymi, mamy dla
Ciebie rozwiązanie.
Włoski znikną, zapomnisz o wstydliwych chwilach, kiedy niechciane owłosienie szpeciło,odbierając pewność siebie.
Na czym polega laserowa depilacja?
Depilacja laserem diodiowym Light
Sheer jest to usuwanie owłosienia za
pomocą wiązki światła lasera, która docierając do mieszka włosowego trwale
niszczy jego cebulkę. Należy jednak dodać, że nie wszystkie włosy rosną równocześnie. Część z nich znajduje się w
fazie wzrostu (anagen) i właśnie one reagują na światło lasera, pozostałe włosy
są w fazie „uśpienia”(katagen, telogen),
która ma różne okresy trwania (od 3 do
8 tygodni) - po tym okresie zaczyna się
aktywny etap wzrostu nowego włosa.
Z tego względu zabiegi muszą być powtarzane minimum 4-5 razy. W większości przypadków po czterech zabie-

gach następuje bardzo znacząca redukcja owłosienia (ok. 80% klientów potrzebuje między 4 a 6 zabiegów- zależnie
od części ciała, rodzaju włosa, predyspozycji genetycznych, wieku itp.).
Jak się przygotować?
Przed depilacją trzeba zgolić włosy maszynką. Nie należy stosować kremów ani antyperspirantu na depilowane miejsca w dniu zabiegu. Przez
około miesiąc przed zabiegiem nie należy wyrywać włosków pęsetą, depi-

lować woskiem czy depilatorem. Nie
wolno usuwać ich z cebulkami.
Skóra na której będzie wykonywany zabieg nie może być opalona.
Zabieg może być stosowany zarówno u pań, jaki i panów. Panowie
często narzekają na nadmierne owłosienie, ale unikają bolesnej depilacji
woskiem. Depilacja laserowa to idealna rozwiązanie. Kosmetolog w salonie dostosuje liczbę i częstotliwość zabiegów do rodzaju owłosienia. Dzięki
temu efekty pojawią się szybko.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Gmina oddaje
głos mieszkańcom

Piaseczyński dworzec został zrewitalizowany kilka lat temu.
Gmina regularnie też porządkuje jego okolice. Ale to nie koniec
planowanych zmian
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie

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
z późn. zm.) 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 291/VIII/21/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 października 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 listopada 2021 r. do 7 grudnia 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 działki o nr ew. 40 z obrębu 03-04 położonej w Konstancinie-Jeziornie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie
przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r. (poniedziałek)
w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 o godz. 14.00 . Z powodu pandemii koronawirusa
i obowiązujących ograniczeń, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu informuję, iż w dyskusji publicznej
będzie mogło wziąć udział max. 15 mieszkańców.
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 umówieniu się
telefonicznie pod nr (22) 48 42 391 lub (22) 48 42 395.
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 21 grudnia 2021 r.
Uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres – urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna, dnia 3.11.2021 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 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),
5) odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną 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 pozyskano.

Jakiś czas temu w CEM odbyło się spotkanie, podczas którego
studenci wydziału architektury Politechniki Warszawskiej przedstawili kilka propozycji zagospodarowania terenu wokół dworca PKP w
Piasecznie. Niektóre wizje były całkiem ciekawe, choć warto dodać, że
ich wprowadzenie w życie wiązałoby się z gigantycznymi kosztami
(np. pomysł utworzenia na poziomie -1 dworca autobusowego). Teraz gmina postanowiła oddać głos
mieszkańcom. W efekcie ma powstać nie tylko koncepcja rozwoju
tej części miasta, ale także projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic dworca. - Podczas konsultacji chcemy
dowiedzieć się, jak mieszkańcy korzystają z okolic dworca, jak chcieliby korzystać z tego miejsca w przyszłości i co zrobić, żeby wskazany
obszar lepiej odpowiadał potrzebom lokalnej społeczności – mówi
burmistrz Daniel Putkiewicz.
Gmina chce opracować koncepcję dla kwadratu ograniczonego
ulicami Jana Pawła II, Sienkiewicza,
Dworcową, Poniatowskiego i Broniewskiego. Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się m.in. w kwestii mocnych i słabych punktów
tego obszaru. Oprócz tego będą
mogli wziąć udział w wielu zaplanowanych przez urząd aktywnościach, jak spacer z ekspertami (20
listopada od godz. 10 do 12, start
przy dworcu) czy dyżur projektantów (tego samego dnia od godz. 10
do godz. 13.30 w budynku dworca).
Dodatkowo zaplanowano spotkania dotyczące terenów zielonych
wokół dworca (17 listopada, godz.
17-20 w CEM), miejsc historycznych
(18 listopada, godz. 17-20 w CEM)
i nowych funkcji całego tego obszaru (22 listopada, godz. 17-20 w
CEM). Spotkanie podsumowujące
odbędzie się 24 listopada w godz.
18-20 również w CEM. Równocześnie z konsultacjami rusza procedura zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmie
okolice dworca PKP. Swoje opinie i
pomysły można przesyłać pod adres: konsultacje@piaseczno.eu.

TW

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

SPORT

nr 40 (878)/2021

Orzeł wierzył do końca

9

Piaseczno
pokonało Lesznowolę

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – ORZEŁ BANIOCHA 1:1 Na spotkanie dwóch najlepszych zespołów z powiatu piaseczyńskiego w ramach rozgrywek czwartej ligi kibice czekali
długo. Miało ono z pewnością swój dodatkowy smaczek, bo kilku zawodników Orła, PIASECZNO W spotkaniu drugiego zespołu Piaseczna z
Lesznowolą faworytem byli gospodarze. I choć ostateczjak i sam trener Bartosz Kobza byli w przeszłości związani z piaseczyńskim klubem
nie biało-niebiescy wygrali, to goście postawili im tego
Jeżeli ktoś liczył na efektowne
dnia twarde warunki
zwycięstwo faworyzowanych gospodarzy i boiskowe fajerwerki, w pierwszej połowie mógł być nieco rozczarowany. Większy potencjał piłkarski
Piaseczna drużyna z Baniochy potrafiła bowiem zniwelować mądrym
ustawieniem taktycznym (ograniczającym szybki atak pozycyjny biało-niebieskich) oraz dużym zaangażowaniem i walką o każdy centymetr boiska. Podopieczni Arkadiusza Modrzejewskiego byli z pewnością stroną przeważającą i dłużej
utrzymującą się przy piłce, ale w decydujących momentach brakowało
im ostatniego podania czy skutecznego strzału. Nie można jednak powiedzieć, że Baniocha ograniczała
się jedynie do defensywy. Piłkarze
Orła potrafili umiejętnie ustawić się
pod faul i zagrozić Piasecznu głównie stałymi fragmentami gry. Oba
zespoły nie stworzyły jednak przez
pierwsze 45 minut na tyle dogodnych sytuacji, by pokusić się o objęcie prowadzenia.
Na gole trzeba było poczekać do
drugiej połowy. Wreszcie, w 53. minucie gospodarze dopięli swego. Po
dobrym rozegraniu rzutu rożnego do odbitej po strzale głową piłki
dopadł Tymoteusz Barwiński, który
mocnym uderzeniem posłał futbolówkę do siatki. Obraz gry po golu
na 1:0 nie zmienił się. Nadal przeważali miejscowi i mieli jeszcze przynajmniej kilka świetnych okazji na
podwyższenie wyniku. Fantastycznie bronił jednak Krzysztof Jurek,
a szczególnie jego interwencję w 71.
minucie, kiedy to wyciągnął się jak
struna, można było określić mianem
„stadiony świata”. Co więcej, mocno
pomagali mu także koledzy z pola
– zwłaszcza w krytycznym momencie, gdy Wojciech Gorczyca wybił
piłkę z pustej bramki.
W 89. minucie Orzeł dostał swoją pierwszą szansę na remis, kiedy to

Michał Janowski faulował wychodzącego na czystą pozycję Mateusza
Kellera, za co – zgodnie z przepisami – otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę. Rzut wolny nie przyniósł
jednak efektów bramkowych i wydawało się już, że za chwilę Piaseczno
będzie się cieszyć z kolejnych w tym
sezonie trzech punktów. Orzeł walczył jednak do końca, a punkt dała
mu długa wrzutka „na aferę” i... prosty błąd bramkarza biało-niebie-

skich, który (w niegroźnej, wydawałoby się, sytuacji) wypuścił piłkę
z rąk, a do pustej bramki wpakował
ją Gorczyca, czym doprowadził do
eksplozji radości wśród – gorąco dopingujących swoich piłkarzy przez
cały mecz – kibiców gości. Po chwili
sędzia gwizdnął po raz ostatni, wobec czego czwartoligowe derby powiatu piaseczyńskiego skończyły się
podziałem punktów.

Grzegorz Tylec

Wojciech Gorczyca, zawodnik Orła Baniocha:
- Wydaję mi się, że zagraliśmy dobre spotkanie pomimo
osłabień w drużynie, co pokazało że mamy wyrównaną kadrę
i każdy może liczyć na każdego. Dla mnie to był zwykły mecz
ligowy, natomiast wiem, że dla niektórych kolegów z drużyny i kibiców było to wyjątkowe spotkanie. Dlatego chciałbym
zadedykować tę bramkę wszystkim osobom związanym z Orłem Baniocha, a w szczególności kibicom, a zarazem podziękować im za doping w imieniu drużyny - nie tylko w tym meczu, ale w każdym - bo są z nami na dobre i na złe, w mniejszym czy większym składzie, ale zawsze są!

Szymon Wiejak, zawodnik MKS Piaseczno:
- Takie mecze się zdarzają. Nie wykorzystaliśmy swoich sy-

Na początku nieco lepiej prezentowali się podopieczni Arkadiusza Rysia,
ale generalnie mecz był bardzo wyrównany. W pewnym momencie Lesznowola przejęła jednak inicjatywę i kilka razy, głównie po stałych fragmentach
gry, nieco się zakotłowało pod bramką Piaseczna. Paradoksalnie, w okresie
najlepszej gry gości... bramkę zdobyli gospodarze. Kacper Prusiński znakomicie, pomimo asysty kilku zawodników Lesznowoli, zdołał utrzymać się przy
piłce, popędził środkiem niemal przez połowę boiska i świetnym uderzeniem
pod poprzeczkę nie dał najmniejszych szans Łukaszowi Kowalskiemu. Jeszcze przed przerwą piasecznianie mogli się cieszyć z drugiego gola. Po błędzie
w wybiciu piłki, Prusiński przytomnie zagrał do Macieja Górzyńskiego, który
posłał piłkę do siatki obok bramkarza.
Po zmianie stron więcej z gry mieli już przyjezdni. Piaseczno cofnęło się na
własną połowę i nastawiło na długie piłki i grę z kontrataku. Nadzieje piłkarzy
Daniela Barcickiego odżyły w 62. minucie, kiedy to w polu karnym faulowany
był Marcelo Lucas. Sprawiedliwość wymierzył chwilę później sam poszkodowany z 11 metrów, ale więcej goli już w tym meczu nie padło, choć Lesznowola miała jeszcze kilka dogodnych okazji po stałych fragmentach gry.
- Myślę, że zagraliśmy niezłe spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie,
którą zakończyliśmy z dwoma bramkami na koncie – skomentował mecz
Kacper Prusiński. - Jednak w drugiej połowie za bardzo oddaliśmy pole gry
przeciwnikowi. Brakowało nam dłuższego utrzymania przy piłce, przez co nasza gra była momentami chaotyczna. Tym bardziej cieszą zdobyte trzy punkty z solidnym zespołem. Teraz nie zostało nam nic innego jak przygotować się
do kolejnego meczu.

Tyl.

tuacji, które później się zemściły w postaci straconej bramki
i remisu. Zawiodła skuteczność, a jeżeli chodzi o błąd bramkarza, to nikt nie ma do niego pretensji. Każdemu się to zdarza, a Kuba to bardzo dobry bramkarz, który nie raz uratował
nas w tym sezonie.

Daniel Barcicki, trener FC Lesznowola:
- To druga porażka z rzędu, po której czujemy duży niedosyt i sportową złość. W drugiej połowie prowadzimy grę, stwarzamy sobie sytuacje, styl gry jest zadowalający, jednak zdobycz punktowa jest zerowa. W kolejnym spotkaniu będziemy
zdeterminowani, by zdobyć trzy punkty i zagrać skutecznie w
obronie i ataku.

Coraz bliżej wielkiego finału

Arkadiusz Ryś, trener MKS II Piaseczno:
- To był ciężki mecz, ale na szczęście dopisujemy trzy ważne punkty do naszego licznika. Nasza młodzież (średnia wieku pierwszej jedenastki to 18 lat) godnie postawiła się bardziej doświadczanej i dobrze zorganizowanej drużynie z Lesznowoli. To był mecz walki - jak na derby przystało, ale młodzi
chłopcy nie pękli i walczyli odważnie. W meczu z Lesznowolą zabrakło często jakości i dokładności w ostatnim czy przedostatnim podaniu, co powodowało że nie mieliśmy za dużo
czystych okazji do zdobycia bramki. Na szczęście, to co mieliśmy, to wykorzystaliśmy. Na pewno cieszy reakcja pozytywna
i lepsza obrona przy stałych fragmentach gry, po tym jak po
pierwszych rzutach rożnych Lesznowola stworzyła sobie dogodne sytuacje do strzelenia gola.

TENIS STOŁOWY Za nami
czwarty turniej XXIII edycji Grand Prix Piaseczna w
tenisie stołowym. W październikowych zawodach
wzięło łącznie udział 158
zawodników z całego województwa mazowieckiego
Pingpongowa rywalizacja toczyła się w dziewięciu kategoriach.
Najwięcej, bo aż 40 zawodników
wystartowało w kategorii Open, w
której wystąpiło wielu zawodników
grających na szczeblu drugiej ligi
mężczyzn. W finale tego turnieju Kamil Smoliński (IKTS Józefów) zmierzył się z 13-letnim Mateuszem Sakowiczem (KS Spójnia
Warszawa). Pomimo sporej różnicy wieku, było to spotkanie bardzo
zacięte, a po pięciosetowym boju
po złoto sięgnął ostatecznie zawodnik z Józefowa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również
zmagania dzieci, które - oprócz rywalizacji przy stołach - mogły się
dodatkowo wyszaleć na dmuchańcach przygotowanych przez orga-

nizatorów. Już 13 listopada odbędzie się kolejny turniej i jednocześnie ostatnia szansa na poprawienie pozycji w klasyfikacji generalnej i zakwalifikowane się do turnieju TOP-12, który zaplanowany
jest na grudzień.
Ponadto tenisiści stołowi z Piaseczna już w najbliższą sobotę o godzinie 17 zmierzą się w rozgrywkach
drugiej ligi mężczyzn z zespołem
KTS Nowy Dwór Mazowiecki. Będzie to okazja na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W pierwszej kolejce zespół UKS Return Piaseczno
zremisował 5:5 z drużyną IKTS Józefów.

Wyniki naszych zespołów ligowych
IV liga
Kolejka 14 - 30-31 października
Tygrys Huta Mińska 0-3 Mazovia Mińsk Mazowiecki
Energia Kozienice 1-0 Płomień Dębe Wielkie
Pogoń II Siedlce 1-2 Mazur Karczew
Zamłynie Radom 2-4 Żyrardowianka Żyrardów
Victoria Sulejówek 2-2 Mszczonowianka Mszczonów
Milan Milanówek 1-2 Oskar Przysucha
Naprzód Skórzec 1-0 Podlasie Sokołów Podlaski
MKS Piaseczno 1-1 Orzeł Baniocha
Wilga Garwolin 3-2 KS Raszyn
Tabela grupy drugiej mazowieckiej IV ligi
1.
MKS Piaseczno
14 37 12 1 1
2.
Oskar Przysucha
14 37 12 1 1
3.
Victoria Sulejówek
14 31 10 1 3
4.
Wilga Garwolin
14 30 10 0 4
5.
Mazovia Mińsk Mazowiecki
14 25 8 1 5
6.
Pogoń II Siedlce
14 24 7 3 4
7.
Mszczonowianka Mszczonów
14 24 7 3 4

56-10
32-18
37-17
40-22
34-23
27-20
39-27

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Orzeł Baniocha
14 21
KS Raszyn
14 21
Mazur Karczew
14 19
Energia Kozienice
14 17
Podlasie Sokołów Podlaski
14 17
Milan Milanówek
14 14
Tygrys Huta Mińska
14 14
Żyrardowianka Żyrardów 14 13
Naprzód Skórzec
14 9
Płomień Dębe Wielkie 14 6
Zamłynie Radom
14 6

6
7
5
5

3
0
4
2

5
7
5
7

26-20
31-29
26-26
17-19

5
4
4
4
3
2
2

2
2
2
1
0
0
0

7 18-20
8 14-27
8 25-33
9 19-39
11 13-38
12 9-37
12 11-49

Liga okręgowa
Kolejka 12 - 30-31 października
Sparta Jazgarzew 1-5 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-3 KS Teresin
MKS Polonia Warszawa 2-3 Okęcie Warszawa
Ryś Laski 0-2 Grom Warszawa
Błonianka II Błonie 0-5 Laura Chylice
Znicz II Pruszków 3-0 GLKS Nadarzyn
LKS Chlebnia 3-1 GKS Podolszyn
KS Blizne 0-12 Korona Góra Kalwaria

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.
LKS Chlebnia
12 31 10 1 1 54-11
2.
Laura Chylice
12 28 9 1 2 47-19
3.
Okęcie Warszawa
12 24 8 0 4 30-14
4.
KS Teresin
12 24 8 0 4 36-19
5.
MKS Polonia Warszawa 11 22 7 1 3 42-17
6.
Znicz II Pruszków
12 22 6 4 2 34-23
7.
Korona Góra Kalwaria 12 21 7 0 5 36-20
8.
GLKS Nadarzyn
12 17 5 2 5 27-20
9.
GKS Podolszyn
12 17 5 2 5 27-27
10. Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
12 15 4 3 5 26-31
11. Błonianka II Błonie
12 13 3 4 5 30-35
12. Grom Warszawa
11 12 3 3 5 14-21
13. Ryś Laski
12 9 2 3 7 19-37
14. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
12 8 2 2 8 18-34
15. KS Blizne
12 7 2 1 9 13-67
16. Sparta Jazgarzew
12 1 0 1 11 5-63

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Gmina
Konstancin-Jeziorna

w sprawie wywieszenia wykazu nr 21/2021 nieruchomości
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 2021 r., poz. 1899) 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 3 z obrębu 01-24 w mieście Konstancin-Jeziorna, o powierzchni 1 m2
Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod
numerem telefonu: (22) 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Gmina
Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informujemy, że 12 listopada (piątek), Urząd Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna będzie nieczynny.
W zamian za to, ratusz będzie czynny w sobotę 27 listopada
w godz. 8.00–16.00.
Powyższe nie dotyczy Straży Miejskiej
w Konstancinie-Jeziornie oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
ale wyłącznie w zakresie rejestracji aktów zgonu.
Przepraszamy za niedogodności.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
nr 145/VIII/2021 z dn. 14 października 2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Gmina
Konstancin-Jeziorna

w sprawie wywieszenia wykazu nr 22/2021 nieruchomości
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 2021 r., poz. 1899) 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 150/1 z obrębu 03-23 w mieście Konstancin-Jeziorna, o powierzchni 90 m2
Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod
numerem telefonu: (22) 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

Salon zatrudni

Salon zatrudni

fryzjerkę

kosmetyczkę

tel. 692488278

tel. 692488278

z doświadczeniem

Gmina
Konstancin-Jeziorna

z doświadczeniem

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Referacie Podatków w Wydziale Podatków
i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Szczegóły naboru dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl – zakładka Praca
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DAM PRACĘ
PODEJMĘ WSPÓŁPRACĘ Z MANICURZYSTKĄ/
KOSMETYCZKĄ. POSIADAM WYPOSAŻONY
GABINET, TEL. 692 488 278
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu w Sobikowie. Praca na pełny etat lub dodatkowa, tel. 508 329 485
SALON FRYZJERSKI POSZUKUJE FRYZJERA/KI MĘSKO-DAMSKIEGO, ELASTYCZNE WARUNKI PRACY,
PIASECZNO, TEL. 692 48 82 78
Firma budowlana z Góry Kalwarii zatrudni kierownika
budowy (również bez uprawnień) z doświadczeniem.
Kontakt: info@pbekodom.pl, tel. 697 626 322

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin tel. 571 373 118

Drewno opałowe, tel. 730 767 493

Przychodnia zatrudni LEKARZY: medycyny rodzinnej,
internistę, kardiologa, medycyny pracy.
PIELĘGNIARKI, tel. 661 975 512
Pomocnika ślusarza, Złotokłos, tel. 502 221 859
Zatrudnię operatora pompy do betonu, kierowcę
na betonomieszarkę oraz operatora węzła
betoniarskiego, tel. 515 445 225
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489
Do pracy w hurtowni spożywczej w Piasecznie. Wymagane prawo jazdy minimum kat. B. Praca w godz. 4.30
- 12.30, tel. 501 719 625 (14.00 - 15.00)
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni osobę sprzątającą, tel. 509 692 851 codziennie do
godz. 14:00
Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porządkowo-ogrodniczych, tel. 503 173 868

Firma Budowlana działająca na terenie Warszawy i
okolic, poszukuje pracowników na stanowiska zbrojarz oraz cieśla. Praca od zaraz. Możliwość zakwaterowania, zaliczki. Kontakt tel. 602 537 768, 786 973 064
Firma zatrudni montera bram i automatyki.
Wólka Kosowska tel.502 340 941
Firma z branży motoryzacyjnej zatrudni
recepcjonistkę.Tel. 501201797

Dachy papa termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Hydraulik naprawy, tel. 698 185 911

Skup aut, 1990-2005, Opel i VW.
Każdy stan – złomowanie, tel. 510 210 692

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Remonty, wykończenia,pełny zakres, tel. 601 304 250
Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa, tel. 602 770 361

Remonty, glazurnictwo, drzwi, tel. 503 004 639

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

Cyklinowanie, tel. 510 128 912
Wykańczanie wnętrz, tel. 698 185 911

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538
Malowanie, gładzie, panele, glazura, terakota ,k/g,
tel. 602 887 397

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Dwupokojowe mieszkanie w Piasecznie,
tel. 508 107 206
Do wynajęcia gabinet manicure/pedicure/kosmetyka
w salonie fryzjersko-kosmetycznym, Piaseczno, wiadomość pod numerem 692 488 278
Do wynajęcia dom, Nowa Iwiczna, tel. 607 10 11 88
Stanowisko fryzjerskie w salonie w Piasecznie,
tel. 692 488 278
Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

Zatrudnimy osobę do sprzątania, Nowy Dom Opieki
ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
Naprawa pralek, tel. 602 322 951

AUTO - MOTO KUPIĘ

Zatrudnię pracownika fizycznego, 23 zł/h,
tel. 509 447 601
Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym. Dobrze
płatna praca – zieleń, brukarstwo, wycinka drzew
tel, 509 920 388

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

Pilarkę mało używaną o mocy 6,6 kM, tel. 601 38 45 34

Malarskie, tel. 696 120 208
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej, tel. 508 65 20 30
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Hydraulik, tel. 535 872 455
Wywóz gałęzi tel.519 874 891
Glazura,terakota,remonty.Tel.694 126 583
Remonty tel. 796 682 431

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260
Wynajmę kawalerkę 42 m kw. + garaż, Piaseczno,
tel. 505 82 82 14
Lokal biurowy, 20 m kw., I pietro, Piaseczno,
ul. Jana Pawła II 43A, tel. 505 82 82 14
Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

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

Praca dla operatora koparko-ładowarki/koparki
Tel 603 683 687

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361
Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

Firma Inpost Oddziału w Łazach poszukuje do współpracy Kurierów i Przewoźników Wysokie wynagrodzenia. Wszystkie informacje pod nr 604936962
Poszukujemy kobiet do pracy na zgrzewarkach
- maszynach pakujących, miejsce pracy Piaseczno,
jedna zmiana, tel. 602 692 964, 607 230 418
ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W PIASECZNIE,
TEL. 882 787 809
DOM SENIORA PAN W KONSTANCINIE JEZIORNEJ ZATRUDNI OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH DO PRACY
OD ZARAZ. KONTAKT TEL. 693 556 551
Pomoc do kuchni, kucharka, tel. 603 68 65 61
Elektryk - Elektromechanik - praca w Piasecznie - pełny
etat. tel. 606 964 169
Brukarza, pomocnika na stałe, tel. 504 008 309
Zatrudnimy osobę do wydawania posiłków,
Nowy Dom opieki ANTONINA w Piasecznie,
tel. 22 888 59 20
Stolarza meblowego zatrudnię, okolice Piaseczna,
tel. 504 166 952
Praca dla hydraulika i pomocnika, tel.724 364 493
Zatrudnimy diagnostę w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, umowa o pracę, tel. 502 210 073, dzwonić 8:00-16:00
Praca w drukarni, introligatorni, Piaseczno. tel.602 251 690
Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew.
tel. 607-116-817

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

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Korepetycje dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, biologia, kosmologia), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z dojazdem lub online, referencje, nauczyciel z doświadczeniem, tel. 571 373 118

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY,
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460
Złom. Porządkujesz? Remontujesz?
Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875

SZUKAM PRACY

ZDROWIE I URODA

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też,
tel. 502 898 418
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, dotrzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118
Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Sprzątania, tel. 798 699 673

Hydraulik tel. 886 576 148

Sprzątanie, tel. 604 227 994

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Elektryk, tel. 666 890 886

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

Kominiarz, tel. 781 495 997
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422

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

REMONTY KOMPLEKSOWO – PODDASZA, K/G,
TEL. 728 890 101

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

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

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

SPRZEDAM
Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118
Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio,
tel. 502 544 959

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

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

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

KUPIĘ

Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe dla dzieci, tel. 571 373 118

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350
Opieka nad seniorem, tel. 575 768 357

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Docieplanie budynków, tel. 604 938 861
Zatrudnię Montera wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników. Oferuję umowę o pracę, samochód, telefon, narzędzia. Praca PON-PT Tel. 516 025 684

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODOSKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY
EDUKACYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju
osobowości, o naturze człowieka, życia i wszechświata, grupa wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSOWE TEL. 604 415 352
KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
WYWOZIMY STARE METALOWE PRZĘSŁA, SIATKI,
BRAMY, SŁUPKI, TEL. 502 898 418
Ogrodzenia, tel. 504 008 309

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność,
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl
Wizyty domowe dentysty – chirurgia, protetyka, www.
dentystadodomu.pl, tel. 509 717 24

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

MATRYMONIALNE
Biuro Matrymonialne TY i JA, pełna dyskrecja, kontakt po
18.00-tej, tel. 607 248 655

Kolejne wydanie
Kuriera
Południowego
19 listopada 21
12 listopada
redakcja będzie
nieczynna

KURIER POŁUDNIOWY
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Czy w parku miejskim wolno łowić ryby? Już kolejny rok obchodzą
PIASECZNO – Kilka dni temu wziąłem wędkę i wybrałem się do parku miejskiego na ryby – opowiada pan
hinduistyczne święto światła
Józef, nasz czytelnik. - Szybko złapałem w stawie kilka karasek. Nagle zjawiła się straż miejska. Kazali mi

wypuścić zdobycz i zagrozili mandatem w wysokości 500 zł. Czy mieli do tego prawo? W regulaminie parku PIASECZNO Międzynarodowa agencja pośrednictwa pracy Partner od
kilku lat urządza hinduistyczne święto Diwali. - Rekrutujemy pracownie znalazłem informacji o zakazie wędkowania...
ników z takich państw jak Nepal, Indie czy Filipiny, a w naszym biurze
Nasz czytelnik twierdzi, że siepracują Nepalczyk i Hinduska – mówi Renata Graczyk, współwłaścicieldzących nad stawem w parku miejka agencji. - Tego typu inicjatywy sprzyjają nie tylko integracji naszego
skim wędkarzy spotykał wielokrotnie. - W końcu postanowiłem sam
zespołu, ale też ukazują szacunek do innych kultur
spróbować szczęścia i zasadzić się
na karaski – opowiada. - Wziąłem
wędzisko, usiadłem na brzegu i tak
jak kilku innych wędkarzy zacząłem
łowić. Szło mi nieźle, bo szybko złowiłem kilka fajnych rybek, ale potem
nad stawem zjawiła się straż miejska.
Pan Józef twierdzi, że strażnicy byli w złym humorze, bo od razu
kazali mu wypuścić ryby i zagrozili
mandatem w wysokości 500 zł. - Tłumaczyłem, że nigdzie nad stawem nie
widziałem zakazu wędkowania – wyjaśnia mężczyzna. - Na tablicy z regulaminem parku wyczytałem tylko,
że nie wolno wędkować z pomostu.
Ja łowiłem ryby z brzegu...

Nasz czytelnik przekonuje,
że zrewitalizowany staw
w miejskim parku został
zarybiony, bo pływają w nim
różne gatunki ryb
Mimo to Pan Józef nie zamierzał walczyć ze strażnikami i zastosował się do polecenia. - Do tej
pory nie daje mi to jednak spokoju. To w końcu w tym stawie wolno
łowić ryby czy nie... - rozkłada bezradnie ręce nasz czytelnik. Poprosiliśmy o rozwikłanie tej zagadki straż

Być może oddając do użytku przebudowany park gminie
nie przyszło do głowy, że ktoś będzie chciał łowić w nim ryby
miejską, ale i tu dowiedzieliśmy się
niewiele. - Rzeczywiście podjęliśmy
niedawno interwencje w rejonie tego
stawu – przyznaje jeden ze strażników. - Pojechaliśmy tam na zgłoszenie jednego z mieszkańców, dotyczące niszczenia zieleni. Skontrowaliśmy czy wędkarze mają karty i
w jakich warunkach przetrzymują
złowione ryby. W naszej opinii wędkowanie nad stawem może powodować zagrożenie dla kaczek i gołębi. Poza tym jest jeszcze kwestia zaśmiecania całego terenu...
Straż miejska nie potrafiła powiedzieć nam, czy wędkowanie nad
stawem w parku miejskim jest dozwolone. - Uważamy natomiast, że

wędkarze mogą stanowić zagrożenie dla ptaków – podkreśla nasz rozmówca. Również w gminie nikt nie
potrafił wskazać nam, czy istnieje regulamin zabraniający wędkowania na terenie parku. Może warto uregulować tę kwestię, aby uniknąć podobnych niejasności na przyszłość? Tym bardziej, że w miejskim
parkach obowiązują tak naprawdę
różne zasady. W Łazienkach Królewskich w Warszawie wędkowanie
jest zabronione, ale już w parku Potulickich w Pruszkowie można łowić
ryby. Kilka lat temu zorganizowano
tam nawet zawody wędkarskie.

Tomasz Wojciuk
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Agencja Partner działa na rynku od 13 lat. Jej główna siedziba mieści się w Piasecznie, ale ma też filie w Łodzi, Warszawie czy nawet w Rumunii. Firma świadczy
szeroki wachlarz usług. Nie tylko pozyskuje pracowników z krajów azjatyckich i
ze wschodu, ale też legalizuje ich pobyt na terenie Polski czy innego kraju, umożliwia podjęcie legalnej pracy, a także uzyskanie karty stałego pobytu czy nawet
obywatelstwa. W tej chwili w Polsce przebywa około 400 cudzoziemców, którym
Parner umożliwił podjęcie pracy na terenie naszego kraju. Pracownicy ci zatrudnieni są przede wszystkim w produkcji. Pracują też jako magazynierzy i elektrycy.
- Jako że w naszym biurze też mamy cudzoziemców, zapraszamy ich na
Wigilię, ale też chętnie obchodzimy ich święta, takie jak jak Diwali – podkreśla
Renata Graczyk. Diwali to jedno z najważniejszych świąt w Indiach. Trwa tak
naprawdę przez kilka dni. Jego oprawę często stanowią lampki symbolizujące zwycięstwo światła nad ciemnością, sztuczne ognie i dekoracje z kwiatów.
Pracujące w piaseczyńskim oddziale agencji osoby postarały się o wyjątkowy klimat towarzyszący świętu światła. Przygotowano specjalne dekoracje, a
przedramiona udekorowano pięknymi tatuażami z henny zwanymi mehndi.
Przygotowano też tradycyjne przekąski kuchni hinduskiej i nepalskiej, jak wypełnione mięsem z indyka i imbirem pierożki momo, tradycyjne samosy czy
pyszne maślane ciastka, których nie dostanie się w żadnej cukierni.
TW

