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2 AKTUALNOŚCI
KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Odpowie za włamanie do paczkomatu
W środę rano policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 38-latka, który kilka dni wcześniej włamał się do jednego z paczkomatów i
ukradł kurtkę o wartości 800 zł. Mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszustka podała się za adwokatkę
Przestępcy oszukujący starsze osoby metodą „na wnuczka” cały czas
zmieniają swoje metody działania. Tym razem do emerytki z Piaseczna
zadzwoniła młoda kobieta podająca się za adwokatkę. Seniorka przekazała jej 45 tys. zł, po czym oszustka zniknęła. Policja podaje, że tylko
w pierwszym półroczu tego roku oszuści wyłudzili metodą na wnuczka
ponad 63 mln zł.

Policjanci weszli do domu oknem
Mundurowi otrzymali informację, że w jednym z domów na terenie
Piaseczna może dochodzić do przemocy. Udali się na miejsce i zapukali
do drzwi. Jako że nikt im nie otwierał, postanowili dostać się do środka
korzystając z lufcika. W lokalu zastali zaskoczonego 28-latka, pastwiącego się nad swoją rodziną. Mężczyzna był też poszukiwany na podstawie
trzech nakazów doprowadzenia. Trafił już do aresztu. O jego dalszym
losie zdecyduje sąd.

LESZNOWOLA

Siekierą rozbił wiatę przystankową
Policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca województwa warmińsko-mazurskiego, który zniszczył siekierą wiatę przystankową w
Lesznowoli. Kompletnie pijany mężczyzna ukrywał siekierę pod bluzą, jednak nie zmylił funkcjonariuszy. Trafił do aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za zniszczenia mienia może grozić mu nawet
do 5 lat pozbawienia wolności.

Włamanie do apteki
Policja szuka świadków włamania do apteki przy ul. Łączności w Łazach, do którego doszło w środę około godz. 5 rano. Nieznani sprawcy
wyłamali drzwi i ukradli z kasy pieniądze. Z apteki nie zniknęły na szczęście żadne leki.

GÓRA KALWARIA

Wszedł na drzewo, bo... pokłócił się z partnerką
Do nietypowego zdarzenia doszło w środę rano przy ul. Skrajnej w
Górze Kalwarii. Na jedno z rosnących tam drzew wdrapał się 39-letni
mężczyzna. Jako że nie chciał zejść, świadkowie zdarzenia wezwali na
miejsce policję. W końcu do zejścia z drzewa namówił 39-latka dzielnicowy. Mężczyzna został odwieziony do domu. Tłumaczył, że powodem jego „dziwnego” zachowania była kłótnia z partnerką.

Zginęło 770 kg acetonu
W środę około południa policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w
wieku 38, 44 i 56 lat. Są oni podejrzani o kradzież z jednego z zakładów produkcyjnych 770 kg acetonu. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i staną
przed sądem.

TARCZYN

Kradli paliwo z koparek
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ze stojących na budowie koparek ukradli około 100 litrów oleju napędowego. Przy dowodzącym szajką 40-latku znaleziono mokre rękawiczki nasączone
ropą, kominiarkę zrobioną z rękawa, a także latarkę i cążki do metalu. Udało się odzyskać paliwo, które zostało zwrócone prawowitemu
właścicielowi. Mężczyźni odpowiedzą za kradzież z włamaniem, może
grozić im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

URSYNÓW

Odpowie za amfetaminę
W środku nocy policjanci zauważyli samochód stojący przy ulicy
Hirszfelda. Kiedy zaczęli legitymować kierowcę, ten wyraźnie zaczął
się denerwować. Wyglądało na to, że mężczyzna coś ukrywa. Po chwili pod siedzeniem w jego samochodzie znaleziono foliowy woreczek
z kremowym proszkiem. Podczas badania narkotesterem okazało się,
że w środku jest amfetamina. 28-latek, który tłumaczył że ma narkotyki na własny użytek, został zatrzymany. Za posiadanie środków odurzających grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
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„Robią szybko, ale o ludzi nie dbają”
LESZNOWOLA Budowa trasy S7 coraz bardziej doskwiera mieszkańcom. - Najgorsze jest błoto,
wypadające z kół ciężkich samochodów – mówi pan Andrzej, który ma dom przy ul. Żwirowej w Wilczej Górze. - Wszędzie jest go pełno, i na drodze i na poboczach. Myślę, że wykonawca trasy przy odrobinie dobrych chęci mógłby zminimalizować uciążliwości
O niedogodnościach związanych z budową trasy szybkiego ruchu pisaliśmy kilka tygodni temu.
Okazuje się, że mieszkańcy miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie budowy mają podobne problemy, do których należą: wzmożony
ruch ciężkich samochodów, hałas i
wszechobecne – zwłaszcza gdy popada – błoto. Inwestor, którym jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco prosi
wykonawców, aby dbali o czystość
na drogach publicznych, po których
jeździ ciężki sprzęt. - To jednak tyl-

Trasa S7 ma być
przejezdna już w październiku przyszłego roku
ko teoria – twierdzi nasz czytelnik.
- W Wilczej Górze najgorzej wygląda odcinek od budowanej trasy do
ul. Wojska Polskiego. Kierownik budowy przestał z nami rozmawiać, bo
uważa że mu przeszkadzamy. Ja rozumiem, że to duża i potrzebna inwestycja, ale mogłaby odbywać się
z poszanowaniem praw okolicznych
mieszkańców.
Tymczasem budowa 29-kilometrowego odcinka trasy S7 (tzw. Puławska-Bis), która połączy Warszawę z Grójcem, jest coraz bardziej za-

Wykonawca stara się na bieżąco usuwać błoto z drogi
awansowana. Inwestycję podzielono
na trzy części. Część z Tarczyna do
początku obwodnicy Grójca jest już
przejezdna. Do października przyszłego roku ma być zakończony odcinek od lotniska do węzła Lesznowola. W tym samym czasie ma zostać zapewniona przejezdność ciągu głównego drugiego odcinka od
Lesznowoli do Tarczyna. Na odcinku znajdującym się najbliżej Warszawy trwa układanie nawierzchni
na trasie głównej i odcinkami także

na drogach lokalnych. Oprócz tego
wykonawca robi schody skarpowe,
bariery i wiadukty. GDDKiA podaje, że zaawansowanie prac przekroczyło 72 proc. Na środkowym odcinku (między Lesznowolą, a Tarczynem) prowadzone są prace ziemne, związane z osuszaniem i formowaniem nasypów, roboty melioracyjne. Przesuwane są także są sieci
teletechniczne.

Tomasz Wojciuk

Mieszkańcy domagają się
przebudowy Krasickiego
POWIAT Trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem do starosty w sprawie przebudowy ul.
Krasickiego w Nowej Iwicznej i Nowej Woli na odcinku od Mleczarskiej do Postępu.
Mieszkańcy domagają się m.in. poprawienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
Pod wnioskiem w sprawie przebudowy Krasickiego zebrano grubo ponad 500 podpisów. Mieszkańcy sformułowali konkretne postulaty. Generalnie boją się, że
na ruchliwej drodze ruch jeszcze
wzrośnie po otwarciu węzła na budowanej trasie S7.
- Chcemy, aby z tej drogi mogły
bezpiecznie korzystać nasze dzieci
dochodzące do szkół i piesi – mówią. - Dziś jest tu tylko wąski chodnik, po którym strach chodzić.

Starostwo deklaruje, że
wykona ścieżkę od
Puławskiej do przejazdu.
A co z odcinkiem od
przejazdu do Postępu?
Kolejna kwestia dotyczy bezpiecznego dotarcia piechotą lub
rowerem do stacji PKP w Nowej Iwicznej, w promieniu której
mieszka kilkanaście tysięcy osób.
Mieszkańcy domagają się utworzenia ciągu pieszo-rowerowego z
prawdziwego zdarzenia, budowy
dodatkowych przejść dla pieszych
i przebudowania niebezpiecznego skrzyżowania z ulicą Kielecką.
Zwracają też uwagę na fakt, że w
ostatnich latach powiat na terenie
gminy Lesznowola wydawał niewiele (w latach 2015-2019 na inwestycję przeznaczono zaledwie 6,6
mln zł). - Wyrażamy nadzieję, że
rada powiatu piaseczyńskiego podejmie decyzję umożliwiającą wykonanie przebudowy ul. Krasickie-

Mieszkańcy uważają, że ciąg pieszo-rowerowy
wzdłuż ul. Krasickiego poprawi ich bezpieczeństwo
go na wnioskowanym odcinku w
całości, co pozwoli na uporządkowanie na niej ruchu i wzrost bezpieczeństwa – czytamy w petycji,
pod którą cały czas podpisują się
kolejni mieszkańcy.
- W przyszłym roku na ulicy
Krasickiego planujemy wybudować
kanalizację deszczową oraz ścieżkę
rowerową na odcinku od ul. Puławskiej do przejazdu kolejowego – informuje Joanna Grela z biura promocji powiatu. - Na skrzyżowaniu
z ulicą Postępu chcemy zrobić rondo. Oczywiście ostateczną decyzję
w tej sprawie podejmie rada powiatu podczas sesji budżetowej.

Tomasz Wojciuk

KONSTANCIN-JEZIORNA

Delegacja z włoskiego
Pisogne odwiedziła
uzdrowisko
Od 5 do 7 listopada w Konstancinie-Jeziornie gościła delegacja
z miasta partnerskiego Pisogne z
burmistrzem Federicem Lainim na
czele. Goście z Włoch odwiedzili m.in. ratusz, jedną z gminnych
szkół i Konstanciński Dom Kultury. Wizyta była okazją do rozmów
o rozwoju i dalszych kierunkach
współpracy między zaprzyjaźnionymi samorządami.
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Huczne obchody 11 Listopada
POWIAT W Konstancinie-Jeziornie sporym wydarzeniem była widowiskowa parada z
udziałem Józefa Piłsudskiego, w Piasecznie można było posłuchać piosenek Mieczysława Fogga, a w Górze Kalwarii pobiec w Biegu Niepodległości. 103. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności celebrowali też mieszkańcy Krępy (gm. Prażmów), którzy
wzięli udział w dorocznym pochodzie
W uzdrowisku Józef Piłsudski w
asyście swoich adiutantów przedefilował konno spod Starej Papierni do
Parku Zdrojowego, prowadząc niepodległościową paradę. Mniej więcej w tym samym czasie odbywał się
XXX Bieg Niepodległości, który wystartował spod budynku ratusza i
wiódł głównymi ulicami miasta do
Hugonówki. Ale tak naprawdę obchody święta 11 Listopada trwały na
terenie Konstancina przez cały dzień
– zapoczątkowała je msza święta w intencji Ojczyzny oraz złożenie

kwiatów w miejscach pamięci przez
przedstawicieli władz samorządowych, a zakończył piknik historyczny
oraz koncert pieśni patriotycznych.
W Piasecznie uroczystości również zaczęły się od mszy w kościele
św. Anny. Następnie wszyscy przeszli pod budynek ratusza, gdzie głos
zabrał burmistrz Daniel Putkiewicz. - Doroczne obchody Święta
Niepodległości są czasem zadumy i
refleksji nad wydarzeniami z przeszłości – mówił. - Mam nadzieję,
że dzisiejsze święto będzie też oka-
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Obchody Narodowego
Święta Niepodległości
w każdej gminie miały
nieco inny charakter.
Często aspekt historyczny
łączony był ze sportem
konany, że będą to dyskusje pełne
emocji, ale z poszanowaniem drugiego człowieka. Sztuka prowadzenia dialogu oraz kultura polityczna budują nasz ustrój, z którego wynika siła naszego państwa. Chciałbym, aby nie było to państwo zaciśniętych pięści, ale uśmiechniętych,
otwartych na innych ludzi.
Po złożeniu wieńców i zapaleniu
zniczy mieszkańcy zostali zaproszenie do kawiarenki historycznej z
muzyką na żywo na miejskim rynku.
A po południu można było udać się
do szkoły w Zalesiu Górnym, gdzie
odbyło się Spotkanie z Pieśnią.
W Górze Kalwarii najpierw była
msza i uroczysty przemarsz pod popiersie Józefa Piłsudskiego, gdzie
złożono kwiaty i odbyły się przemowy okolicznościowe. - Narodo-

Parada z pozdrawiającym mieszkańców Józefem Piłsudskim
przemaszerowała spod Starej Papierni do Parku Zdrojowego
R

zją do rozmowy. Że będziemy mogli w rodzinnym gronie porozmawiać o wolności jednostki, społeczeństwa i narodu, która nie jest
dana raz na zawsze. Jestem prze-

A

Mieszkańcy Krępy uczcili Święto
11 Listopada pochodem z flagami
we Święto Niepodległości jest okazją, aby być razem. Niech radosny
fakt, że możemy żyć w wolnym kraju, nas zjednoczy – mówił burmistrz
Arkadiusz Strzyżewski. Potem odbył się 28. Bieg Niepodległościowy poprzedzony biegami młodzieżowymi. W biegu głównym na dystansie 5 km wystartowało 190 biegaczy. Najbardziej wymagający okazał się podbieg na ulicy Lipkowskiej.
Wśród mężczyzn trasę najszybciej pokonał Piotr Tokarski z Krępy, zaś wśród pań triumfowała MaR
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rysia Matusik z Góry Kalwarii. Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbywały się także w Tarczynie, Lesznowoli i w Krępie na terenie gminy Prażmów, gdzie zorganizowano Pochód z Flagami. Tradycyjny przemarsz główną ulicą miejscowości rozpoczął się o godz. 11.11
i zakończył na Cmentarzu Żołnierzy
Poległych w I Wojnie Światowej. Kto
zmarzł mógł ogrzać się przy ognisku
i posilić pożywną grochówką prosto
z wojskowego kotła.

Tomasz Wojciuk
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Co dalej z Fabryczną? Czy mieszkańcy
padną ofiarą sporu gminy ze starostą?

Pierwsze spotkanie nowej rady
PIASECZNO W poniedziałek w sali konferencyjnej urzędu miasta poznaliśmy nową grupę deputowanych do Młodzieżowej Rady Gminy
Piaseczno. Ich kadencja przypadnie na lata 2021-2024

LESZNOWOLA Kilka tygodni temu pisaliśmy, że gmina przymierza się do ułożenia nakładki
asfaltowej na nieutwardzonej ulicy Fabrycznej w Łoziskach. Teraz starosta poinformował, że tego typu inwestycja stałaby w sprzeczności z wydanym przez niego ZRID-em
i była... samowolą budowlaną
W październiku lesznowolscy radni zarezerwowali w budżecie łącznie 900 tys. zł na wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Fabrycznej. Mówiło się, że inwestycja może zostać wykonana jeszcze
w tym roku. Tymczasem na przeszkodzie stanęły względy formalne
i dziś nie do końca wiadomo, czy
nakładka w ogóle powstanie... Jak
to możliwe?
Zacznijmy od początku. Kilka
lat temu gmina zastanawiała się nad
wybudowaniem Fabrycznej od zera.
Wiąże się to nie tylko z wykupami

Gminy nie stać na razie
na kompleksową
przebudowę drogi

anna Grela z biura promocji powiatu. - Tym samym będzie to samowola budowlana. Kwestia odwodnienia tej ulicy jest ważna, bo bez niego posesje przy ul. Fabrycznej i Postępu dalej będą zalewane, a nakładka może to spotęgować.
Na razie gmina Lesznowola nie
odniosła się do stanowiska starostwa
i analizuje sytuację pod kątem prawnym. Żadne wiążące decyzje w sprawie Fabrycznej jeszcze nie zapadły.

Pierwsze oficjalne spotkanie młodych radnych poświęcone było głównie
wręczeniu im nominacji, które przekazane zostały wspólnie przez burmistrza
Daniela Putkiewicza i wiceburmistrz Hannę Kułakowską-Michalak.
- Gratuluję wam serdecznie i cieszę się, że będziecie współuczestniczyli
w życiu naszej gminy – powiedział burmistrz. - Życzę wam owocnych obrad i
odważnych wniosków w całej swojej kadencji.
Hanna Kułakowska-Michalak dodała z kolei, że władze gminy oczekują od
młodzieżowej rady przede wszystkim współpracy i pomysłów na to, co mogłoby się dziać w Piasecznie i okolicach.
- Od tego jesteście żeby wskazywać na to, co jest fajne dla młodych (i nie
tylko) ludzi i doradzać panu burmistrzowi – poinformowała nową grupę radnych wiceburmistrz. - Nasze drzwi są dla was zawsze otwarte...
- Tylko że przed tymi drzwiami jest zawsze duża kolejka oczekujących –
zażartował Daniel Putkiewicz.
W trakcie wręczania nominacji można było również poznać wstępne opinie deputowanych na temat tego co im się podoba, a co nie podoba na terenie
gminy Piaseczno. Wśród plusów najczęściej przewijały się dbałość o ekologię,
ścieżki rowerowe i widoczne nowe inwestycje, a wśród minusów – korki na drogach i długo trwające przebudowy ulic. W tym tygodniu dla młodych radnych
odbyły się również warsztaty, które poprowadził Michał Iwan - nowy opiekun
z ramienia rady miejskiej, a już w najbliższą środę 24 listopada o godzinie 17.30
odbędzie się pierwsza formalna sesja MRGP, podczas której wybrane zostanie
nowe prezydium i omówione zostaną wstępnie założenia działalności rady.

Tomasz Wojciuk

Grzegorz Tylec

Starostwo stoi na stanowisku, że remont
Fabrycznej należy zacząć od zrobienia odwodnienia

gruntów (w tym rejonie cena metra
kwadratowego ziemi wynosi obecnie około 400 zł), ale też zrobieniem
odwodnienia, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia. Okazało się, że
koszty całego przedsięwzięcia (droga ma 2,7 km długości) mogą sięgnąć w sumie kilkudziesięciu milionów złotych. Mimo że wydatek
przekraczał i nadal przekracza możliwości finansowe samorządu, zrobiono projekt nowej drogi i uzyskano zgodę starostwa na jego realizację (ZRID). Póki nie uda się wygo-

spodarować pieniędzy na kompleksową przebudowę Fabrycznej, gmina postanowiła wcielić w życie tzw.
opcję tymczasową i położyć na drodze cienką asfaltową nakładkę, która starczyłaby na następnych kilka
lat, ułatwiając życie pieszym i kierowcom. Planom tym nieoczekiwanie sprzeciwiło się jednak starostwo.
- Na Fabrycznej gmina zaplanowała odwodnienie i na to otrzymała decyzję ZRID. Teraz planuje wykonać nakładkę asfaltową, co jest
niezgodne z tą decyzją – mówi Jo-
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KONSTANCIN-JEZIORNA

Duchy w Hugonówce
W piątek 19 listopada o godz.
19 na scenie Hugonówki odbędzie się premiera autorskiego
spektaklu o najwybitniejszych
konstanciniankach. W przedstawieniu wystąpią uczennice i uczniowie Zespołu Szkół
im. Władysława St. Reymonta w
Konstancinie-Jeziornie. Będzie
to mrożąca krew w żyłach opowieść detektywistyczna zatytułowana „Duchy w Konstancinie”. Konstancińska młodzież zabierze publiczność w podróż w
czasie i przybliży postaci słynnych mieszkanek, próbując przy
tym rozwikłać tajemniczą zagadkę sprzed lat. O oprawę muzyczną spektaklu zadba duet AN_KA.
Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie KDK
w dniu spektaklu od godz.12.
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Kto wymyślił karpie, czyli jak
Podwyżki dla burmistrzów, połączyć tradycję i nowoczesność?
WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 41 (879)/2021

Tytuł odnosi się do pojawiających się od czasu do czasu informacji, że karpie wymyślili w Polsce komuniści. To stwierdzenie nie ma sobie krztyny prawdy, ponieważ historia
KONSTANCIN-JEZIORNA/POWIAT Podczas najbliższej sesji rady miejskiej rad- stawowego chowu karpi i ich obecności na stołach sięga zarania naszej państwowości
Pierwszymi hodowcami karpi
ni podejmą prawdopodobnie dwie uchwały dotyczące podwyżki własnych
byli mnisi, a wśród nich prym wiedli
diet i pensji burmistrza, co jest zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów Cystersi, którzy umiejętność chowu
z końca października tego roku, dotyczącym podniesienia płac w samorzą- ryb sprowadzili na ziemie polskie w
dzie. Podobne uchwały zostaną wkrótce podjęte także w innych gminach XI- XII stuleciu. W drugiej połowie

wójtów i radnych

Przez ostatnie trzy lata wójt lub burmistrz gminy liczącej od 15 do 100 tys. mieszkańców mógł zarobić maksymalnie nieco ponad 12,5 tys. zł brutto (niecałe 9 tys. zł
netto). Teraz jednak ma się to zmienić. W myśl rozporządzenia Rady Ministrów wynagrodzenie to nie będzie mogło być niższe niż 16 033 zł brutto miesięcznie (maksymalne to 20 041 zł brutto miesięcznie). Zmieniają się również diety radnych. Dziś w
gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców radny otrzymuje najwyżej 75 proc. kwoty
maksymalnej (2013 zł). Jednak teraz maksymalna podstawa naliczenia diet radnych
w samorządach od 15 do 100 tys. mieszkańców zwiększa się aż do 3221 zł!
Podczas najbliższej sesji rady miejskiej konstancińscy radni pochylą się na
dwiema uchwałami zmieniającymi uposażenia. Jeśli chodzi o pensję burmistrza Kazimierza Jańczuka, to projekt uchwały przewiduje podniesienie jej
(wraz z dodatkami) do 16 240 zł brutto. Co do radnych, to ich diety mają zależeć od sprawowanej w radzie funkcji. I tak na 100 proc. maksymalnego uposażenia (3221 zł) może liczyć przewodnicząca rady Agata Wilczek, na 90 proc.
- wiceprzewodniczący rady, a 80 proc. - przewodniczący komisji. Radni niefunkcyjni otrzymają 70 proc. maksymalnego naliczenia, a więc około 2255 zł.
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XVI stulecia ukazały się dwa podręczniki budownictwa stawowego
oraz zasad chowu karpi i innych ryb
w stawach, które właściwie obowiązują i są praktykowane po dziś dzień.
O hodowli ryb w stawach pisał twórca języka polskiego, Mikołaj Rej. Na
początku XX wieku, na terenie obecnej Małopolski, polscy hodowcy wyhodowali karpie tzw. lustrzenie, z niewielką liczbą dużych łusek na ciele.
Karp ten został okrzyknięty „królem
karpi” (Rex cyprinorum) i to określenie w postaci „karp królewski” trwa
po dziś dzień. W okresie międzywojennym Polska stała się liderem w
chowie karpi w Europie, a Warszawa
zjadała w okresie bożonarodzeniowym około 2000 ton tych ryb. Dzisiaj karp, najchętniej kupowany z basenów z wodą, jest nadal niekwestionowanym liderem na wigilijnym stole. Twierdzenie, że karp pojawił się na
polskich stołach w okresie „komuny”
to przejaw wybitnej ignorancji.
Tak, jak sam karp, również stawy karpiowe wrosły w naszą świadomość. Są tak trwałym elementem krajobrazu naszego kraju, że wiele osób
uznaje je za naturalne akweny. Dzięki
zachowaniu przez wieki tradycyjnego
systemy chowu, stały się one, z korzyścią dla całego społeczeństwa, wzorem pro-środowiskowej działalności
gospodarczej, ostojami dzikiej przy-

rody, i bardzo cennej rozproszonej retencji wody. Wystarczy jednak popatrzeć na wygląd stawów, a ich geometryczny kształt nie pozostawia wątpliwości, że są dziełem ludzkich rąk. Hodowla karpi w ziemnych stawach rozwijała się i była doskonalona w ścisłym powiązaniu czy wręcz uzależnieniu od warunków pogodowych. Cykl
chowu karpi wpisuje się w naturalny
rytm przyrody. Jest długi bo trwa aż
trzy lata, wzrost karpi jest harmonijny,
równomierny, bez stosowania jakichkolwiek przyspieszaczy czy też polepszaczy wzrostu i jakości mięsa. Karpie rosną na pokarmie naturalnie występującym w stawach, posiadają mięso bogate w prozdrowotne składniki w
ilościach znacznie przewyższających
inne popularne gatunki, o czym wiele osób nie wie. Dzięki takiemu sposobowi chowu przysłowiowe dzwonko
mięsa karpi zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na wielonasycone kwasy
tłuszczowe, tak niezbędne dla zdrowia
naszego serca i dla naszej odporności.

Jak obecnie połączyć tradycję z
nowoczesnością ? Wystarczy nie zapominać, że karp zawsze obecny był
w naszej kulturze i na naszych stołach. Nowoczesny styl życia i nowoczesne odżywianie wymaga, aby w
naszej diecie kilka razy w miesiącu,
najlepiej 2-3 razy tygodniowo, pojawiały się ryby. Wśród nich z pewnością powinien pojawić się karp, hodowany w zgodzie z naturą, zdrowy, smaczny. A ponieważ pochodzi
z hodowli, jedząc go nie zagrażamy naturalnym populacjom ryb, co
teraz jest również bardzo „trendy”.
Sięgajmy więc po karpie i to nie tylko od święta, ale na co dzień, dzięki czemu będziemy chronić przyrodę, przeciwdziałać zmianom klimatu, skutecznie i smacznie zadbamy o
nasze zdrowie i zachowamy tę najbardziej tradycyjną, pro-ekologiczną formę produkcji żywności dla kolejnych pokoleń, zwłaszcza że takie
karpie mamy na wyciągnięcie ręki
– ze stawów w Żabieńcu.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Okolice Dworca PKP
w Piasecznie na nowo

Wybory Sołtysa i Rady
Sołeckiej Józefosławia

21 listopada 2021 roku w godz. 8.00-18.00 w lokalu wyOkolice dworca PKP to jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc w Piasecznie. Jedno- borczym w Szkole Podstawowej w Józefosławiu przy ul.
cześnie to jeden z obszarów, które będą się zmieniać. Chcesz mieć wpływ na to, jak Kameralnej 11 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołecbędzie to miejsce wyglądać w przyszłości? Weź udział w konsultacjach społecznych kiej sołectwa Józefosław.
i wspólnym projektowaniu!
Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców, którzy chcieliby żeby okolice dworca PKP były dobrze zaplanowane,
do wspólnego namysłu nad tym, jak ten teren może wyglądać.
Od 17 listopada, podczas różnych spotkań, urzędnicy
razem z mieszkańcami i zewnętrznymi ekspertami zastanawiają się nad koncepcją rozwoju tego obszaru, aby
następnie przygotować projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zachęcamy mieszkańców do dzielenia się swoimi potrzebami i pomysłami. Może czegoś w okolicach dworca brakuje? Czy coś powinno być zorganizowane inaczej? A może jakieś miejsca są wyjątkowo lubiane i warto je chronić?
Mieszkanki i mieszkańcy mogą się włączyć i podzielić
opiniami na różne sposoby:
• skorzystać z narzędzi internetowy – na stronie planoklicdworca.piaseczno.eu. można skorzystać z interaktywnej mapy oraz wypełnić 5 pięć krótkich ankiet dotyczących:
miejsc ważnych i lubianych oraz tych, które powinny się
zmienić, zieleni, miejsc istotnych z historycznego punktu
widzenia, komunikacji na terenie opracowania oraz funkcji, jakie powinny być realizowane na tym terenie,
• napisać na adres: konsultacje@piaseczno.eu,
• zadzwonić pod numer: 22 70 17 500,
• przyjść na spotkanie planistyczne do Centrum
Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II
55 w poniedziałek, 22 listopada, w godzinach 17.0020.00 (jakie nowe funkcje powinny pojawić się w rejonie dworca PKP, w jaki sposób powinna rozwijać się ta
część Piaseczna),
• przyjść na spacer po terenie, którego dotyczy proces
planistyczny, w sobotę 20 listopada od 10.00 do 12.00,
start spaceru przy dworcu PKP,
• przyjść na spotkanie - dyżur z projektantami w sobotę 20 listopada, w budynku dworca PKP w części należącej do „Dworca Kultury” w sali na I piętrze (drzwi wejściowe od strony wejścia na kładkę) od 10.00 do 13.30,

Zgodnie z nowym Statutem
Sołectwa Józefosław
przyjętym
uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 września 2020 r. nr 624/
XXIX/2020 wybór nowego Sołtysa
i Rady Sołeckiej będzie przebiegał
w nowym trybie. Udział w nich mogą
wziąć osoby posiadające prawa wyborcze i zamieszkujące na stałe na
terenie sołectwa

Kandydaci na stanowisko Sołtysa:
1. DĄBEK Jan Adam
2. KRZYSZKOWSKA-SUT Katarzyna
• wziąć udział w spotkaniu podsumowującym cały
etap działań projektowych i prezentującym efekty prac
w środę 24 listopada o 18.00 – spotkanie będzie realizowane online.
Więcej informacji o procesie, linki do narzędzi internetowych i spotkań online a także efekty prac planistycznych znajdą Państwo na stronie: planoklicdworca.piaseczno.eu.

Elektroniczne tablice na przystankach
Rozbudowujemy System Informacji Pasażerskiej. Pierwsze elektroniczne tablice przystankowe wyświetlają już informacje o godzinach przyjazdu autobusów.
Pierwsza elektroniczna tablica z informacją pasażerską
pojawiła się kilka dni temu na
przystanku KUSOCIŃSKIEGO 02.
Kolejna została właśnie zainstalowana na pętli autobusowej przy dworcu PKP.
- Tutejsza tablica, ze względu na dużą liczbę połączeń obsługiwanych w tym węźle komunikacyjnym, jest większa od
standardowych tablic przystankowych – zwraca uwagę wiceburmistrz Robert Widz. Tablica powinna zacząć działać w
najbliższy czwartek. W samym
budynku dworca PKP już od
jakiegoś czasu działa monitor,
na którym pokazane są godziny
odjazdu autobusów.
Do końca tygodnia zainstalowana zostanie też kolejna – na
przystanku SZKOLNA 01 przy
ul. Puławskiej.
- Jesteśmy w trakcie zakupu
wiat autobusowych i ekranów
LCD, na których pojawią się nie
tylko informacje o rozkładzie
jazdy autobusów, ale też inne
informacje, które Gmina będzie
chciała udostępnić pasażerom –
informuje wiceburmistrz Robert
Widz. - Nowe wiaty pojawią się
na przystankach DWORCOWA
06 i URZĄD MIASTA 01.
Na każdej gminnej wiacie

przystankowej
pasażerowie
powinni znaleźć planszę, do
której można zbliżyć smartfon
z funkcją NFC i uzyskać informację o nadjeżdżających autobusach.
- Czas przyjazdu autobusów określany jest na podstawie jego pozycji GPS, a gdy to
jest niemożliwe, na podstawie
rozkładu jazdy. Można zapisać sobie w przeglądarce adres
danego przystanku i sprawdzić
kiedy przyjedzie autobus jeszcze przed wyjściem na przystanek – mówi wiceburmistrz.
- Już wkrótce uruchomimy
informację na stronie www,
gdzie będzie można wyszukać
przystanek i sprawdzić godzinę przyjazdu autobusów.
W elektronicznej wersji
Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca użytkownicy mają dostęp m.in. do mapy z położeniem autobusów, co pozwala
sprawdzić, gdzie w danej chwili znajduje się interesujący nas
autobus.
- Wszystko po to, by łatwiej było korzystać z transportu publicznego - a w naszej
gminie mamy najbardziej rozwiniętą sieć połączeń linii L ze
wszystkich gmin w aglomeracji warszawskiej – podkreśla
wiceburmistrz Robert Widz.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
1. DĄBEK Sylwia Ewa
2. DŁUŻNIEWSKI Maciej
3. DROGOWSKA Felicja
4. JELAK Anna
5. KLOC Marek Stanisław
6. LENARD Elżbieta Katarzyna
7. MAICKI Artur
8. MALINOWSKI Tomasz
9. MATUSIAK Monika
10. NIEMCZYK-PROŃ Agnieszka
11. OŚKO Ilona
12. PERLIŃSKA Alicja
13. PETRYKOWSKI Marcin
14. SZWEDZIŃSKA-SIKORSKA Maja
15. WOJCIECHOWSKI Paweł

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w użyczenie
przez Gminę Piaseczno
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 - na I piętrze oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu został udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, położonych w Piasecznie, przy ul.
Kościuszki 14, zabudowanych budynkiem Sądu i Prokuratury o łącznej powierzchni użytkowej ok. 5380,20m.kw., przeznaczonych do oddania w użyczenie do dnia 31.12.2022 r., z przeznaczeniem na siedzibę Sądu Rejonowego oraz Prokuratury Rejonowej z dopuszczeniem prowadzenia drobnej
działalności handlowo-usługowej.

INFORMACJA
o ogłoszeniu IV przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899) informuje, że w dniu 27.10.2021 r. został ogłoszony IV przetarg
pisemny nieograniczony na sprzedaż:

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej
jako działka ewid. nr 43/3 o powierzchni 139 m2,
położona w obr. 16 m. Piaseczno, w rejonie ulicy Kniaziewicza, dla której
Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr WA5M/00429512/7.
Przetarg odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu 14.01.2022 r. o godz. 9.30.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 (I piętro przy
sekretariacie Burmistrza) oraz zamieszczone na stronach internetowych
urzędu: www.piaseczno.eu w zakładce nieruchomości oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami,
tel. 22 70-17- 523.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 41 (879)/2021

Mikrodermabrazja
jak to działa

P

Jesienią doskonałe będą zabiegi mające na celu głębokie złuszczenie naskórka, nawilżenie, regenerację,
odżywienie, wygładzenie oraz rozjaśnienie przebarwień. Na tę porę roku można polecić mikrodermabrazję.
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 zmniej-

sza 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, znikną delikatne przebarwienia, zmniejszają się rozszerzoP
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ne 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 uzyskać- mówi kosmetyczka z Salonu BB.- Zabieg mikrodermabrazji wykonuje się w serii zależnie od rodzaju skóry.

A

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który ujędrni zagęści skórę, będzie przeciwdziałał
opadaniu powiek. Można go wykonać w gabinecie kosmetycznym
i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadkowo? Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.
Najbardziej
charakterystyczną oznaką starzenia się skóry są
zmarszczki, które powstają z powodu degradacji kolagenu, elastyny i peptydów oraz zaburzeniami
w lipidowej matrycy skóry. Składniki przeciwzmarszczkowe powinny,
więc skutecznie hamować wszystkie te procesy.
Właśnie te substancje znajdziemy w zabiegu peptydowego nano
peelingu frakcyjnego.
Dzięki wysokim stężeniom neuropeptydów obserwujemy rozkurczanie mięśnie i blokowanie powstawania zmarszczek mimicz-

nych. Do wtłaczania substancji aktywnych używany jest derma pen
z nano kartridżem. Zabieg stosuje
się w serii 4 - 6 razy zależnie od stanu skóry w odstępach ok. tygodnia.

Efekty są spektakularne.

Należy podkreślić, że dzięki
swojej formule zabieg daje efekt
silnego wygładzenie zmarszczek
wokół oczu i uniesienia opadającej
powieki.
Aby umówić się na wizytę lub
bezpłatną konsultację wystarczy
zadzwonić: tel. 22 401 1234,

Black Friday zabieg

250zł

180 zł

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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Przychodnia Grapa
nie zwalnia tempa
Przychodnia Grapa stawia na rozwój. Do swojej oferty
włączyła medycynę estetyczną, stomatologię, psychoterapię, diagnostykę laryngologiczną, biopsję sutków, tarczycy i sromu oraz bezpłatne badania dla pacjentów powyżej 40 roku życia.
Panie doktorze, dla kogo Państwo
kierują usługi z zakresu medycyny estetycznej? Przecież można im
się poddać w gabinecie kosmetologicznym.
Dr Marek Rychlik Dyrektor Medyczny: Większość zabiegów medycyny estetycznej to zabiegi iniekcyjne, oparte na przerwaniu ciągłości
tkanki skórnej (kwas hialuronowy,
toksyna botulinowa, mezoterapia).
Co więcej, toksyna botulinowa (botoks) jest preparatem zarejestrowanym jako lek i stosowanym od wielu lat w różnych gałęziach medycyny, to najsilniejsza toksyna w medycynie, dlatego mogą ją podawać wyłącznie odpowiednio wyszkoleni lekarze. Nasze usługi z zakresu medycyny estetycznej kierujemy do pacjentek i pacjentów, które chcą powierzyć swoją urodę i zdrowie w ręce
lekarzy, fachowców, którzy doskonale znają się m. in. na wykonywaniu
wstrzyknięć dożylnych, domięśniowych i podskórnych. Zabiegi te służą przywracaniu lub poprawie fizycznego, umysłowego i społecznego samopoczucia pacjenta. Nasz personel to dyplomowani lekarze medycyny estetycznej, nazwisko dr Dorota Kowalczyk to
już marka, a na dobry początek oferujemy pacjentom 20% zniżki na zabiegi.
W jakiej sytuacji należy wykonać
biopsję?
Dr MR: Biopsję wykonujemy gdy w badaniu obrazowym czy przedmiotowym stwierdzimy guz, obrzęk i inne
nieprawidłowości i nie jesteśmy w stanie określić charakteru zmiany. Wynik
histopatologiczny i ocena patomorfologa pozwala nam potwierdzić lub wykluczyć proces nowotworowy, zapalny
czy też postawić rozpoznanie oraz precyzyjnie dopasować leczenie do danej
sytuacji klinicznej. Zachęcam pacjentów, by jak najszybciej reagować na
wszelkie wykryte podczas samobadania lub podczas badania USG zmiany.
Badanie to można wykonać w Grapie.
Jak można skorzystać z bezpłatnych
badań ?
Dr MR: Program POZ 40+ skierowany jest do pacjentów po 40 roku życia i starszych. Aby otrzymać e – skierowanie na bezpłatne badania laboratoryjne, pacjent loguje się na stronę
www Internetowego Konta Pacjenta i

udziela odpowiedzi w krótkiej Ankiecie 40 PLUS. W sytuacji braku dostępu
do IKP, pacjent musi zadzwonić na infolinię i poprosić o wygenerowanie eskierowania tel.: 22 735 39 53. Wystarczy tylko wybrać placówkę i zapisać
się na badania. Badania te można wykonać w Grapie. Podczas wizyty pielęgniarka dokonuje pacjentowi również
pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie, oblicza wskaźnika masy ciała (BMI),
ocenia miarowość rytmu serca. Zapraszamy do Przychodni Grapa.
Czy w przychodni można wykonać endoskopowe badania laryngologiczne?
Dr MR: Tak, w Grapie można wykonać
videolaryngoskopie, videofiberoskopie i videootoskopie. Gabinet laryngologiczny wyposażony jest w kamerę
medyczną FULL HD z własnym źródłem
światła, 2 optyki endoskopowe sztywne: Otoskop i Sinuskop oraz 1 optykę
giętką: Nasofaryngoskop. Badania endoskopowe polegają na wprowadzeniu endoskopu optycznego z minikamerą przez nos celu obserwacji jamy
nosa po krtań i gardło dolne a także do
ucha w celu obserwacji narządów słuchu na monitorze komputera.
Dziękuję za rozmowę.
Artykuł służy do celów informacyjnych.


Al. Wojska Polskiego 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650  www.przychodniagrapa.pl
 https://www.facebook.com/przychodniagrapa/
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Śladami serialu „Alternatywy 4”
PIASECZNO W Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbyło się spotkanie z Januszem Płońskim, współtwórcą scenariusza do serialu „Alternatywy 4”. Była to niezwykła możliwość
bliższego przyjrzenia się jednemu z najwybitniejszych dzieł Stanisława Barei, którego
przekaz – jak się okazało – jest dziś znacznie bardziej aktualny niż mogłoby się wydawać
Janusz Płoński to jednocześnie dziennikarz, scenarzysta i autor książki zatytułowanej „Alternatywy 4: przewodnik po serialu i
rzeczywistości”, w której przybliża
młodemu pokoleniu kulisy powstawania serialu oraz tłumaczy jego
umiejscowienie w PRL-owskiej rzeczywistości. Spotkanie w Centrum
Edukacyjno-Multimedialnym miało formę luźnej rozmowy z bohaterem wieczoru, której towarzyszyła
przygotowana przez niego prezentacja. Na sali nie zabrakło prawdziwych fanów „Alternatyw 4”, których
pytania i wiedza na temat kultowego
serialu potrafiły niejednokrotnie zaskoczyć nawet i samego współtwórcę scenariusza.
Pomysł narodził się przy wódce
Janusz Płoński przyznał, że
pomysł na serial zrodził się podczas wspólnych spotkań „gdzieś
przy jakiejś wódce” z kolegą z redakcji Maciejem Rybińskim. Po-

mysł został wysłany na Woronicza po czym – przez lata – ze strony telewizji nie było żadnej odpowiedzi. I nagle przyszedł nowy dyrektor, spodobał mu się scenariusz,
który znalazł w szufladzie i... cała
sprawa ruszyła do przodu. Na początku do serialu przydzielono reżysera, który był – zdaniem prelegenta – kompletnie pozbawiony poczucia humoru i dopiero potem dostał go Stanisław Bareja, który nie
tylko od razu wiedział o co chodzi,
ale i dodał dużo od siebie do oryginalnego scenariusza.
- Chcieliśmy pokazać całe spektrum społeczne, taką Polskę w pigułce – wspominał Janusz Płoński –
Wymyślając serial bawiliśmy się jak
dzieci, a jako dziennikarze wiedzieliśmy, że cenzurę można trochę oszukać, co wcale nie było takie trudne.
Często pomagało nam w tym nieuctwo cenzorów. Pisaliśmy też celowo za dużo, żeby mieli co wykreślać
i mogli się przy tym wykazać.
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PRL-owska rzeczywistość
W trakcie prezentacji poszczególnych scen z serialu Janusz Płoński
zdradził również tajniki ich powstawania oraz intencje przyświecające
autorom podczas tworzenia scenariusza. Wyjaśnienie, zwłaszcza młodszej
części widowni, niektórych z nich wymagało przypomnienia historycznych
realiów lat 80. ubiegłego stulecia – np.
walk o przydziały, komitetów kolejkowych czy obowiązujących wówczas
dwudziestych stopni zasilania.
- Ten serial rzuca też takie hasełka, które mają walor proroczy – podkreślił dziennikarz. - Bareja opierał
swoje filmy na tym, żeby ludzie mogli pójść do kina na dwie godziny i
wyłączyć się na chwilę z otaczającej ich rzeczywistości. W momencie
gdy człowiek jest w stanie się śmiać,
to jest mu jednak lepiej. „Alternatywy 4” też miały taką rolę. Chodziło
o to żeby mówić o poważnych rzeczach, ale w taki sposób, żeby można się było śmiać.
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Janusz Płoński na tle jednej ze scen z serialu „Alternatywy 4”
Ciekawostką była również prezentacja słynnej sceny z soplem lodu.
Jak się okazało, nie było jej w ogóle w
scenariuszu, a zaimprowizował ją na
poczekaniu, genialny w roli Stanisława Anioła, Roman Wilhelmi.
Potem było już tylko gorzej...
Janusz Płoński odniósł się również do kontynuacji serialu „Dylematu 5”, która jednak okazała się
kompletną klapą. Nie krył przy tym,
że była to jego osobista porażka, dając przy tym do zrozumienia, że reżyser realizujący to „dzieło” nie był,

delikatnie mówiąc, tej samej klasy artystycznej co Stanisław Bareja.
Na spotkaniu nie zabrakło również
gorzkich refleksji odnośnie obecnego poziomu humoru współczesnych
produkcji telewizyjnych.
Janusz Płoński zaprosił również
wszystkich obecnych do wspólnego odśpiewania hymnu Alternatyw. Słowa
pieśni „Nad wszystkim czuwa gospodarz domu, nie da on krzywdy zrobić
nikomu. Zawsze pomorze, o każdej porze. O, mój Boże!” na kilka chwil wypełniły przestrzeń sali widowiskowej CEM.

Grzegorz Tylec

E

POWIAT

Zaszczep się przeciwko
pneumokokom
Panu

Jerzemu Pietrasowi
pracownikowi
Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Mamy
składają
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agata Wilczek

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

Panu

Stanisławowi Pietrasowi
pracownikowi
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Mamy
składają
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agata Wilczek

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

W powiecie piaseczyńskim ruszył
program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom, dedykowany
dla osób, które skończyły 65 lat. Aby
skorzystać z możliwości zaszczepienia
się trzeba być mieszkańcem powiatu,
dysponować dokumentem tożsamości i zaświadczeniem lekarza, potwierdzającym przynależność do grup ryzyka. Trzeba też pozytywnie przejść kwalifikację lekarską. Szczepienia będą wykonywane w szpitalu św. Anny, zapisy
pod numerem: 539 146 322.

Trzy punkty testowe
na COVID-19
W związku z coraz większą liczbą
osób chorych na COVID-19, od poniedziałku w Piasecznie działają już dwa
punkty, w których można wykonać test
antygenowy na obecność koronawirusa. Oprócz działającego cały czas punktu Centrum Medycznego Corten Medic
przy starostwie (jest czynny codziennie
w godz. 8-20), działalność rozpoczął także punkt przy szpitalu św. Anny. Testy
można robić tu od poniedziałku do piątku w godz. 15-19 i w weekendy oraz święta w godz. 8-10. Oprócz tego na terenie
powiatu cały czas działa punkt pobrań
w Tarczynie (ul. Warszawska 42). W tygodniu jest on czynny od godz. 15 do 19, zaś
w weekendy w godz. od 9 do 13.
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Batalia o Józefosław

PIASECZNO W niedzielę w Józefosławiu mieszkańcy wybiorą sołtysa i członków rady sołeckiej. Wybory odbędą się jednak nie podczas zebrania sołeckiego, ale w lokalu wyborczym, wzorem wyborów parlamentarnych czy samorządowych
Nowy statut sołectwa Józefosław
uchwalony przez radę miejską zmienił tryb przeprowadzania wyborów na sołtysa. Mieszkańcy po raz
pierwszy wyłonią sołtysa i radę sołecką przy urnach.
- To zamach na samorząd – uważa Jan Adam Dąbek, który funkcję
sołtysa pełni od 1994 roku. - Partie polityczne podporządkowały sobie powiat i część gmin, a teraz sięgają po sołectwo. Dąży się do centralizacji władzy, która jest wbrew idei samorządu. Szefowie partii politycznych chcą
mieć wpływ nie tylko na działania samorządów gminnych, ale też większych
sołectw. Kandyduję, bo nie chcę dopuścić, by funkcja sołtysa została przejęta
przez partie polityczne. Sołtys powinien
stać zawsze po stronie mieszkańców, a
nie pełnić rolę przedstawiciela partii.
Kontrkandydatką Jana Dąbka
będzie Katarzyna KrzyszkowskaSut – radna miejska z klubu Koalicji
Obywatelskiej.
- Nie należę do żadnej partii
– podkreśla radna. - Józefosław potrzebuje zmian, by funkcja sołtysa
nie była fikcją. Rolą sołtysa i rady
sołeckiej jest zbieranie informacji od
mieszkańców, które pozwalają poznać ich problemy. To nie jest łatwe
przy tak dużej liczbie mieszkańców
sołectwa – trzeba być aktywnym w
sieci, serfować po Facebooku, zajmować się tymi najmniejszymi prozaicznymi tematami. Takimi jak
przewrócony znak drogowy, przepełniony kosz na śmieci czy brudny

piasek w piaskownicy. Obecna rada
sołecka jest mało aktywna – uważa Katarzyna Krzyszkowska-Sut.
- Dużo z tych małych społecznych
problemów dociera do mnie jako do
radnej.
- Pełniąc funkcję radnej pani
Krzyszkowska-Sut może popisać
się aktywnością – uważa Jan Dąbek. - Funkcja sołtysa nie zwiększy
jej kompetencji, ani nie poprawi skuteczności działań. Celem tej kandydatury jest podporządkowanie rady
sołeckiej urzędowi. Stworzenie sytuacji, w której nikt nie będzie zadawał
niewygodnych pytań, a jeśli będzie
trzeba, nawet działał przeciw decyzjom władz gminy, w imię interesów
mieszkańców. Przecież władze gminy nie zawsze mają rację i nie zawsze
podejmują trafne decyzje, które spotykają się z akceptacją mieszkańców.
Pluralizm w zarządzaniu jest zdrowy i potrzebny, a tymczasem aktualna władza chce mieć władzę absolutną w naszej gminie.
Kandydatka na sołtysa ocenia,
że dziś współpraca sołectwa z urzędem pozostawia dużo do życzenia.
- Potrzebna jest dobra atmosfera i
sympatyczna współpraca z urzędnikami – mówi Katarzyna Krzyszkowska-Sut. - Potrzebny jest lider, którego dziś nie ma, oraz aktywna, prężnie działająca rada sołecka. Uważam, że jestem dobrym liderem, potrafię ludzi zachęcić do aktywności.
Kandydatka na sołtysa podkreśla
także konieczność nawiązania ścisłej

współpracy z sąsiednimi sołectwami.
- Gdy zostanę sołtysem spotkam
się z sołtysami Kierszka i Julianowa,
by omówić problemy istniejące na
styku naszych sołectw – zapowiada.
- Efekty naszej pracy są czytelne
– uważa Jan Dąbek. - Przekonujemy
włodarzy sąsiednich gmin zarówno z Lesznowoli jak i z Konstancina
do połączenia gmin ulicą Cyraneczki. Prosimy włodarzy o kompromis.
To dobrzy samorządowcy. Mam nadzieje, że samorządy już niedługo
podpiszą ostateczne porozumienia.
Niestety po przekształceniu drogi powiatowej w gminną stało się
to trudne. Nasza rada sołecka zajmuje się konkretnymi działaniami.
W odróżnieniu od radnych związanych z władzami gminy nie koncentrujemy się na autopromocji i brylowaniu w mediach społecznościowych. Znamy problemy mieszkańców jak nikt inny, bo mieszkamy w
tym sołectwie przez większość życia.
Polityczno-samorządowa walka
o sołectwo Józefosław trwa od wielu lat. Największa miejscowość w powiecie piaseczyńskim ma strategiczne
znaczenie w kontekście wyborów samorządowych. To właśnie mieszkańcy Józefosławia mogą mieć rozstrzygający głos w kolejnych wyborach
rady miejskiej i burmistrza. Jan Dąbek - były wiceburmistrz Piaseczna,
wieloletni starosta, a aktualnie wójt
gminy Prażmów uważa, że zmiana
sposobu głosowania ma dać większe szanse na zwycięstwo partii poP
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TARCZYN

Narodowe Święto Niepodległości
w gminie Tarczyn
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan
stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym
dźwignęłaś się duchem.
(…)
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez
wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym,
czym być można: Sobą!
Leopold Staff, Polsko, nie jesteś
ty już niewolnicą!

11 listopada to dzień, który jest
symbolem niepodległości odzyskanej przez Naród Polski po 123 latach
niewoli narodowej. Dzień ten został
uznany za święto państwowe ustawą
z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości, ale uroczyste obchody
odbywały się już wcześniej.
„Chcemy Polski niepodległej, abyśmy mogli tam urządzić życie lepsze i
sprawiedliwsze dla wszystkich” – mówił niegdyś Józef Piłsudski. Uważał
także, że „(…) niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo
kosztownym”.
O tę wolność Polacy walczyli nieprzerwanie przez 123 latach niewoli
austriackiej, pruskiej i rosyjskiej
Uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem
ks. kanonika Andrzeja Juńczyka,
proboszcza Parafii pw. Mikołaja
BM w Tarczynie, rozpoczęły się ob-

chody Narodowego Święta Niepodległości. Po niej delegacja władz samorządowych: Mirosław Faliszewski Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tarczynie, Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Małgorzata Nowaczyńska Wiceburmistrz, Marcin Kiliański Sekretarz Gminy oraz
Andrzej Toporkiewicz Komendant
Straży Miejskiej w Tarczynie złożyła kwiaty pod pomnikiem bohaterów
Ziemi Tarczyńskiej. Władzom samorządowym towarzyszyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna, wraz z Prezesem Kazimierzem
Porębskim, zaś harcerze z 66. Drużyny Harcerskiej „Granaty” zapalili
symboliczny znicz.

Tekst i foto:
Kinga Komorowska
Urząd Miejski w Tarczynie

litycznej. - Dziś w mocno zurbanizowanych gminach głosuje się na partie a nie na ludzi – zwraca uwagę Jan
Dąbek. - Piaseczyńska władza wpadła więc na pomysł, by to wykorzystać
i skoro przy okazji poprzednich wyborów nie udało się im wystawić silniejszego kontrkandydata, to dziś chcą
mnie pokonać partyjnym szyldem, mobilizując swój polityczny elektorat.
Inaczej kwestię organizacji wyborów postrzega Katarzyna Krzyszkowska-Sut.
- Żeby dać możliwość głosowania
mieszkańcom Józefosławia trzeba by
wynająć stadion, a nie salę. Wcześniej
wybory na sołtysa były fikcją – brało
w nich udział niewiele osób, a ci którzy głosowali wcale nie musieli w Józefosławiu mieszkać. Nie było sposobu, by to zweryfikować. Podczas
ostatnich wyborów zapytałam jednego mężczyznę, gdzie mieszka to roze-

śmiał mi się w twarz – opowiada radna. - Dlatego wystąpiliśmy o zmianę
formuły głosowania.
- Wybory będą odbywać się tak
samo jak parlamentarne czy samorządowe, tylko nie będzie czterech
komisji obwodowych lecz jedna,
składająca się z 11 członków – tłumaczy Arkadiusz Czapski, sekretarz
urzędu. - Różnica jest taka, że w wyborach na sołtysa nie przewiduje się
ciszy wyborczej. Głosować można w
niedzielę, 21 listopada w godz. 8- 18
w Szkole Podstawowej przy ul. Kameralnej 11. Według spisów wyborców zagłosować może 7600 osób,
tyle kart do głosowania wydrukowano. Ile ostatecznie zostanie wykorzystanych i jaka będzie frekwencja? O
tym przekonamy się już w niedzielę.

Adam Braciszewski
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Coraz bliżej święta...
Szykuje się sporo atrakcji
POWIAT Prawie wszystkie gminy z terenu powiatu piaseczyńskiego przygotowują się
na nadejście świąt Bożego Narodzenia, planując liczne imprezy i wydarzenia. Wśród
nich będą kiermasze, koncerty, warsztaty, konkursy, spotkania ze świętym Mikołajem
i mnóstwo dobrej zabawy
W Piasecznie w tym roku nie odbędzie się uroczyste odpalenie choinki na placu Piłsudskiego, co nie
oznacza, że świąteczne drzewko się
tam nie pojawi. Po prostu gmina
chce uniknąć dużego skupiska osób
w jednym miejscu. Z tego samego
powodu nie przewidziano też towarzyszących odpaleniu choinki atrakcji, w tym występów scenicznych i
konkursów z nagrodami. Na miejskim rynku odbędzie się natomiast
doroczny kiermasz. Zaplanowano
go na niedzielę 12 grudnia (w godz.
11-16). Cały czas kompletowana jest
lista wystawców, ale na pewno nie
zabraknie oryginalnego rękodzieła,

ozdób świątecznych, wypieków, tradycyjnych wędlin i innych rarytasów.
Jarmark Bożonarodzeniowy, po
rocznej przerwie spowodowanej COVID-19, planowany jest również w
Konstancinie-Jeziornie. Odbędzie się
on tydzień później niż w Piasecznie, a
więc 19 grudnia w Parku Zdrojowym.
Na wystawców czeka 20 domków
wystawienniczych, które staną przy
głównej alei parku. Podczas imprezy
nie zabraknie występów lokalnych zespołów, koncertu kolęd w wykonaniu
góralskiej kapeli, warsztatów (przygotowywanie ozdób choinkowych) oraz
św. Mikołaja. Będzie też barwna parada świąteczna i miejska wigilia.

Piękna, żywa choinka
stanie na rynku
W Górze Kalwarii uroczyste odpalenie choinki na miejskim rynku zaplanowano na sobotę 4 grudnia (godz. 17). Na dzieci będzie czekał domek Mikołaja i liczne atrakcje,
które na razie są owiane tajemnicą.
Wcześniej, tego samego dnia, odbędą się warsztaty ekologiczne, które
poprowadzi znana youtuberka Kinga Sawczuk. Pod jej okiem będzie
można wykonać oryginalne ozdoby z elektroodpadów, które zawisną
na świątecznym drzewku. A to, tradycyjnie już, będzie przede wszystkim
żywe, pięknie oświetlone i wysokie na
kilkanaście metrów. Dzień później,
w niedzielę 5 grudnia zaplanowano
bezpłatny koncert dla mieszkańców w
ośrodku kultury (o godz. 16). W roli
głównej wystąpi lokalny Airband.
Na bożonarodzeniową imprezę zaprasza także gmina Prażmów.
Rozpocznie się ona w niedzielę 12
grudnia o godz. 11 i potrwa do wieczora. W organizację jarmarku czynnie
zaangażuje się lokalna społeczność, w
tym uczniowie z dwóch prażmowskich
szkół. Na mieszkańców będzie czekało grzane piwo, wino, czekolada i pyszne pierniczki oraz dostępne w ogrzewanym namiocie potrawy świąteczne. Dla

Mimo pandemii gminy nie zamierzają odwoływać dorocznych
imprez związanych ze świętami Bożego Narodzenia
tych, którzy nie gustują w pierogach z
kapustą i barszczu, zostanie rozstawiony grill oraz żołnierski kocioł z gorącą krochówką. Organizatorzy imprezy postawili sobie za punkt honoru,
aby nie zabrakło na niej oryginalnych
ozdób, rękodzieła, pięknych zabawek,
ciekawych książek, ekologicznych serów, wędlin i wypieków. Na scenie będą
odbywały się występy i konkursy z nagrodami. A o godz. 14 przed urzędem
gminy w Prażmowie wystąpi Magda
Femme, która zaśpiewa z dziećmi bożonarodzeniową kolędę.
Kiermasze, koncerty,
otwarcie lodowiska
Cykl wydarzeń kulturalnych
związanych ze świętami Bożego Narodzenia planuje również gmina Tarczyn. W sobotę 4 grudnia o godz. 15
rozpocznie się kiermasz świąteczny,
na którym będzie można kupić ozdoby i dekoracje oraz rękodzieło. W ramach wydarzenia zaplanowano także warsztaty wyrobu ozdób choinkoR

Budowa Wąskiej
ma kosztować 4 mln zł.
Czy w gminie nie ma pilniejszych inwestycji?
LESZNOWOLA Gmina otrzyma 3,8 mln zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład na budowę ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej.
Biorąc pod uwagę niewielkie znaczenie strategiczne drogi, informacja
ta oburzyła wielu mieszkańców. Radni z Koalicji Obywatelskiej zapytali wójt Lesznowoli, co zdecydowało o wyborze akurat tej inwestycji

Przy ulicy Wąskiej znajduje się raptem kilkanaście posesji
Kilka tygodni temu podano do publicznej wiadomości wyniki pierwszej
edycji programu Polski Ład. W Lesznowoli rząd dofinansuje kwotą 3,8 mln zł
budowę ulicy Wąskiej w Woli Mrokowskiej (gmina dołoży do inwestycji 200
tys. zł). Dofinansowania nie otrzymały rozbudowa CEiS-u w Mysiadle oraz sieci gminnych dróg, w tym Poprzecznej, Sadowej i Kieleckiej. Wybór Wąskiej zaskoczył wielu mieszkańców, ale też część radnych. Radni z Koalicji Obywatelskiej wystosowali do wójt Lesznowoli dwie interpelacje, w których pytają m.in.
jakie były kryteria wyboru inwestycji do programu Polski Ład, ile osób jest zameldowanych przy Wąskiej oraz dlaczego rada gminy nie została poinformowana o inwestycjach zgłoszonych do programu. Radni z KO poprosili o listę inwestycji, które mają zgodę na realizację (Wąska ma pozwolenie na budowę i
jest w pełni uzbrojona) oraz listę dróg, będących w trakcie projektowania.
Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że przy Wąskiej mieszka radny Piotr
Osiński. W związku z tym pojawiły się głosy, że to on lobbował za zgłoszeniem tej drogi do rządowego programu. - Nie brałem udziału w przygotowaniu dokumentacji do zgłoszenia tej drogi do programu, z którego gmina otrzymała dofinansowanie, a wszelkie inne stwierdzenia są pomówieniem – twierdzi radny. - O wszystkim dowiedziałem się już po fakcie. Niczego nie załatwiałem, a z osobami które twierdzą inaczej spotkam się w sądzie.
Zapytaliśmy radnego, czy uważa, że droga rzeczywiście ma strategiczne
znaczenie. - Bez komentarza – ucina radny.
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wych. A o godz. 18 w sali widowiskowo-koncertowej im. M. Fogga odbędzie się przedstawienie teatralne dla
dzieci „Grajka Mikołajka" oraz spotkanie z Mikołajem (bilety w cenie
10 zł). Mieszkańcy mogą wziąć także udział w konkursie plastycznym
na „Szopkę bożonarodzeniową”, który wystartuje 25 listopada.
W Lesznowoli święta zapoczątkuje otwarcie gminnego lodowiska przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich, zaplanowane na 4
grudnia (godz. 17). W tym samym
miejscu i tego samego dnia odbędzie
się „Mikołajkowy Jarmark” ze stoiskami handlowymi i licznymi atrakcjami dla dzieci. Jarmark będzie czynny
w godz. 15- 19. Poza tym GOK Lesznowola zorganizuje 4 grudnia Warsztaty Mikołajkowe w swoich filiach w
Mysiadle i Łazach (zajęcia odpłatne
na zapisy), a dzień później w filii GOK
w Łazach odbędzie się Koncert Mikołajkowy Iwony Manisty-Kutryś.

Tomasz Wojciuk
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Dostał mieszkanie i drugie życie
KONSTANCIN-JEZIORNA – Po 7 latach wróciłem do społeczeństwa – mówi pan Piotr, który po latach mieszkania w komórce otrzymał od gminy lokal socjalny. Dziś przyznaje, że jest szczęśliwy, ale o swoje szczęście
walczył pokonując wyboistą drogą, na której spotkał wielu życzliwych ludzi
Pan Piotr w 2015 roku został eksmitowany z mieszkania komunalnego z powodu zaległości w czynszu. Pozostałych lokatorów przeniesiono, a sam budynek zlokalizowany na tyłach Top Marketu przy rondzie Armii Krajowej został przeznaczony do wyburzenia. Samą eksmisję pan Piotr zapamiętał jako wyjątkowo brutalną.
- Nawet nie zdążyłem rano zjeść,
wziąć leków i zrobić sobie zastrzyku
z insuliny - wspomina schorowany
mężczyzna. Ma nadciśnienie, cukrzycę, problemy z układem nerwowym.
Pierwsze noce spędził w namiocie pożyczonym od sąsiadów, później przeniósł się do pobliskiej szopy.
Przez kolejne lata mieszkał w małej
komórce, funkcjonując dzięki wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie oraz pomocy sąsiadów. Gdy gminną działkę przed sprzedażą zaczęto porządkować, pan Piotr stanął przed widmem bezdomności. - Gdy będę mu-

siał opuścić tę komórkę nie wiem,
co się ze mną stanie – mówił zrezygnowany pod koniec sierpnia. - Stan
zdrowia nie pozwala mi na podjęcie
pracy, a od 10 lat mam orzeczenia o
umiarkowanej niepełnosprawności.
Dobre słowo warte
więcej niż pieniądze
Wiceburmistrz Ryszard Machałek obiecał, że komisja mieszkaniowa na najbliższym posiedzeniu przeanalizuje sprawę pana Piotra. Jak się
okazało, udało się z zasobów gminnych wygospodarować mieszkanie
dla mężczyzny.
- Po 7 latach wróciłem do społeczeństwa – tymi słowami pan Piotr
przywitał nas w czwartek rano w
progu swojego nowego mieszkania. Wcześniej nie miałem światła, łazienki, wody. Żyjąc w komórce czułem się
wykluczony, a teraz dostałem szansę
na nowe życie – cieszy się mężczyzna.
Zajmuje jeden pokoik z niewielką
łazienką, do dyspozycji ma kuchen-

Pętla się zaciska

kę gazową i małą lodówkę. Warunki są skromne, ale pan Piotr w nowym mieszkaniu czuje się jak w luksusowym apartamencie. - Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy pomogli mi przetrwać. Zarówno sąsiadom, jak i paniom z Ośrodka Pomocy Społecznej,
które zawsze wpierały mnie duchowo i dodawały mi otuchy. To pełne
empatii osoby, które pracują z powołania. Naprawdę czasami dobre słowo znaczy więcej niż pieniądze.
Pokonał demony
Mężczyzna nie uskarża się na
zły los. Nie ma wątpliwości, że na
wszystko co go spotkało w życiu,
sam zapracował.
- Moje problemy ze zdrowiem
to skutek nadużywania alkoholu
– mówi szczerze. - Eksmisja i bezdomność to też skutki alkoholizmu.
W wigilię minie już 7 lat jak nie piję.
Dałem sobie radę z nałogiem, dzięki
wsparciu jakie otrzymałem od życz-

liwych ludzi. Nigdy już nie sięgnę po
kieliszek, bo wiem jak dużo tym ludziom zawdzięczam i honor nie pozwoliłby mi zniweczyć wysiłków,
które włożyli w to, by mi pomóc.
Słyszymy pukanie do drzwi. Do
mieszkania zagląda kobieta, która
przyniosła zakupy. - Nowi sąsiedzi
też panu pomagają? - pytamy.
- Ja to stara sąsiadka jestem –
śmieje się kobieta. - O tym, by pomóc
Piotrowi, nigdy nie zapominam – dodaje wypakowując z torby sprawunki.
Sposób na odmianę złego losu
- Gdy człowiek przestaje pić,
wszystko się zmienia – mówi pan Piotr

chwilę po wyjściu kobiety. - Ludzie zaczęli inaczej na mnie patrzeć i wspierać
mnie, gdy wychodziłem z nałogu. Gdy
jest ciężko to ma się ochotę zapić, żeby
przestać myśleć o problemach, żeby
choć na chwilę uciec od rzeczywistości
– opowiada. - To jednak do niczego nie
prowadzi. Gdy się trzeźwieje uświadamiamy sobie, że z jednego problemu zrobiło się osiem, a każda próba
ucieczki kończy się tym, że człowiek
zapada się coraz bardziej. Bez picia zaczyna się prawdziwe życie. Zawsze jest
szansa, że los się odwróci, że odbijemy
się od dna. Jest tylko jeden warunek.
Nie pić. Od tego trzeba zacząć.

Adam Braciszewski

Co powstanie na terenie dawnej papierni?

KONSTANCIN-JEZIORNA W maju informowaliśmy, że firma Arche zamierza kupić ponad 56
PRAŻMÓW We wtorek 23 listopada Biblioteka Publiczna ha terenów po dawnej fabryce papieru przy ul. Mirkowskiej 45. Pod koniec paździerGminy Prażmów zaprasza na spotkanie autorskie z Ka- nika w urzędzie odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele firmy opowiemilem Staniszkiem. Odbędzie się ono dzień przed oficjal- dzieli burmistrzowi i radnym o swoich planach
Właścicielami poprzemysłoweną premierą jego nowej książki zatytułowanej „Pętla”
go terenu w Mirkowie cały czas są

Kamil Staniszek jest redaktorem naczelnym gazety „Kurier Południowy”
oraz autorem m.in. kryminałów „Kocia Morda” i „Zemsta ma smak CZERWIENI”. Akcja tych powieści rozgrywa się w powiecie piaseczyńskim, a jej bohaterami są… dziennikarze lokalnej gazety.
W tym roku nakładem Wydawnictwa Vesper ukazała się antologia „Grobowiec” z opowiadaniem Kamila Staniszka „Nagła śmierć”, a na 24 listopada zapowiedziano premierę powieści grozy „Pętla”. To wciągająca opowieść
pełna tajemnic i mroku, napisana z niezwykłą lekkością i swobodą, miejscami
przesycona gorzką ironią i poczuciem humoru, właściwymi dla oryginalnego
stylu Kamila Staniszka.
Rafał po rozstaniu z Martą traci sens życia i podejmuje próbę samobójczą. Z
depresji próbuje wyciągnąć go babcia, którą odwiedza w Pogorzelisku, zapadłej
wsi na Lubelszczyźnie, gdzie jako dziecko spędzał wakacje. Bardzo szybko okazuje się, że sielska atmosfera z pozoru prostszego życia skrywa jeszcze większe koszmary niż te, przed którymi uciekał. Rafał zaczyna balansować na granicy rzeczywistości i przerażających wizji, zrodzonych w jego udręczonym umyśle. Pozornie
beztroska wieś staje się miejscem coraz dziwniejszych zdarzeń, przemieniających
narastający niepokój w paniczny strach. Wkrótce pobudzone demony zaczynają wkraczać w życie Marty, dawnej ukochanej Rafała. Coraz brutalniej i z coraz
większą bezwzględnością.
We wtorek 23 listopada Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów zorganizowała spotkanie autorskie z Kamilem Staniszkiem, które odbędzie się w Woli
Prażmowskiej, w sali OSP Wola Prażmowska o godz. 18. Wstęp wolny!

inf

Matsa Tissue Poland i spółka Konstans. Wiosną e-tygodnik Property Insider poinformował, że Arche
wpłaciło zaliczkę będącą warunkiem zrealizowania umowy przedwstępnej. Cenę ustalono rzekomo
na nieco ponad 13 mln euro. Nie
jest tajemnicą, że Arche, jeśli stanie się właścicielem atrakcyjnie położonych gruntów, będzie dążyć do
ich zabudowania. I tego właśnie
dotyczyło spotkanie w ratuszu. W
tej chwili plan miejscowy dla tego
obszaru nie dopuszcza zabudowy
mieszkaniowej. W maju burmistrz
Kazimierz Jańczuk poinformował,
że na początku tego roku kontaktowali się z nim przedstawiciele Arche. Mieli mówić o zabudowaniu
pofabrycznego terenu budynkami
wielorodzinnymi i jednorodzinnymi. Chcieli, aby docelowo zamieszkało na nim około 10 tys. osób.
Burmistrz oświadczył wówczas, że
jego zdaniem liczba nowych mieszkańców na tym obszarze nie powinna przekroczyć 2,5 tys.
Podczas październikowego spotkania temat liczby mieszkańców,
którzy mieliby zamieszkać w nowych blokach powrócił. Przedstawiciel Arche dużo mówił o ekologii
i potrzebie sprowadzenia do Konstancina młodych mieszkańców. Jeśli chodzi o ich liczbę, określił ją na
6-8 tys. Okazuje się, że aby zrealizować inwestycję trzeba albo zmienić plan miejscowy, albo wykorzystać zapisy z rządowej specustawy,
ułatwiającej zabudowę terenów pofabrycznych. - Arche zadeklarowało, że chce współpracować z samorządem przy zmianie studium, a potem planu miejscowego – mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Nie
wiem jednak czy dotrzymają tej
obietnicy, czy może raczej skorzystają z drugiej, szybszej ścieżki – specustawy. Chociaż i w tym drugim
przypadku my jako gmina również
będziemy mieli coś do powiedzenia.

Czy tereny po dawnej fabryce papieru zostaną zabudowane?
Ilu nowych mieszkańców
może wchłonąć Konstancin?
Kazimierz Jańczuk dodaje, że
nie jest zachwycony wizją przedstawioną przez dewelopera, który na
terenie po fabryce papieru chce zbudować wysokie budynki mieszkalne (Arche wycofało się z wcześniejszego pomysłu zabudowy jednoro-

Burmistrz stoi na stanowisku,
że zbyt intensywna
zabudowa terenów dawnej
papierni spowoduje
paraliż uzdrowiska
dzinnej). - Uważam, że te tereny powinny zostać rozsądnie zagospodarowane z uwzględnieniem uzdrowiskowego charakteru gminy. Niepokoi mnie, że nie do końca wiadomo,
ile mieszkań miałoby tam powstać.
Deweloper podaje różne liczby wahające się od 6 do nawet 15 tys. nowych mieszkańców. Nie wiem gdzie
leży prawda, wiem natomiast, że jeśli zamieszka tu więcej niż 6 tys.
osób zostanie zniweczony uzdrowiskowy charakter naszej gminy. Drogę do Warszawy czeka paraliż, bardzo ucierpi też gminna infrastruktura. Przypominam, że dziś w Konstancinie mieszka 17 tys. osób i na

drogach tworzą się korki. Ruch jest
teraz po stronie Arche, będziemy patrzeć im na ręce.
Jest też inny chętny
Okazuje się, że plany Arche podzieliły mieszkańców. Wielu z nich
obawia się komunikacyjnych uciążliwości związanych z budową nowego, dużego osiedla. Ale są też tacy,
którzy kibicują temu przedsięwzięciu. Należą do nich członkowie Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina, którzy cieszą się na myśl, że Arche odrestauruje sześć znajdujących się na pofabrycznym terenie zabytków. Tymczasem do gminy zgłosiła się niedawno duża spółka skarbu państwa,
informując że jest zainteresowana zakupem 12 ha gruntów na terenie po fabryce papieru z przeznaczeniem na główną siedzibę firmy (zatrudnia ona około 2400 pracowników). Z naszych informacji wynika,
że pomysł ten zyskał akceptację burmistrza Jańczuka. Większą niż wizja
przedstawiona przez Arche. - Jestem
za zagospodarowaniem tego terenu,
ale nie za wszelką cenę – przekonuje
burmistrz Jańczuk. - Chcę, aby odbyło się to na warunkach samorządu, a nie dewelopera.

Tomasz Wojciuk
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Nie może parkować przed własną firmą i domem
PIASECZNO - Przez wiele lat pod zakazem zatrzymywania się i postoju widniała tabliczka informująca o tym, że nie dotyczy właścicieli nieruchomości – mówi Mariusz Kujaszewski, który od ponad 30 lat mieszka i prowadzi zakład fotograficzny przy Placu Kisiela. - Teraz tabliczkę zdjęto i nie mogę zatrzymywać się przed budynkiem, w którym
mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą
Strefa płatnego parkowania, która miała w założeniu służyć właścicielom punktów usługowych wymuszając rotację pojazdów parkujących przy ulicach, dla fotografa okazuje się prawdziwym utrapieniem.
Zniknięcie tabliczki
- Budynek, w którym mieści się mój
zakład fotograficzny, znajduje się przy
ślepej uliczce – wskazuje Mariusz Kujaszewski. - Zatrzymuję się tu samochodem od lat i jak dotąd nikomu nie
przeszkadzałem. Teraz pojawia się tu
straż miejska i grozi mi mandatami.
Przedsiębiorca mandatów płacić nie zamierza i zapowiada walkę
o swoje prawa w sądzie.
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- Działka, na której znajduje się
ta nieformalna ślepa uliczka nie należy do gminy – mówi fotograf i pokazuje aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej, na którym widnieje informacja, że Urząd Gminy Piaseczno
włada gruntem „na zasadach samoistnego posiadania”.
- Uważam, że urząd na tym terenie nie ma prawa zakazywać mi parkowania. Nie powinien też pobierać
opłat od innych kierowców – uważa Mariusz Kujaszewski. - Tym bardziej, że gmina zupełnie o tę „uliczkę”
nie dba. Nie przyznaje się do niej, gdy
trzeba ją utrzymywać, ale po opłaty
za parkowanie to wyciąga rękę.
Rzeczywiście, wjazd do loka-
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Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane?
Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg
Zabieg laminowania
Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg
regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje specjalna warstwa pochodzenia naturalnego.
Włosy nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom,
które mają niewystarczająco gęste i puszyste, jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy.
Przywraca blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami,
suchym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania
koloru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż
po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje
się od 3 do 4 tygodni.

Salon BB, ul. Młynarska 6
(wejście od Warszawskiej),
Piaseczno, Tel. 22 401 1234

li usługowych znajdujących się przy
Placu Kisiela wygląda na zaniedbany. Nawierzchnia jest nierówna, pełna dziur, w których tworzą się kałuże. Sterty liści piętrzą się także na wyznaczonych miejscach parkingowych.
- Teren utrzymywany przez gminę
kończy się na Placu Kisiela. Ta uliczka jest nieformalną granicą, na którą służby porządkujące terany miejskie już się nie zapuszczają – uważa
Mariusz Kujaszewski. - My tu sami
sprzątamy, odśnieżamy i staramy się
utrzymywać porządek, bo gmina się
do tego nie poczuwa. Teraz nagle się
okazało, że chcą zarabiać na przyległych miejscach parkingowych, a mój
samochód, którym parkuję tu od wielu lat, zaczął komuś przeszkadzać.
Komu? - zastanawia się przedsiębiorca. - Przecież dalej nie ma przejazdu
i nie stwarzam żadnego dyskomfortu,
a tym bardziej zagrożenia.
Oprócz zakładu fotograficznego, Mariusz Kujaszewski prowadzi
od dekady internetową telewizję ITV
Piaseczno, w której ostatnio mocno
krytykuje poczynania władz samorządowych.
- Uważam, że te szykany związane z parkowaniem są rodzajem zemsty za moją działalność dziennikarską – dodaje Kujaszewski i zapowiada, że nie da się urzędnikom zastraszyć.

Urząd: „wszystkich
traktujemy tak samo”
- Tabliczka została usunięta w
związku z wprowadzeniem nowej
organizacji ruchu dla opisywanego
łącznika – tłumaczy Łukasz Wyleziński, dyrektor biura promocji i informacji urzędu miasta. - Z uwagi na porządkowanie kwestii parkowania na terenie Piaseczna usuwane są m.in. tabliczki informujące, że
dany zakaz nie dotyczy określonych
mieszkańców. Konieczność zwiększenia rotacyjności miejsc postojowych w ścisłym centrum Piaseczna wiąże się także z jednakowym
traktowaniem mieszkańców chcących zaparkować przy danej ulicy,
jak również tych, którzy przy tej ulicy mieszkają czy prowadzą działalR
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ność. Dotyczy to wszystkich ulic w
centrum miasta.
A czy gmina ma prawo pobierać opłaty za parkowanie na terenie,
którego nie jest właścicielem lecz samoistnym posiadaczem?
- Nieruchomości oznaczone jako
droga powszechnego użytkowania
są we władaniu gminy na zasadzie
samoistnego posiadania, gmina jest
zarządcą tej drogi – informuje Łukasz Wyleziński. - To daje podstawę do wprowadzania na tej drodze
stałej organizacji ruchu. A stanowiska Pana Mariusza Kujaszewskiego
w tej sprawie nie będziemy komentować – dodaje urzędnik.

Adam Braciszewski
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Piaseczno rozbiło Oskara

13

Piasecznianie
najlepsi w Świdniku

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – OSKAR PRZYSUCHA 3:0 W przedostatniej kolejce drugiej
grupy czwartej ligi doszło do meczu na szczycie w Piasecznie. Biało-niebiescy od
pierwszych minut spotkania byli zespołem zdecydowanie lepszym od rywali i odnieśli
KICKBOXING W październiku kickboxerzy X Fight Piaseczw pełni zasłużone zwycięstwo, umacniając się tym samym na pozycji lidera
no wzięli udział w otwartym Pucharze Polski w ŚwidniO ile w pierwszych sytuacjach
(jak np. po główce Konrada Rudnicku. Na zawody przyjechało aż 256 zawodników z 20 klukiego) przyjezdnych ratował jeszcze
bów z całej Polski, którzy rywalizowali ze sobą w kategoich bramkarz Jakub Mazur, to w 31.
riach dzieci, kadetów i juniorów w formule Poinfighting
minucie był już bezradny. Do świetnego dośrodkowania z rzutu wolnego Kamila Ziemnickiego dopadł bowiem Kamil Matulka, który wygrał
główkę w tłumie zawodników i posłał piłkę do siatki. Najlepszą szansę na wyrównanie goście stworzyli
sobie tuż przed przerwą, ale ofiarną
interwencją popisał się wówczas Michał Janowski, który nie dopuścił do
tego, żeby piłka trafiła do Przemysława Śliwińskiego.
Po zmianie stron na boisku rządził już tylko jeden zespół. W 66. minucie Wiejak przytomnie odegrał do
Michała Suchanka, który w znakomitym stylu nawinął obrońcę i strzelił nie do obrony. Prowadzenie 2:0
jeszcze dodatkowo uskrzydliło gospodarzy, którzy co chwila stwarzali sobie kolejne groźne sytuacje i grali na coraz większym luzie. Piasecznianie wykorzystali jeszcze jedną z
nich, a uczynił to, grający rewelacyjną rundę Wiejak, który z dziecinną
łatwością ograł defensora rywali i
pewnym strzałem ustalił wynik spo-

tkania na 3:0. Zespół MKS Piaseczno udowodnił tym samym, że w pełni zasłużenie przypadł mu tytuł Mistrza Jesieni i pozostaje głównym faworytem do wygrania tej ligi.
- Myślę,że tego dnia Oskar nie
pokazał pełni swoich możliwości –
skomentował mecz Michał Janowski, kapitan MKS Piaseczno. - Jednak wpływ na to, że mieliśmy pełną
kontrolę nad meczem niewątpliwie
miało dobre przygotowanie fizyczne
i mentalne każdego z zawodników

naszego zespołu. Poza zapewnieniem sobie Mistrzostwa Jesieni jeszcze niczego wielkiego jednak nie dokonaliśmy. Przed nami 18 meczów,
w których nikt się nie położy i w których będziemy musieli pokazać, że
pozycja lidera nie jest w Piasecznie
przypadkowa. Każdy mecz jest tak
samo ważny i zawsze musimy być
w pełni skoncentrowani. Ważne też,
żeby zdrowie dopisywało.

Tyl.

Przełamanie z Kielcami
KOSZYKÓWKA, II LIGA, MUKS PIASECZNO – AZS UJK KIELCE 83:78
(28:24, 14:18, 22:20, 19:16) Choć
jest to pierwszy sezon po awansie do drugiej ligi, MUKS Piaseczno radzi sobie w niej zupełnie
nieźle. Większość rozegranych
dotychczas spotkań była niezwykle wyrównana i w kilku o porażce decydowały jedynie detale.
Tym razem podopieczni Cezarego Dąbrowskiego byli ostatecznie lepsi od swoich rywali, odnosząc tym samym drugie ligowe
zwycięstwo
Po niezwykle wyrównanych
trzech kwartach Piaseczno, dzięki twardej defensywie, zdołało sobie w końcu wypracować przewagę w czwartej odsłonie gry, w której ważnymi i celnymi trójkami popisał się zwłaszcza doświadczony
Tomasz Wójcikowski (zdobywca 16
punktów). Ważne akcje miał również Damian Zapert (14 punktów,
sześć zbiórek i pięć asyst). Były one
bardzo pomocne – zwłaszcza w obliczu nieco niższej niż zwykle skuteczności Filipa Munyamy (dwa na
dziewięć celnych rzutów z gry). Pomimo nerwowej, zupełnie niepotrzebnie, końcówki, MUKS był tego

Naszych 19 reprezentantów nie zawiodło oczekiwań, zdobywając w sumie... 19 medali, z czego osiem złotych, pięć srebrnych i trzy brązowe. Tak
duży dorobek zaowocował również uzyskaniem tytułu Najlepszej Drużyny
Turnieju w Świdniku.
- Cieszy fakt, że wszyscy zawodnicy, których wystawiliśmy do zawodów,
walczyli na równym, wysokim poziomie – podsumował turniej Mariusz Niziołek, trener X Fight Piaseczno. - Udało nam się ustrzec rażących błędów i niespodziewanych porażek.
Zdaniem trenera na szczególne wyróżnienie w kategorii dzieci zasługują
Julia Węgrzyn i Karolina Chuda, które zdobyły po dwa medale w różnych kategoriach wagowych. W kategorii kadetów szczególnie godne zapamiętania
były z kolei walki Adama Bachmana i Bartosza Dobrowolskiego, którzy zdobyli złote medale, pokonując po droMedale dla kickboxerów
dze bardzo wymagających rywali z
X Fight Piaseczno:
krajowej czołówki.
- Kategoria kadeta starszego jest
Kategoria dzieci – 6 medali
ogólnie bardzo wyrównana i walki
(3 złote, 2 srebrne, 1 brązowy)
Julia Węgrzyn 1 mce -36 kg. oraz 2 mce +36 kg.
stoją w niej na równym, wysokim poKarolina Chuda 1 mce -27 kg. oraz 2 mce -27 kg.
ziomie – podkreśla Mariusz Niziołek.
Zuzanna Węgrzyn 1 mce -24 kg.
Aleksander Bajor 3 mce -30 kg.
Wśród dziewcząt bardzo dobrze zaFranciszek Przybylski (1/8 finału) -27 kg.
prezentowały się natomiast Barbara
Styczek, Martyna Wieteska i Izabella
Kadet młodszy - 1 medal (brązowy)
Emilia Nieściur 3 m-ce kadet młodszy - 28 kg.
Dąbrowska.
- W kategorii juniora chciałbym
Kadet Starszy - 10 medali
też wyróżnić Natalię Woińską, któ(5 złotych, 3 srebrne, 2 brązowe)
Adam Bachman 1 mce -52 kg.
ra, walcząc z kontuzją, dotarła do fiGustaw Wielądek 3 mce -57 kg.
nału, gdzie - po wyrównanej walBartosz Dobrowolski 1 mce -47 kg.
Stanisław Przybylski 1 mce -37 kg oraz 2 mce -42 kg.
ce - nieznacznie uległa utytułowaWeronika Błażejewicz 2 mce +65 kg.
nej Michelle Maier (Jurajska AkadeMartyna Wieteska 1 mce -55 kg.
mia Sportu-Łazy), zdobywając tym
Izabella Dąbrowska 2 mce -50 kg.
Kacper Zięba 3 mce -37 kg.
samym srebrny medal - podsumoBarbara Styczek 1 mce -42 kg.
wuje trener.

Tyl./fot. M.Pałuba
wieczoru zespołem lepszym i w pełni zasłużył na wygraną.
Kolejny mecz w hali SP nr 5 piasecznianie rozegrają 20 listopada o

godzinie 18, a ich rywalem będzie
UKS Trójka Żyrardów.

Tyl.

Tabela grupy B drugiej ligi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Żubry Chorten Białystok
KKS Polonia Warszawa
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski
ŁKS Coolpack Łódź
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz.
Energa Hutnik
MKS Ochota Warszawa
Kolejarz
Akademia Koszykówki Legii W-wa
Isetia Erzurum
AZS UJK Kielce
MUKS Piaseczno
KS Legion Legionowo
TSK Roś Pisz
UKS Trójka Żyrardów

17
16
16
15
14
13
13
12
12
12
10
10
10
10
9

Ligowe zapowiedzi

9
8
9
8
9
9
9
8
8
8
8
8
8
9
8

8-1
8-0
7-2
7-1
5-4
4-5
4-5
4-4
4-4
4-4
2-6
2-6
2-6
1-8
1-7

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

4-0
6-0
4-1
4-1
3-1
1-3
2-2
1-2
1-3
1-2
0-4
0-4
2-2
0-4
1-4

707 - 635
699 - 493
765 - 645
795 - 618
775 - 729
731 - 798
667 - 787
660 - 660
643 - 661
644 - 678
677 - 676
601 - 653
560 - 673
690 - 812
614 - 710

A klasa

IV liga

Liga okręgowa

Kolejka 17 - 20-21 listopada
Orzeł Baniocha - Tygrys Huta Mińska 20 listopada, g.13
Podlasie Sokołów Podlaski - KS Raszyn
Oskar Przysucha - Wilga Garwolin
Mszczonowianka Mszczonów - MKS Piaseczno
20 listopada, g.12:30
Żyrardowianka Żyrardów - Naprzód Skórzec
Mazur Karczew - Milan Milanówek
Płomień Dębe Wielkie - Victoria Sulejówek
Mazovia Mińsk Mazowiecki - Zamłynie Radom
Energia Kozienice - Pogoń II Siedlce

Kolejka 15 - 20-21 listopada
GKS Podolszyn - Sparta Jazgarzew 21 listopada, g.13
GLKS Nadarzyn - Korona Góra Kalwaria
20 listopada, g.13
Laura Chylice - KS Blizne 20 listopada, g.11
Grom Warszawa - LKS Chlebnia
Okęcie Warszawa - Znicz II Pruszków
KS Teresin - Błonianka II Błonie
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki - Ryś Laski
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - MKS Polonia Warszawa

Kolejka 15 - 20-21 listopada
Pauza: Przyszłość Włochy (Warszawa).
UKS Tarczyn - Perła Złotokłos 20 listopada, g.10
FC Lesznowola - Progres Warszawa 20 listopada, g.13
SEMP Ursynów (Warszawa) - Ursus II Warszawa
Champion Warszawa - KS II Raszyn
Sarmata Warszawa - MKS II Piaseczno
20 listopada, g.13:30
Jedność Żabieniec - City Wilanów (Warszawa)
20 listopada, g.11
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 21 listopada, g.11
Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Junior - 1 medal (srebrny)
Natalia Woińska 2 mce Junior -60 kg.

Jubileuszowa gala
KICKOBOXING W sobotę 20 listopada w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie odbędzie się dziesiąta, jubileuszowa gala kickboxingu
Piaseczno Fight Night
Imprezę, k tóra będzie ot war ta dla publiczności (do 300 osób),
obejrzeć będzie można również na ż y wo na stronie FB pzkkickbo xing. Ak tualna kar ta walk: 1. Walka Pro (K-1 60 kg) Piotr Stępień
(Palestra W-wa) - Cezar y Sie ł (SKK Politechnika Lubelska), 2. Walka
Pro am (low kick - 67 kg) Pawe ł Józefowicz (Kickboxing Wrocław)
- Maciej Błaziewicz (Palestra W-wa), 3. Walka Pro o t y tuł młodzie żowego zawodowego MP (full- contac t – 67kg) Rafał Wójcik (X Fight Piaseczno) - Mateusz Białecki (Smok Toruń), 4. Walka Pro am o
t y tuł MP (K-1 +71 kg) Just yna Ciborska (Najemnik Gliwice) - Paulina Badowska (Łaski Klub Spor tów Walki), 5. Walka Bok s na wózkach Nikodem Prządka oraz Mateusz Wawrz yniak. 6. Walka Pro
am (low-kick - 75 kg) Michał Borowski (ELITARNI Oborniki Śląskie)
- Krz ysz tof Pyrka (Palestra W-wa), 7. Walka amatorska low (kick
- 63. 5 kg) Marcin Kowalewicz (Ninja Academy W-wa) vs Wik tor Dudziński (Wiśniewski Kickboxing). W pojedynku bok serskim zmie rzą się również Piotr Kaczmarek (X Fight Piaseczno) z Mariuszem
Krukiem (Klub Bok serski Rasz yn - kat. 84 kg). Początek imprez y o
godzinie 19.

Tyl.
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Sprostowanie

Bajkowa Niedziela

W tekście „Uczeń okaleczył się w szkole. Co było przyczyną?” opublikowanym w nr. 37 (875) Kuriera Południowego napisaliśmy, że w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Zalesiu Dolnym uczeń ósmej klasy pociął sobie
ostrym przedmiotem przedramiona. Po publikacji artykułu dyrektor placówki poinformował nas, że do zdarzenia doszło poza terenem szkoły, gdzie chłopiec przebywał za zgodą matki, a pierwszej pomocy udzieliła mu zaalarmowana przez innych uczniów nauczycielka. Za pomyłkę przepraszamy.

Rap PNO 2 - Rzeźnia w Puzzlu
W piątek 19 listopada, we współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie, w
Klubie Puzzel odbędzie się druga edycja Rap PNO. Wystąpią: Rzabka, Sowa oraz
elita piaseczyńskiej Rap Gry: Pablo S, Pabian, Sierakk, Adson, Samuel, Gekon,
Kaczx, MłodyFreezer, Franczesko. Początek o godzinie 20. Wstęp: 20 złotych.

W niedzielę 21 listopada w Domu
Kultury w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49 obejrzeć będzie można
„Opowieści Wielkiej Drogi” Teatru
Mozaika. To będzie niezwykle barwna opowieść, zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci, o zwyczajach i życiu Romów. Spektakl o
godzinie 14 i 16. Wstęp - 15 złotych.
Transmisja online – FB Centrum Kultury o godzinie 16.

Tyl.
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LESZNOWOLA

Akwarele i prace na jedwabiu Agnieszki Piotrowskiej
W niedzielę 21 listopada w Galerii Wystaw Artystycznych OKNO w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej (ul. Nowa 6) odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Piotrowskiej. Początek o godzinie 17.

Tyl.
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Salon zatrudni
Miejsce na Twoją

REKLAMĘ
tel. 22 756 79 39

kosmetyczkę
z doświadczeniem

tel. 692488278
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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

2 aparaty słuchowe Signia Motion P1PX, na gwarancji,
tel. 601 20 22 10

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

Choinki duże z plantacji oddam, tel. 605 129 453

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

AUTO - MOTO KUPIĘ
Skup aut, najlepsze ceny, tel. 503 031 014

Pomocnika ślusarza, Złotokłos, tel. 502 221 859
Firma budowlana z Góry Kalwarii zatrudni kierownika
budowy (również bez uprawnień) z doświadczeniem.
Kontakt: info@pbekodom.pl, tel. 697 626 322
Zatrudnię pracownika fizycznego, 23 zł/h,
tel. 509 447 601
Praca dla hydraulika i pomocnika, tel.724 364 493
Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu
samochodowego ul. Puławska- Mysiadło.
Zgłoszenia pod nr tel. 732 771 222
Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym. Dobrze płatna
praca – zieleń, brukarstwo, wycinka drzew
tel, 509 920 388
Przychodnia zatrudni LEKARZY: medycyny rodzinnej,
internistę, kardiologa, medycyny pracy.
PIELĘGNIARKI, tel. 661 975 512
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)
Salon fryzjerski poszukuje fryzjera/ki męsko-damskiego, elastyczne warunki pracy, Piaseczno,
tel. 692 48 82 78

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692
Skup aut, 1990-2005, Opel i VW. Każdy stan – złomowanie, tel. 510 210 692

Firma z branży motoryzacyjnej zatrudni recepcjonistkę.
Tel. 501201797

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870
DZIAŁKĘ 1,2 HA, PRZY GŁÓWNEJ DRODZE, MIEJSCOWOŚĆ: ROSOSZ, k/G. KALWARIA, TEL. 501 265 235

Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie od 4 tys,
tel. 883 72 72 39
Pilarz do cięcia płyt wiórowych, pełny etat, Piaseczno,
tel. 604 152 591
Pracownika do serwisu opon, Gołków, tel. 791 143 515
Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie ok 4 tys,
tel. 883 72 72 39
Poszukujemy kobiet do pracy na zgrzewarkach - maszynach pakujących, miejsce pracy Piaseczno, jedna
zmiana, tel. 602 692 964, 607 230 418

Firma zatrudni montera bram i automatyki. Wólka Kosowska tel.502 340 941
EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED JÓZEFOSŁAWPOSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO
MONTER - PRACOWNIK PRODUKCJI. PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ. TELEFON: 508-561-379
DOM SENIORA PAN W KONSTANCINIE JEZIORNEJ ZATRUDNI OPIEKUNÓW OSÓB
STARSZYCH DO PRACY OD ZARAZ. KONTAKT
TEL. 693 556 551
ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W PIASECZNIE,
TEL. 882 787 809
KIEROWCA DO PIEKARNI KONSTANCIN
TEL. 601 282 071, 1/2 ETATU
Elektryk - Elektromechanik - praca w Piasecznie - pełny
etat. tel. 606 964 169
Operator koparki, tel. 601 207 438
Praca w drukarni, introligatorni, Piaseczno.
tel.602 251 690
Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew.
tel. 607-116-817
Zatrudnię Montera wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników. Oferuję umowę o pracę, samochód, telefon, narzędzia. Praca PON-PT Tel. 516 025 684
Prace zlecone, odśnieżanie w Piasecznie, tel. 504 804 378
Panie do działu pakowania, Złotokłos, tel. 502 221 859
Osobę do prac biurowych w biurze rachunkowości,
tel. 604 559 182

Działki budowlane 1300 m kw., Henryków Urocze,
tel. 601 33 55 90

KUPIĘ
Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839
Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm),
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839
Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418
Rusztowanie warszawskie i glebogryzarkę ogrodniczą,
tel. 698 193 195

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

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Remonty, glazurnictwo, drzwi, tel. 503 004 639
Wykańczanie wnętrz, tel. 698 185 911

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

Cyklinowanie, tel. 510 128 912
Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Dwupokojowe mieszkanie w Piasecznie,
tel. 508 107 206
Stanowisko fryzjerskie w salonie w Piasecznie,
tel. 692 488 278

Lokal biurowy, 20 m kw., I pietro, Piaseczno,
ul. Jana Pawła II 43A, tel. 505 82 82 14
Lokal usługowy 55 m kw. Piaseczno, Młynarska 4,
tel. 537 777 123
Pokój 16 m kw. Góra Kalwaria, tel. 518 072 870

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
Kominiarz, tel. 781 495 997

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

Lokal 53 m kw. Pod działalność w Górze Kalwarii,
tel. 518 072 870

Pożyczki, tel. 513 654 277

Kawalerka, Piaseczno, tel. 603 932 284

Przyjmę gruz i ziemię, tel. 502 473 605

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Pokoje 2 – osobowe, kuchnia, łazienka, umeblowane,
Mysiadło, tel. 508 124 026

Przyjmę ziemię na działkę, tel. 698 193 195

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
Wynajmę kawalerkę 42 m kw. + garaż, Piaseczno,
tel. 505 82 82 14

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

NAUKA
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

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Zamienię Pokój z kuchnią + komórka lokatorska lub
kupię większe Piaseczno tel. 663 540 034

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118
Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe dla dzieci,
tel. 571 373 118

USŁUGI

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

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

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

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

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność,
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

Wizyty domowe dentysty – chirurgia, protetyka,
www.dentystadodomu.pl, tel. 509 717 24

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury,
tel. 600 254 705
Złom. Porządkujesz? Remontujesz?
Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
UBEZPIECZENIA: komunikacyjne OC AC, OC działalności
w tym biur rachunkowych, na życie, szkolne,
turystyczne i inne. Tel.791 053 507
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

Opieka nad seniorem, tel. 575 768 357

Glazura,terakota,remonty. Tel.694 126 583

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063
Dobiesz, działka budowlana 5000 m kw., przy drodze
gminnej, tel. 12 376 65 31

SZUKAM PRACY

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

Wywóz gałęzi tel.519 874 891

Remonty, wykończenia,pełny zakres, tel. 601 304 250

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

Sprzątanie i mycie okien, tel. 733 546 026

Dekarskie, naprawa dachów, montaż dachów, obróbki
blacharskie, rynny, papa termozgrzewalna, kominy,
tel. 512 442 246

Mokotów 78 m kw. 4 pokoje, tel. 695 339 423

Zatrudnimy osobę do wydawania posiłków, Nowy Dom
opieki ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

Sprzątanie, mycie okien, tel. 787 457 903

Hydraulik naprawy, tel. 698 185 911

Remonty tel. 796 682 431

Zatrudnimy osobę do sprzątania, Nowy Dom Opieki
ANTONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni osobę do ekipy sprzątającej oraz osoby do prac remontowo-wykończeniowych, tel. 509 692 851 codziennie do godz. 14:00

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558
Praca dla operatora koparko-ładowarki/koparki
Tel 603 683 687

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Dom w Nowej Iwicznej, tel. 607 10 11 88
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

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

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
Naprawa AUDIO-TV-VIDEO Ursynów ul.Meander 2A
668 108 222 11-19
Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895
Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usługi minikoparką, tel: 537 537 450, 537 537 650
Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350
Malowanie, remonty mieszkań, glazurnictwo,
tel. 669 945 460
Hydraulik tel. 886 576 148
Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalinowych, tel. 503 471 422
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKARNIKI PŁYTY TEL.511 204 952

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

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

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

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

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
Sportowiec, posiadający mieszkanie, pozna przyjazną
dziewczynę po studiach, szczupłą, 27 do 38 lat.
Tel. 888 899 161

KURIER POŁUDNIOWY
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Gmina chce wydać prawie
Nie chcą w sąsiedztwie masztu,
który obniży cenę ich nieruchomości 39 mln zł na inwestycje
GÓRA KALWARIA Kilkudziesięciu mieszkańców protestuje przeciwko planom postawienia
przy ulicy Grójeckiej wysokiego na 56 metrów masztu telefonii komórkowej. Nie kryjący swej irytacji ludzie mają pretensje do gminy, że ta nie informując ich o tym, wydała
dokumenty umożliwiające realizację inwestycji. - Jak ten maszt powstanie, nasze działki będą praktycznie bezużyteczne – mówią załamani ludzie
Na spotkanie z burmistrzem
Arkadiuszem Strzyżewskim przybyło kilkunastu mieszkańców protestujących przeciwko budowie
masztu. - Mamy do pana pretensje, że gmina wydała inwestorowi
warunki zabudowy i nikogo o tym
nie powiadomiła – podnosiła pani
Alicja, reprezentantka grupy. - Pan
burmistrz powinien brać pod uwagę zarówno KPA i uwarunkowania środowiskowe, jak i orzecznictwo sądowe w sprawie masztów,
bo chyba nikt nie chce ich w swoim
sąsiedztwie. Czy tej inwestycji nie
można było zlokalizować dalej, a
nie obok naszych działek? - dopytywała.
Gminni urzędnicy tłumaczyli, że
jeśli w sąsiedztwie planowanej inwestycji mieszka powyżej 20 osób, to
nie ma obowiązku do każdej z nich
przesyłać osobnego zawiadomienia.
Informację taką podaje się wówczas
tylko na stronie internetowej gminy.
- Ale z tym masztem będą bezpośrednio sąsiadowały tylko trzy osoby... – nie ustępowali mieszkańcy.
- Poprosimy o wyjaśnienie wszystkich kroków podjętych przez gminę
w tej sprawie na piśmie.
W chwili obecnej sytuacja jest
taka, że inwestor wystąpił do sta-

Podczas spotkania z burmistrzem padło wiele cierpkich słów
rostwa powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę masztu. Starostwo powiadomiło mieszkańców o
toczącej się procedurze tylko dlatego, że odkryto braki w dokumentacji. – Do wszystkich państwa zarzutów odniesiemy się na piśmie. Gdybym miał wiedzę że będą protesty,
to byśmy poinformowali o tej inwestycji opinię publiczną. Zastanówmy
się teraz wspólnie, co możemy w tej
sprawie zrobić – zaproponował burmistrz.
Okazuje się, że od warunków za-

budowy nie można się odwołać, a
inwestor wie już o sprzeciwie mieszkańców. - W tej sytuacji można zaproponować mu inną lokalizację,
np. na terenie strzelnicy lub Pasternika – zasugerowała jedna z przybyłych na spotkanie kobiet.
Arkadiusz Strzyżewski zadeklarował, że sprawdzi na jakim etapie jest procedura tocząca się w starostwie i zaproponuje inwestorowi
inną lokalizację masztu.

Tomasz Wojciuk
R

E

K

L

A

M

A

KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz Kazimierz Jańczuk przedstawił radnym projekt przyszłorocznego budżetu. Wydatki gminy mają wynieść ponad 210 mln zł, z czego 38,7
mln zł samorząd planuje przeznaczyć na inwestycje

Gmina zakłada, że jej dochody wyniosą w przyszłym roku nieco ponad 177,5
mln zł. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy pochłonie oświata – ponad 68 mln zł,
czyli o blisko 7 mln więcej niż w tym roku. Kolejne istotne wydatki to gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ponad 28 mln zł), transport i łączność (blisko 23 mln zł), administracja publiczna (ponad 20 mln zł), program 500+ i polityka rodzinna (ponad 19 mln zł), rolnictwo i łowiectwo (12,5 mln zł), polityka
społeczna (ponad 10 mln zł). Jednak nie to najbardziej interesuje mieszkańców,
a planowane przez gminę inwestycje, które podnioszą komfort ich życia. W
przyszłym roku rozbudowywana będzie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w
sołectwach położonych w południowej oraz północno-wschodniej części gminy (9,9 mln zł), a także kontynuowana przebudowa SP nr 4 w Słomczynie (8,1
mln zł). Sporo pieniędzy pójdzie na drogi, szczególnie w Skolimowie północno-zachodnim, Czarnowie, Słomczynie i na terenie miasta (ponad 10 mln zł).
Przyszłoroczny deficyt ma wynieść 32,5 mln zł. Zostanie sfinansowany z
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (16 mln zł), pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych (ponad 4 mln zł). Przyszłoroczny budżet ma zostać przyjęty
podczas ostatniej w tym roku sesji, planowanej na 15 grudnia.
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