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Wypadek przy ul. Energetycznej 
wywołał lawinę skarg  
na fatalną organizację 
ruchu przy niebezpiecznym 
skrzyżowaniu.

W czwartek 16 listopada w okoli-
cach osiedla Elektra w Piasecz- 

nie doszło do wypadku, w którym 
ucierpiał mężczyzna jadący skuterem. 
Pod naszą informacją na ten temat na 
Facebooku rozgorzała dyskusja wykra-
czająca poza sam incydent.

 – To była kwestia czasu, kiedy 
dojdzie tutaj do tragedii – napisała na 
naszym fanpage’u Joanna Włochowicz. 
Już na miejscu zdarzenia mieszkań-

cy zasygnalizowali nam problem ze 
skrzyżowaniem, na którym doszło do 
wypadku. Powodem jest nieformalny 
parking wzdłuż ul. Energetycznej, po 
stronie osiedla. Parkujące tam samocho-
dy skutecznie ograniczają widoczność 
kierowcom, którzy próbują wyjechać z 
osiedla. W związku z tym, że teren na-
leży do gminy, zarząd wspólnoty miesz-
kaniowej oraz administratorzy osiedla 
próbowali interweniować w Urzędzie 
Miasta i Gminy.
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Sąd poparł wniosek 
prokuratora o umorzenie 
postępowania wobec 
burmistrza Piaseczna 
w sprawie dotyczącej 
nieprawidłowości w naliczaniu 
przedszkolnych dotacji. 

S ąd Rejonowy w Piasecznie rozpo-
znawał 16 listopada wniosek pro-

kuratora o umorzenie postępowania 
wobec burmistrza Piaseczna Zdzisła-
wa Lisa. Zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa z artykułu 
231 Kodeksu Karnego („Funkcjonariusz 

publiczny, który, przekraczając swoje 
uprawnienia lub nie dopełniając obo-
wiązków, działa na szkodę interesu 
publicznego lub prywatnego, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3”) 
złożyły do Prokuratury Rejonowej w 
Piasecznie dwie właścicielki prywat-
nych przedszkoli Krystyna Otręba 
(Przedszkole Bajka) i Maria Murawska 
(Przedszkole Słoneczne). Po rozpozna-
niu sprawy, prokurator wnioskował 
o umorzenie postępowania i podczas 
czwartkowego posiedzenia, po wysłu-
chaniu reprezentantów burmistrza 
oraz wnioskodawczyń, sędzia Rafał 
Janiszewski-Downarowicz przychylił 
się do wniosku Prokuratury. Jakie jest 

uzasadnienie? Prokurator nie będzie 
wszczynał postępowania, ponieważ nie 
dopatrzył się znamion czynu karalnego 
w postępowaniu burmistrza w zakresie, 
którego dotyczył wniosek właścicielek 
przedszkoli. Mogą one oczywiście wy-
stąpić na drogę sądową z powództwa 
prywatnego. 

Wnioskodawczynie nie ukrywają 
rozgoryczenia tą decyzją i zapowiadają 
odwołanie się do Sądu Rejonowego w 
Warszawie. Są pewne swoich racji, a do-
datkowo odwołują się do niedawnego 
wyroku Sądu Apelacyjnego w podobnej 
sprawie. Chodzi o wyrok, który naka-
zuje gminie wypłatę odszkodowania 
właścicielce prywatnego przedszkola 
za, zdaniem sądu i skarżącej, niewłaści-
wie naliczone dotacje dla przedszkola w 
2007 r.. Niezadowoleni z polityki finan-
sowej gminy właściciele prywatnych 
przedszkoli traktują ten wyrok jak pre-
cedens i niewątpliwie będą się na niego 
powoływać w kolejnych wytaczanych 
wobec gminy oskarżeń. Pytanie brzmi, 
czy są szanse, by było to postępowa-
nie prokuratorskie, czy przedszkolni 
przedsiębiorcy muszą się decydować 
na prywatne procesy z wszelkimi tego 
konsekwencjami. 

Joanna Ferlian

\\\ KONSTANCIN-JEZIORNA

Ważne decyzje mogą zapaść  
na sesji 22 listopada.

W pierwszy poniedziałek listopada 
w sali posiedzeń Urzędu Miasta 

i Gminy Konstancin-Jeziorna odbyła 
się nadzwyczajna sesja rady miejskiej, 
dotycząca wysokości nowych opłat za 
odbiór odpadów komunalnych. Przypo-
mnijmy, że w związku ze zmianą prze- 
pisów znacznie wzrosły koszty tych 
usług, a oferty firm wywozowych są 
o wiele wyższe niż oczekiwała gmina. 
Wobec tego burmistrz Kazimierz Jań-
czuk zaproponował podwyżkę stawek 
dla mieszkańców z 10 do 17 złotych za 
odpady segregowane oraz z 15 do 28 
złotych za odpady zmieszane. Radni 
odrzucili propozycję, argumentując, że 
była ona zbyt wysoka. Nie inaczej było 
podczas nadzwyczajnej sesji.

W drugiej propozycji burmistrz 
ustalił wysokość opłat na odpowiednio: 
15 i 26,50 złotych miesięcznie od osoby. 
Radni kolejny raz jej nie zaakceptowali 
(9 głosów za, 9 przeciw, 2 osoby wstrzy-
mały się od głosu), tym razem głównie 
ze względu na rzadszy odbiór odpadów 
przy jednoczesnej podwyżce stawek.

W zeszły czwartek włodarze gminy 
znów zajęli się tym tematem. Na posie-
dzeniu Komisji Budżetu, Inwestycji i 
Spraw Majątkowych miała miejsce dys-
kusja nad warunkami odbioru odpadów 
komunalnych. Co ustalili zebrani?

– Komisja budżetu przyjęła dwa 
projekty uchwał: w sprawie regula-
minu czystości (10 radnych za) oraz 
w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług odbioru i 
zagospodarowania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w zamian za uiszczoną 
opłatę (9 radnych za, 1 wstrzymał się). 
Jeśli te uchwały zostaną przyjęte na sesji 
w dniu 22.11.2017 r. to wówczas, jak 
zapowiedział burmistrz, zwróci się do 
radnych, aby oni wprowadzili poprzez 

zmianę porządku obrad uchwałę o 
zmianie stawek za odpady komunalne, 
które rada już dwukrotnie odrzuciła – 
mówi nam radny Tomasz Nowicki.

– Jeśli i tym razem rada miejska nie 
przyjmie choćby jednej z tych uchwał, to 
burmistrz będzie zmuszony anulować 
przetarg na odbiór odpadów komunal-
nych i rozpisać nowy, co znacznie wy-
dłuży procedurę – dodaje.

W związku z powyższym czekamy 
na decyzje, jakie zapadną 22 listopada 
na sesji rady miejskiej.

Tekst i zdjęcie Rafał Lipski

\\\ LESZNOWOLA

Do 26 listopada dorośli 
mieszkańcy gminy Lesznowola 
mogą wypełnić ankietę  
na temat lokalnych problemów 
społecznych. 

N a stronie internetowej Urzędu 
Gminy pojawiła się informacja o 

przeprowadzanej ankiecie, która ma 
na celu właściwe zdiagnozowanie lo-

kalnych problemów społecznych. Ba-
dania są anonimowe, formularz ankiety 
należy wypełnić online na stronie in-
ternetowej: https://www.interankiety.
pl/i/VazYAqm6 Jednak jak informuje 
Pani Janina Szulowska – pełnomocnik 
wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, jeśli ktoś nie 

może wypełnić ankiety internetowo, 
może także ją przynieść w wersji wy-
drukowanej w zamkniętej kopercie do 
pokoju nr 6 Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lesznowoli.

Ankieta składa się z 46 pytań. 
Oprócz ogólnych pytań o problemy 
bezrobocia, różnych uzależnień oraz 
przemocy, pojawiają się także pytania 
dotyczące osobistej sfery życia np. ,,Czy 
kiedykolwiek przebywał/-a Pan/Pani 
w pracy pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków?”

Jak informuje pani Janina Szulow-
ska, podobne ankiety przeprowadzane 
są w szkołach oraz wśród sprzedawców 
napojów alkoholowych. 

Tekst i zdjęcie Piotr Włodarczyk
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wywozowych są o wiele 
wyższe niż oczekiwała 

gmina

\\\ P0wIAT NA SygNAlE \\\   Funkcjonariusze z wydziału do wal- 
ki z przestępczością gospodarczą i ko- 
rupcją z Piaseczna, zatrzymali i osadzili 
w policyjnej celi dwie kobiety. Są one 
podejrzewane o próbę wyłudzenia 
kredytu na podstawie sfałszowanych 
dokumentów. Z uwagi na charakter  
sprawy policjanci nie ujawniają szcze- 
gółów w tej sprawie. Jednak już dziś 
wiadomo, że te same kobiety kilka 
miesięcy temu w jednym z banków 
dokonały wyłudzenia dwóch kredytów 
również na podstawie sfałszowanych 
dokumentów. Sprawa ma charakter 
rozwojowy. Policjanci nie wykluczają 
w tej sprawie dalszych zatrzymań. 

Przestępstwo to zagrożone jest kara 
pozbawienia wolności do lat 8.

\\\   Policjanci z wydziału kryminalnego 
w Piasecznie ustalili sprawców nocnego 
włamania do sklepu na terenie gminy 
Prażmów oraz kradzieży towarów o 
łącznej wartości ponad 5 000 złotych. Ze 
sklepu sprawcy wyjechali z trzema za-
pakowanymi wózkami. Łupem złodziei 
padły rożnego rodzaju słodycze, alko-
hole i papierosy. Z supermarketu Część 
towaru już odzyskano, a do Policyjnej 
Izby Dziecka trafiło dwóch 16-latków. 
Sprawa ta trafi teraz do sądu rodzinne-
go, który zadecyduje o ich dalszym losie.
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Urzędnikom wydawało się, że w 
końcu osiągnęli porozumienie 
z właścicielem tzw. Starej 
Mleczarni. W ostatniej chwili 
jednak zmienił zdanie.

N a skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i 
Dworcowej niszczeją resztki zabu-

dowań dawnej mleczarni. Opuszczony 
przed laty budynek ulega stopniowej 
dewastacji i zdecydowanie szpeci ten 
fragment miasta. Gmina od kilku lat, 

bez większego efektu, próbuje się po-
rozumieć z właścicielem tej nierucho-
mości. Sytuacja stała się zdecydowanie 
bardziej nagląca kiedy miasto wykupiło 

okoliczne grunty pod budowę nowej 
szkoły. Ani to, ani zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go, w którym przeznaczono obejmujący 
wspomnianą działkę obszar pod usługi 
oświaty, nie zdołały przekonać właści-
ciela gruntu i zabudowań do podjęcia 
decyzji o ich sprzedaży. 

– Próbowaliśmy już wszystkiego – 
przyznaje pełnomocnik burmistrza An-
na Bednarska. – Proponowaliśmy nawet 
wieloletnią dzierżawę jeśli właściciel 
nie chce sprzedawać na razie gruntu, 
ale żadna propozycja nie spełniała jego 
oczekiwań – dodaje.

Ostatnie rozmowy wydawały się 
zmierzać do szczęśliwego finału.

Właściciel Starej Mleczarni wyraził 
gotowość sprzedaży gruntu, ustalono 
cenę 3 mln złotych, burmistrz przygo-
tował więc stosowne uchwały dla Rady 
Gminy. Merytoryczną, dotyczącą zgody 
na dokonanie zakupu, oraz finansową, 
przesuwającą w budżecie środki finan-
sowe na ten cel. Ostatecznie do porząd-
ku obrad sesji 22 listopada weszła tylko 
ta finansowa, ponieważ, jak dowiedzie-
liśmy się w UMiG, w ostatniej chwili 

właściciel nieruchomości stwierdził, że 
jeszcze się zastanowi, czy sam nie chce 
na tym terenie zainwestować.

Tymczasem sama nieruchomość 
nastręczać będzie właścicielowi prob-
lemów, niezależnie od tego czy będzie 
to osoba prywatna, czy gmina. Straszący 
na skrzyżowaniu budynek został bo-
wiem wpisany na listę zabytków i nie 
ma mowy o jego wyburzeniu. Dodat-
kowo miejski plan zagospodarowania 
przestrzennego zdecydowanie ogra-
nicza możliwości wykorzystania jej na 
cele komercyjne, te musiałyby mieć cha-
rakter wyłącznie edukacyjny. Patrząc na 
rosnący coraz wyżej za płotem rumo-
wiska budynek Centrum Edukacyjno-
-Multimedialnego trudno uwierzyć, że 
są jeszcze szanse na to, że Stara Mleczar-
nia nie będzie tak jawnie kontrastować 
z nowoczesną architekturą. A im dłużej 
jej właściciel odkłada decyzję o sprze-
daży lub zagospodarowaniu gruntu, 
tym dłużej mieszkańcy będą zmuszeni 
te kontrasty oglądać, stojąc w korkach 
czy idąc do szkoły. 

Tekst i zdjęcie Joanna Ferlian

AKTuALNOŚCI
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Pod fundamentami budynku 
starej plebanii natrafiono 
na ludzkie szczątki. Z jakich 
czasów pochodzą, dowiemy się 
po badaniu antropologa.

S zczątki odnaleziono w zeszłym ty-
godniu, podczas prac fundamento-

wych, w warstwie ziemi przemieszanej 
z gruzem. Roboty są prowadzone pod 
nadzorem archeologicznym. 

Prace nie zostały wstrzymane, choć 
o odkryciu został poinformowany Ma-
zowiecki Wojewódzki Konserwator 

Zabytków. Zezwolił on jednak na kon-
tynuację prac ziemnych pod nadzorem 
archeologicznym.

– Wydobyte szczątki wymagają 
jeszcze oględzin antropologa, które 
będą miały miejsce w tym tygodniu. 
Wszystko wskazuje na to, że odnalezio-
ne szczątki ludzkie pochodzą z okresu 
wcześniejszego niż budynek starej ple-
banii i stanowią pozostałości dawnego 
przykościelnego cmentarza. Więcej in-
formacji będzie można udzielić dopiero 
po badaniu antropologa – informuje nas 
Wydział Inwestycji.

Plebania wybudowana została w 
1794 r., a cmentarz przy Kościuszki 
powstał w latach 1796-1806. Wcześ-
niej zmarłych chowano na cmentarzu 
przykościelnym, zgodnie z europejską 
tradycją z XI wieku.

Tekst i zdjęcie Joanna Grela

\\\   Mieszkańcy proszą  
i apelują

– Początkowo prosiliśmy o pomoc 
naszych radnych. Apelowaliśmy o zro-
bienie tutaj świateł lub inną zmianę 
organizacji ruchu. Wciąż padała odpo-
wiedź, że niebawem będzie przebu-
dowa drogi, więc nie ma co zaczynać 
i tworzyć rozwiązań tymczasowych – 
wyjaśnia Katarzyna Stępniak z firmy 
Stępniak Nieruchomości, która zarzą-
dza nieruchomością przy ul. Energe-
tycznej 9. – Przedstawiciele zarządu 
wspólnoty wielokrotnie rozmawiali też 
z panem Włodzimierzem Rasińskim na 
temat problemów nie tylko z wyjazdem, 
ale też kanalizacją deszczową w ulicy, 
która systematycznie nas zalewa – do-
daje. Mieszkańcy są rozgoryczeni, po-
nieważ obietnice przebudowy drogi są 
im składane już od kilku lat. Oczywiście 
oskarżenia padły zarówno pod adresem 
władz gminy jak i zarządu wspólnoty. 
Obarczanie jednak kogokolwiek winą 
za czwartkowy wypadek jest bezpod-
stawne, co podkreśla zdecydowanie 
Katarzyna Stępniak.

– Podczas wypadku widoczność nie 
była ograniczona przez parkujące samo-
chody, a policja zdecydowanie orzekła 
winę prowadzącego skuter, który wy-

musił pierwszeństwo, co widać na na-
graniu z naszego monitoringu – wyjaś-
nia. Przyznaje, że przy gminnej drodze 
parkują mieszkańcy osiedla, co wiąże 
się ze zbyt małą liczbą miejsc parkingo-
wych na terenie należącym do wspól-
noty. Ma jednak świadomość, że w imię 
bezpieczeństwa należałoby ograniczyć 
możliwość parkowania w tym miejscu. 

\\\   Gmina odpowiada
– Spróbujemy znaleźć tymczasowe 

rozwiązanie – deklaruje wiceburmistrz 
Daniel Putkiewicz. Odpowiedzialny za 
drogi Naczelnik Wydziału Infrastruk-
tury i Transportu Włodzimierz Rasiń-
ski po raz kolejny jednak podkreśla, że 
trudno znaleźć dobre rozwiązanie.

– Mogę tam postawić znak zakazu, 
ale i tak ludzie będą stawać – mówi. – 
Przebudowa całej ul. Energetycznej jest 
w planach, więc wtedy możemy mówić 
o poważniejszych rozwiązaniach. Ale 
zastanowimy się, czy doraźnie można 
poprawić sytuację tego miejsca, choć tak 
naprawdę każdy kto ma prawo jazdy, 
zna przepisy i powinien wiedzieć, gdzie 
wolno parkować – zaznacza Rasiński.

Innymi słowy, jeśli urzędnicy do-
trzymają obietnicy, są szanse na choć 
minimalną poprawę sytuacji na wyjeź-
dzie z osiedla. Szkoda tylko, że spełniły-
by się słowa jednego z komentujących:

– Polska to chory kraj. Musi się 
komuś stać krzywda, żeby coś zaczęło 
się poprawiać – napisał w komentarzu 
Dariusz Ryś.

Joanna Ferlian

\\\ PIASECZNO

Fundacja Animal Rescue 
Poland otrzymała w niedzielę 
zgłoszenie o porzuconym psie 
na terenie supermarketu.

P ies biegał na terenie sklepu Kau-
fland przy Okulickiego. Złapał go 

jeden z klientów, pies nie miał ani smy-
czy ani obroży, więc klient wziął smycz 
z działu dla zwierząt (ochrona podaro-
wała ją później psu).

Ochrona zadzwoniła do straży miej-
skiej, a ta, zgodnie z umową, do Animal 
Rescue Poland. Inspektorzy sprawdzili 
czytnikiem czipa i okazało się, że jest 
zarejestrowany na osobę mieszkającą 
w Kamionce.

– Zadzwoniliśmy pod numer za-
rejestrowany w czipie, odebrał czło-
wiek, który jakby miał pretensję, że 
zadzwoniliśmy. Potwierdził że zgubił 
psa, pytał jak to się stało, że pies jest w 
Kauflandzie. My nie wiemy, to jest do-
bre pytanie, ale do właściciela – mówi 

nam Dawid Fabjański, prezes Animal 
Rescue Poland. – Powiedział, że jego 
mama przyjedzie, ale kiedy poprosiłem 
o książeczkę szczepień, wyzwał mnie od 
gburów. Ja muszę wiedzieć komu oddaję 
psa. A szczepienia są obowiązkowe. Kie-
dy zagroziłem, że traktuję to jako porzu-
cenie psa, zadzwoniła mama, zapewne 
faktyczna właścicielka psa i kazała go 
sobie przywieźć gdzieś do Piaseczna. 
My nie jesteśmy taksówką do wożenia, a 
właściciel jest zobowiązany do pewnych 
zachowań, np. pilnowania psa, aby ten 
nie biegał po skrzyżowaniu Puławskiej 
z Okulickiego.

Właściciele psa zgłosili się na po-
licję.

– Oddaliśmy im psa, bo nie ma 
podstawy prawnej, aby tego nie robić 
– mówi nam Fabjański. – Niemniej bę-
dziemy to zgłaszać. Pracownik ochrony 
powiedział, że widział tego psa nie po 
raz pierwszy. Wszystko jedno, czy ten 
pies mieszka w Kamionce, czy w cen-
trum Piaseczna, kiedy pomyślę, którę-
dy on musiał biec, żeby dotrzeć do tego 

sklepu, to cieszę się, że żyje. Będziemy 
składać zawiadomienie o popełnieniu 
wykroczeń zagrożonych karą grzywny, 
z powodu braku szczepień oraz o niepo-
prawnej opiece nad psem, co spowodo-
wało również zagrożenie w ruchu.

Warto pamiętać, że posiadanie psa 
to także obowiązki. Pilnowanie i szcze- 
pienia to podstawowe obowiązki właści- 
ciela. Narażanie go na bieganie po ru-
chliwych ulicach i skrzyżowaniu, które 
jest skomplikowane nawet dla ludzi, jest 
niedopuszczalne.

Tekst i zdjęcie Joanna Grela

Czekając na tragedię

Pies błąkał się po sklepie

Pies miał dużo szczęścia. Przeżył

Gmina od kilku lat, 
bez większego efektu, 

próbuje się porozumieć 
z właścicielem tej 

nieruchomości

Ostatnie chwile ruiny?

R E K L A M A

Szczątki 
pod plebanią

dokończenie 
ze str. 1

dokończenie ze str. 1
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\\\ LESZNOWOLA

Projekt nowego planu  
dla Wilczej Góry wzbudził 
kontrowersje. Na szczęście, 
bo może dzięki temu 
mieszkańcy wsi, która miała 
być uroczyskiem, unikną 
intensywnej zabudowy, która 
dramatycznie może zmienić  
jej charakter. 

C hodzi o obszar Wilczej Góry, poło-
żony na wschód od ul. Wojska Pol-

skiego i na północ od ul. Żwirowej. Tam, 
pomiędzy lasem a magazynami i skła-
dami przy Żwirowej, w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat powstało osiedle domów 
jednorodzinnych. To w większości (od 
ul. Polnej do Przyleśnej, oraz na północ 
od Przyleśnej) teren znajdujący się w 
Warszawskim Obszarze Krajobrazu 
Chronionego. W takim miejscu powin-
no dopuszczać się zabudowę eksten-
sywną, a więc budowanie domów tylko 
na dużych działkach, z zapewnieniem 
małej gęstości zabudowy. Na to wska-
zuje także strategia gminy.

– Dla terenów położonych w są-
siedztwie lasów proponuje się realizację 
zorganizowanych zespołów zabudowy. 
Wymaga to wprowadzenia zabudowy 
jednorodzinnej rezydencjonalnej oraz 
nasadzeń drzew i roślinności leśnej 
(Magdalenka, Władysławów, Wilcza Gó-
ra, Jazgarzewszczyzna, Stefanowo, War-
szawianka) – czytamy w dokumencie 
„Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola 
do 2021 r.” 

\\\   Więcej domów, mniej  
zielonego

Dzisiaj w tym miejscu obowiązuje 
duża powierzchnia biologicznie czynna, 
mała intensywność zabudowy, średniej 
wielkości działki. Jednak projekt nowe-
go planu zdecydowanie jej zaprzecza. 
W dodatku nikt nie potrafi wyjaśnić 
dlaczego, poza stwierdzeniem, że to na 
wniosek właścicieli nieruchomości.

– Nie można zwiększać zabudowy, 
jeżeli nie mamy dróg, szkół, w dodatku 
nas regularnie zalewa. W tej sytuacji 
zmniejszanie powierzchni biologicznie 

czynnej to prosta droga do katastrofy – 
mówi mi Barbara Hofman, mieszkanka 
Wilczej Góry.

Projekt planu na działkach, gdzie 
dzisiaj obowiązuje zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna ekstensywna, 
zmienia powierzchnię biologicznie 
czynną z 70% nawet na 50%, a po-
wierzchnię minimalną działki 1800 m 
na 800 m (co oznacza, że można dzi-
siaj zabudować tylko 540 m z działki 
o wielkości 1800 m, a według projektu 
można będzie zabudować 400 m z 800 

m). Z kolei intensywność zabudowy ze 
wskaźnika 0,2 zmieniono nawet na 0,7.

– Dzisiaj można tu postawić wszyst-
ko, nawet szeregówki – zapewniała Ewa 
Gurtowska na spotkaniu w urzędzie, 
które odbyło się w ramach drugiego 
wyłożenia planu.

Faktycznie, dzisiaj zabudowa eks-
tensywna zapisana w planie niewiele 
znaczy, ponieważ w prawie budowla-
nym nie istnieje jej definicja. Jednak 
obowiązujące dzisiaj uszczegółowienie 
planu w postaci dużej powierzchni bio-
logicznie czynnej oraz sporych działek, 
de facto uniemożliwia taką zabudowę. 
Planowane zmiany sprzyjają intensyw-
nej zabudowie.

W projekcie zmienia się także zapi-
sy w miejscu, gdzie była wpisana zabu-
dowa jednorodzinna z wykluczeniem 
zabudowy bliźniaczej i szeregowej, a 
zamiast tego wpisano zabudowę jed-
norodzinną i bliźniaczą. Niby niewiel-
ka zmiana, ale przy okazji zmieniono 
m.in. powierzchnię biologicznie czynną 
z 70% na 40%, zmniejszono wielkość 
działek, oraz dopuszczono płaskie da-
chy. To w praktyce pozwala na budowa-
nie większej liczby kondygnacji.

– To prawda, nie zmienili państwo 
funkcji zabudowy, ale znacząco zmienili 
państwo parametry – powiedziała na 
spotkaniu mieszkanka Wilczej Góry.

\\\   Interesy są sprzeczne
Obecnie trwa drugie wyłożenie pro-

jektu planu, pierwsze było w styczniu, 
a w dyskusji publicznej wzięły udział 
3 osoby.

– Wiemy, więcej tego błędu nie 
popełnimy – powiedziała Marzena 
Kozłowska, mieszkanka Wilczej Góry. 
Przyznaje, że mieszkańcy dowiedzieli 
się o nowych zapisach dzięki radnemu 
z Wilczej Góry, Tomaszowi Filipowiczo-
wi. Faktycznie, na dyskusji do drugiego 
wyłożenia planu pojawiło się już kilka-
dziesiąt osób. 

17 hektarów zmieniane jest na 
wniosek 2 osób, właścicieli działek. Oni 
mają swoje racje, ponieważ łatwiej jest 
sprzedać mniejsze działki. Jednak zmia-
na ta wpłynie negatywnie nie tylko na 
wszystkich mieszkańców wsi, ale także 
na liczbę dzieci w już przepełnionych 
szkołach w okolicy, oraz na zwiększenie 
ilości samochodów, na już w godzinach 
porannych zakorkowanych ulicach Woj-
ska Polskiego i Postępu. Nie mówiąc 
już o aspekcie estetycznym. Tak inten-
sywnie zabudowane wsie są po prostu 
brzydkie i z wsią mają tyle wspólnego, 
ile ma np. Mysiadło.

Przykład tych zmian w planie, które 
prawie przeszły niezauważone, to na-
uka dla wszystkich mieszkańców, we 
wszystkich gminach. Na plany trzeba 
uważać, trzeba ich pilnować i czytać, a 
jeżeli coś nas zaniepokoi, należy to drą-
żyć. Na przykład w Józefosławiu takich 
na pozór drobnych zmian w planach w 
ciągu ostatnich kilkunastu lat nikt nie 
oprotestowywał i efekty są doskonale 
widoczne.

Uwagi można składać do 8 grudnia 
i może to zrobić każdy, nie tylko miesz-
kańcy gminy Lesznowola.

Tekst i zdjęcie Joanna Grela

\\\ TARCZyN

Uczniowie szkoły w Pracach 
Małych dowiedzieli się, jak nie 
paść ofiarą czadu. 

W połowie listopada, kiedy sezon 
grzewczy zaczął się już na do-

bre, lokalny radny Dariusz Sobierajski 
zorganizował dla uczniów szkoły lekcję 
dotyczącą zagrożeń, jakie nie się ze sobą 
tlenek węgla. Zajęcia dla dwóch grup 
wiekowych poprowadził dowódca jed-
nostki ratowniczo-gaśniczej w Piasecz-
nie, st. kpt. Robert Jakubowski. Dzieci 
dowiedziały się, czym jest tlenek węgla, 
w jaki sposób powstaje i kiedy jest nie-
bezpieczny. Zostały też przeszkolone 

w zakresie postępowania na wypadek 
podejrzenia zatrucia czadem. Szkolenie 
obejmowało też informacje dotyczące 
profilaktyki, czyli sposobów postę-
powania, które mają minimalizować 
ryzyko takiego zatrucia: kontrole pie-
ców i kuchenek, sprawdzanie systemu 
wentylacji czy montaż specjalnych czu-
jek. To wprawdzie bardziej informacje  
dla dorosłych domowników, ale są szan-
se, że uczniowie rozmawiając z rodzi-
cami o prelekcji przekażą im zdobytą 
wiedzę.

Przypomnijmy, że dokładnie rok 
temu omal nie doszło do tragedii w Jaz-
garzewie, gdzie zatruciu tlenkiem węgla 
uległa czteroosobowa rodzina.

Joanna Ferlian

Szeregówki w lesie?

Czadowa profilaktyka
Strażacki autorytet z pewnością pomaga w przekazywaniu wiedzy

Zadrzewiony teren, koło lasu, może się stać polem do popisu dla fanów  
intensywnej zabudowy

R E K L A M A

Faktycznie, dzisiaj 
zabudowa ekstensywna 

zapisana w planie 
niewiele znaczy, 

ponieważ w prawie 
budowlanym nie istnieje 

jej definicja

\\\   KRONIKA FUNDACJI ANIMAL 
RESCUE POLAND

13.11. zgłoszenie od straży miej-
skiej w Piasecznie o 2 psach błąkają-
cych się po ul. Bitwy Warszawskiej. Psy 
odłowiono. Po sprawdzeniu czytnikiem 
okazało się, że miały chipy i dzięki temu 
bezpiecznie wróciły do domu.

14.11. zgłoszenie o rannej sarnie w 
Bogatkach. Sarna miała rozległe rany po 
pogryzieniu przez psy. Decyzją lekarza 
weterynarii została poddana humani-
tarnej eutanazji.

16.11. zgłoszenie od osób prywat-
nych o przypadku znęcania się nad 
zwierzętami w sklepie zoologicznym 
na Ursynowie. Po kontroli stwierdzo-
no niewłaściwe warunki przetrzymy-
wania żółwi oraz niezgodne z prawem 
działania polegające na zmuszanie  
osób chętnych do adopcji kotów do do-
konania zakupów w wysokości około 
200 zł. Sklep otrzymał zalecenia i po-
uczenie oraz będzie regularnie kontro-
lowany.

17.11. zgłoszenie od straży miej-
skiej o kociakach porzuconych przy sta-
cji benzynowej z Gołkowie.  5 kociaków 
w stanie stabilnym zostało odwiezio-
nych do schroniska na Paluchu. Czekają 
na nowe, kochające domy.

18.11. zgłoszenie od policji i Mazo-
wieckiego Urzędu Celnego z prośbą o 
wsparcie działań w Wólce Kosowskiej 
przeciwko zagranicznej zorganizowanej 
przestępczości. Na miejscu znaleziono 
zamkniętą w baraku sukę w typie am-
staffa ze śladami licznych pogryzień. 
Sukę zabezpieczono i obecnie przecho-
dzi kwarantannę. Właściciel zwierzęcia 
jest nieznany. Po okresie kwarantanny 
suczka będzie szukała nowego i odpo-
wiedzialnego domu.

\\\ NA CZTERECH ŁAPACH

widzisz krzywdę zwierząt – zadzwoń 
pod całodobowy nr 22 350 66 91

FO
T. 

D.
 S

OB
IE

RA
JS

KI



5NR 173 (5) 22 LISTOPADA 2017AKTuALNOŚCI

\\\ PIASECZNO

Radni zdecydują, czy 
piaseczyński park, zwany 
potocznie chyliczkowskim, 
otrzyma nazwę Parku im. 
Książąt Mazowieckich. 

D opóki miejski park straszył swoim 
wyglądem, nikt specjalnie nie za-

biegał o nadanie mu nazwy. Zwyczajo-
wo starzy mieszkańcy Piaseczna mówią 
o nim „park chyliczkowski” lub „park 
Chyliczki”, a oficjalnie był nazywany po 
prostu Parkiem Miejskim. Teraz jednak, 
kiedy w końcu doczekał się długo ocze-
kiwanej rewitalizacji i zaczął być ozdo-
bą miasta, pojawiły się głosy, że należy 
mu nadać nazwę. Pierwszy wniosek w 
tej sprawie został złożony do Urzędu 

Gminy 29 września. Podpisani pod nim 
mieszkańcy, artyści i organizacje spo-
łeczne zaproponowali uczynienie pa-
tronem parku księcia Józefa Poniatow-
skiego. Miesiąc później, 27 październi-
ka, kontrpropozycję złożył Piaseczyński 
Klub Poszukiwaczy Historii. Zdaniem 
wnioskodawców powinno się pozostać 
przy zwyczajowej nazwie, odwołującej 
się do historii parku, a konkretnie jego 
lokalizacji na terenie majątku Chyliczki 
i nazwać go po prostu Park Chyliczki. 

Burmistrz ma zaś dla radnych swo-
ją propozycję i to ona ma być przed-
miotem głosowania. Podczas narady 
kierownictwa w ostatnim dniu paź-
dziernika ustalono, że właściwym bę-
dzie odwołanie się do wielowiekowej 
historii miasta, „której początek sięga 
czasów panowania na tych terenach 
rodu Książąt Mazowieckich” – czytamy 
w uzasadnieniu uchwały. W związku z 
tym burmistrz proponuje by patronem 
parku zostali Książęta Mazowieccy. Co 
na ten temat będą mieli do powiedzenia 
radni i czy ostatecznie nazwa zostanie 
przez większość zaakceptowana, napi-
szemy w kolejnym numerze.

Joanna Ferlian

\\\ PIASECZNO

Gmina Piaseczno przymierza 
się do wprowadzenia  
w swoim urzędzie możliwości 
wykonywania transakcji 
bezgotówkowych. 

J uż niebawem mieszkańcy powinni 
mieć możliwość wykonania wszyst-

kich operacji finansowych w Urzędzie 
Gminy przy użyciu kart płatniczych. Ta-
ka możliwość ma dotyczyć wszelkich 
opłat, których teraz dokonuje się gotów-
ką w kasie urzędu, czyli np. należności 

za odbiór odpadów komunalnych, po-
datek gruntowy czy mandaty od Straży 
Miejskiej. Jeśli podczas sesji 22 listopa-
da radni przychylą się do tego pomysłu, 
pozostanie podpisanie umowy z firmą 
obsługującą płatności i przygotowanie 
całego systemu.

– Chcielibyśmy, żeby płatności bez-
gotówkowe zostały w naszym urzędzie 
uruchomione z początkiem nowego 
roku – informuje Skarbnik gminy Ag-
nieszka Kowalska.

Joanna Ferlian

Park dostanie oficjalną nazwę?

„Plastik” 
w Piasecznie

Od stycznia do Urzędu Gminy będzie można przyjść bez gotówki

Konsultacje dotyczą autobusów jadących do Warszawy przez Konstancin

Niezależnie od oficjalnej nazwy mieszkańcy zapewne pozostaną przy zwycza-
jowym „parku chyliczkowskim” \\\ KONSTANCIN-JEZIORNA

Swoje uwagi można składać  
do końca tego miesiąca. 

O zmianach w komunikacji miejskiej, 
które czekają mieszkańców na-

szego powiatu w związku z otwarciem 
połączenia Wilanów-Ursynów, informo-
waliśmy szczegółowo w poprzednich 
wydaniach Przeglądu Piaseczyńskiego. 
W zeszłym tygodniu burmistrz gminy 
Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk 
wydał zarządzenie w sprawie zorgani-
zowania konsultacji społecznych do-
tyczących autobusów kursujących na 
trasie Konstancin-Jeziorna – Warszawa.

Propozycja włodarza gminy jest na-
stępująca: autobusy linii 139, 710 i 724 
powinny dojeżdżać do Metra Kabaty, 
742 jadący z Góry Kalwarii do Wilano-

wa pozostałby na swojej dotychcza-
sowej trasie, podobnie jak 700, który 
obecnie dojeżdża z przystanku Pańska 
do Dworca Centralnego. Ponadto bur-
mistrz deklaruje zwiększenie środków 
finansowych w budżecie gminy na to, 
by autobusy tej ostatniej linii jeździły 
częściej w dni robocze.

Swoje uwagi oraz wnioski w spra-
wie zmian mieszkańcy mogą składać na 
adres Urzędu Miasta i Gminy, osobiście 
w jego kancelarii lub też w formie elek-
tronicznej na adres: drogi@konstan-
cinjeziorna.pl. Konsultacje trwają od 
17 listopada do 30 listopada tego roku.

– Każdy z nas wyda swoją subiek-
tywną opinię uwarunkowaną obecnym 
miejscem pracy, szkoły, czy też uczelni, 
ale dzisiejsza rzeczywistość pokazuje, 
że wszystko się zmienia, proszę więc 
wyrazić swój pogląd w miarę obiek-
tywnie, uwzględniając potrzeby innych 
– informuje burmistrz w swoim zarzą-
dzeniu.

Tekst i zdjęcie Rafał Lipski

Niech wypowie się
pasażer

\\\ w SKRÓCIE

\\\   AUTObUSy WRACAJą NA TRASę
W związku z planowanym zakończeniem remontu ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, od 27 listopada 

funkcjnował będzie stary rozkład autobusów. Autobusy linii 710, N50, L-15, L-21 wracają na trasy sprzed remontu i nie 
będą korzystać z dotychczasowych objazdów.

R E K L A M A

R E K L A M A
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\\\ KONSTANCIN-JEZIORNA

Kolejna zaleta dobrodziejstwa, 
jakim są media 
społecznościowe.  

W andalizm to jeden z najczęst-
szych problemów dotykających 

w zasadzie każdą miejscowość w Pol- 
sce. Brak szacunku do mienia publicz-
nego, niszczenie tablic, ławek, przystan-
ków autobusowych staje się nieodłącz-
nym elementem życia w mieście oraz  
na wsi. Istnieją jednak pewne sposoby, 
by skutecznie sobie z tym poradzić – 
rozwiązaniem może być... Facebook. 
Dowodem na to jest ogłoszenie za-
mieszczone na profilu „Społeczność 
Sołectwa Cieciszew”, które ukazało się 
w internecie na początku tego mie-
siąca i dotyczyło ostatnich wybryków  
na terenie wsi.

„Szanowni Mieszkańcy. W ostatnich 
dniach października na terenie naszego 
sołectwa doszło do niszczenia mienia 
naszej wspólnoty. Przewrócono znak 
przystanku autobusowego, zbito szy-
bę tablicy informacyjnej, powyrzucano 
odpady komunalne z koszy na śmieci, 
zniszczono kosz na śmieci na ryneczku 
i próbowano wyrwać jedną z ławek, a 
ponadto dokonano zniszczenia pojaz-
du jednego z mieszkańców naszej wsi. 

Posłużę się inicjałami sprawców tych 
niegodnych czynów. Drogi kolego R i 
kolego M, jak już się narozrabiało, to 
następnego dnia należy usunąć szko-
dy i przeprosić osoby, które ucierpia-
ły. Panowie mają po dwadzieścia lat,  
a sprzątają po nich rodzice. Następny 
taki wybryk skończy się wnioskiem spo-
łeczności o odpracowanie wandalizmu 
na rzecz naszej wsi – czytamy w poście 
na Facebooku – Do kolegi R i kolegi M 
dodamy jeszcze kolegę Ł, który cichutko 
siedzi i jest szczęśliwy, że za niego po-
sprzątano i może się uda. Krótko rzecz 
biorąc, się nie uda”.

Jak się dowiedzieliśmy, reakcja spo-
łeczności lokalnej na akty wandalizmu 
przyniosła oczekiwany efekt.

– Szczęśliwie do dnia dzisiejszego 
incydenty wandalizmu się nie powtó-
rzyły. Wpis na stronie Społeczności 
sprawił, że sprawa stała się na wsi 
głośna, sprawcy przestali być anoni-
mowi, a o to nam chodziło. Jak pisali-
śmy, rodzice jednego z młodych ludzi 

posprzątali przystanek autobusowy 
oraz przeprowadzili z nim rozmowę 
edukacyjną. Ławkę i kosz naprawił je-
den z członków rady sołeckiej. Sprawcy 
zgłosili się do właściciela uszkodzonego 
pojazdu i zobowiązali się do pokrycia 
kosztów naprawy lakieru – mówi nam 
Ireneusz Staśko, członek Rady Sołeckiej 
Cieciszewa.

– Wkopany został również wy-
rwany wcześniej słup przystankowy, 
ale nie wiemy przez kogo. Incydenty 
wyrywania znaków przy przystankach 
autobusowych powtarzały się zresztą 
w Cieciszewie od paru miesięcy. Trudno 
powiedzieć, czy były dziełem tej samej 
grupy wandali – dodaje.

Miejmy nadzieję, że nagłośnienie 
sprawy zadziała prewencyjnie, a każda 
z osób, która do tej pory nie potrafiła 
uszanować cudzej własności, zastanowi 
się kilka razy, zanim popełni przewi-
nienie.

Tekst i zdjęcie Rafał Lipski

Sposób 
na wandali

Szkodnicy na ogół czują się bezkarni

Stosownie do art. 17  pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro- 
waniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1  
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały nr 79/VI/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w spra- 
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, 
od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wscho- 
du osią ulicy Czajewicza, od południa, osią ulicy Sienkiewicza zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta piaseczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 listo- 
pada 2017 r. do 08 stycznia 2018 r., w pokoju Wydziału Architektury i Urbanistyki nr 46  
na I piętrze w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godzi- 
nach od 10.00 do 14.00.

dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno w  dniu 04 grudnia 2017 r. od godz. 
16.00 do godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta  
i Gminy Piaseczno.

Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko można składać:
– na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; 
– ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Pia- 

seczno przy ul. Kościuszki 5;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu .
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem 

właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 30 stycznia 2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch Anna Pakulińska, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Stosownie do art. 17  pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały nr 152/VIII/2015 Rady Mie-
jskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp-
odarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części miasta piaseczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 30 listopada 2017 r. 
do 08 stycznia 2018 r., w pokoju Wydziału Architektury i Urbanistyki nr 46 na I piętrze w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godzinach od 10.00 do 14.00.

dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w pokoju nr 46 
Urzędu  Miasta i Gminy Piaseczno w  dniu 04 grudnia 2017 r. od godz. 13.00  do godz. 15.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko można składać:
– na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; 
– ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. 

Kościuszki 5;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrze-

nia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch Anna Pakulińska, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

UiA.ZP.6721.33.2017.PK
17.11.2017 r.

UiA.ZP.6721.32.2017.PK
17.11.2017 r.

OgłOszenIe

OgłOszenIe

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego części miasta piaseczna dla obszaru  

ograniczonego od zachodu osią ulicy wojska polskiego, od północy  
osią ulicy nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim,  

od wschodu osią ulicy czajewicza, od południa, osią ulicy sienkiewicza  
wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  na   podstawie   art. 35   ustawy   z   dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru- 
chomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje,  iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie Burmistrza oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu  
zamieszczony został do publicznej wiadomości  „Wykaz Nieruchomości” przeznaczonych do wydzierżawienia:  w trybie 
bezprzetargowym działki ozn. nr 39/30, obręb 25, położonej w Piasecznie przy ul. Zielonej; części działki ozn. nr ewid. 
768/32 i działki ozn. nr ewid. 768/30,  położonych  w Gołkowie przy  ul. Szaniec; części działki ozn. nr ewid.2/1, obręb 22, 
położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej, część działki nr 3/20, obr. 3, położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów. 

wykaz nIeruchOmOŚcI

URZąD MIASTA I GMINy PIASECZNO
P R O M O C J A

Kolejna fala szoku i niedo-
wierzania rozlała się po 
kraju – oto minister kultury 

zarządził burzenie Pałacu Kultury! 
Komentatorzy rzucili się na temat 
jak wściekłe harpie.

Jest tylko jeden drobny szko-
puł – nikt nie zamierza niczego 
burzyć. Cała awantura zaczęła się od 
radiowego wywiadu z ministrem Gliń-
skim, w trakcie którego redaktor Ma-
zurek zapytał – nieco prowokując – o 
możliwość wyburzenia. Minister odpo-
wiedział, że nie miałby nic przeciwko. 
Pytanie padło już na koniec rozmowy, 
chyba niejako dla rozładowania atmo-
sfery, wywiad dotyczył bowiem głów-
nie zmian personalnych w instytucjach 
kultury i artystycznych planów tychże. 
Media najwyraźniej nie miały żadnego 
ciekawszego tematu na podorędziu, bo 
uczepiły się tej wypowiedzi, wygumko-
wały pytanie redaktora, tu dołożyły, 
tam odjęły i ruszyła medialna machina. 
„Gliński burzy Pałac Kultury!” – grzmi 
nagłówek w Internecie. „Macierewicz 
wysadzi PKiN!” – dokłada swoje trzy 
grosze kolejny. „Znamy dokładną datę 
wyburzenia Pałacu!” – tu dziennikarze 
poszli chyba najdalej, dokładając do 
wymijającej odpowiedzi ministra ewi-
dentną wróżbę z fusów. 

Nie jestem orędowniczką obecne-
go rządu. Nie będę też bronić ministra 
Glińskiego. Ale to, co wyprawiły media, 

woła o pomstę do nieba. To już 
nie jest pogoń za tanią sensacją, 
ciężko to nawet nazwać robie-
niem z igły wideł – to prędzej 
robienie z igły silnika wysoko-
prężnego.

Musimy jednak pamiętać, że 
media to biznes, a informacja to 

produkt jak każdy inny. Nikt tego nie 
robi wyłącznie dla idei, przede wszyst-
kim liczą się pieniądze i rozgłos. A te za-
leżą od odbiorcy. Skoro więc odbiorca 
chce krzykliwych newsów, media będą 
wyświetlać wielki nagłówek „MINI-
STER BURZY PAŁAC!” zamiast rzetelnie 
napisać „Redaktor zapytał, a minister 
odpowiedział”. A my, odbiorcy, zachę-
camy je do takiego zachowania, klika-
jąc, kupując, oglądając, udostępniając 
i komentując. I to my narzucamy tem-
po, w jakim otrzymujemy informacje. 
Może i żyjemy w szalonym świecie, ale 
ile z tego szaleństwa wykreowaliśmy 
sami, otaczając się szumem medial-
nym? Może warto czasem zrobić krok 
w tył, wyłączyć telewizor czy komputer 
i zamiast czytać kolejne doniesienia na 
żółtych i czerwonych paskach pójść na 
spacer albo przeczytać dobrą książkę? 

„Kłamstwo zdąży obiec Ziemię, nim 
prawda włoży buty” – napisał Terry 
Pratchett. Staram się żyć według tych 
słów i zachęcam do spróbowania tego 
samego.  

Karla

\\\ fELIETON

Pchły pod Pałacem
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\\\ POWIAT

Od listopada kontrola biletów 
nabrała zupełnie innego 
oblicza.  

W raz z początkiem listopada Za-
rząd Transportu Miejskiego w 

Warszawie wprowadził jednolite stro-
je dla swoich pracowników. ZTM ubrał 
osoby zajmujące się Punktami Obsługi 
Pasażerów, pracowników kancelarii 
nadzoru ruchu, obsługi parkingów P+R, 
a także, co najistotniejsze, kontrolerów 
biletów. Jednakże okres, kiedy ci ostatni 
nosili charakterystyczne czapki z żółty-
mi elementami (stąd też ponoć wywo-
dzi się popularne określenie „kanar”), 
minął bezpowrotnie. Obecnie nastały 
czasy szyku i elegancji.

\\\   „Wizytówka stołecznej  
komunikacji”

– Jaki pan dziś elegancki, pod kra-
watem... – uśmiechnęła się starsza pani 
w stronę jednego z kontrolerów spraw-
dzającego bilety w autobusie linii 700.

Krawat stanowi wyłącznie dodatek 
do całego „umundurowania”. Strój kon-

trolerów składa się obecnie ze spodni 
wyjściowych w kant w kolorze grafito-
wym, eleganckiej, grafitowej marynarki, 
białej koszuli, czarnego paska oraz czar-
nych butów. Panie mogą zamienić sobie 
spodnie na równie stylową spódnicę, a 
zamiast krawata przywdziewają kolo-
rowe apaszki. Ponadto przy niesprzy-

jającej aurze kontrolerzy zakładają do-
datkowo czarne kurtki, zimą oczywiście 
będą mogli sięgnąć po zimowe spodnie, 
czapki oraz rękawiczki. W okresie maj-
-wrzesień, z racji wyższej temperatury, 
będzie istniała możliwość zostawienia 
krawata w szafie i rozpięcia jednego gu-
zika pod szyją. Jednolity ubiór dotyczy 
kontrolerów pracujących na etat, jak i 
również tych, którzy sprawdzają bilety 
na podstawie umowy zlecenie oraz firm 
zewnętrznych wykonujących czynności 
na zlecenie ZTM.

– Stali się dzięki temu lepiej roz-
poznawalni i są wizytówką stołecznej 

komunikacji miejskiej – poinformował 
Zarząd Transportu Miejskiego na swojej 
stronie internetowej.

\\\   „Ubranie nie ma znaczenia, 
dopóki ktoś go nie włoży”

To słowa światowej sławy amery-
kańskiego projektanta mody Marca Ja-
cobsa. I rzeczywiście, patrząc na reakcje 
niektórych pasażerów, zmiana okazuje 
się być strzałem w 10. Część osób nieco 
inaczej postrzega teraz wizerunek kon-
trolerów biletów.

– Powiem szczerze, że podoba mi 
się ta zmiana. Do tej pory „kanar” ko-
jarzył mi się z zakapturzonym osobni-
kiem, który w jednej sekundzie ujawniał 
swoje mroczne oblicze i paraliżował 
strachem zgromadzonych w autobusie 
pasażerów. Teraz, po pierwsze, atmo-
sfera jest mniej napięta, a po drugie i 
kontroler jakby bardziej sympatyczny. 
Trochę jak konduktor w pociągu – dzieli 
się z nami opinią student dojeżdżający 
na uczelnię.

Lepszy wizerunek kontrolerów to 
nie jedyna zaleta tego pomysłu. „Od razu 
widać, że kanar!” – irytował się w jed-
nym z odcinków serialu „Bulionerzy” 
aktor grający kontrolera, którego ubra-
no w garnitur. Jak się jednak okazuje, 
dużo łatwiejsza rozpoznawalność może 
przynieść wiele korzyści.

– Rozpoznawalność kontrolerów 
może wpłynąć na to, że część gapowi-
czów zacznie kupować i kasować bilety 
– pisze ZTM.

Rafał Lipski

Elegancki „Kanar”

Nowe stroje pracowników ZTM

Będzie zrobiona tylko dolna część Paderewskiego, mieszkańcy górnej czują się 
więc pokrzywdzeni
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Dużo łatwiejsza 
rozpoznawalność  

może przynieść wiele 
korzyści

Obecnie nastały czasy 
szyku i elegancji

\\\ PIASECZNO

Mieszkańcy ul. Paderewskiego 
są oburzeni, że budowana jest 
tylko połowa ich drogi, chociaż 
w maju burmistrz zadecydował,  
że będzie robiona cała. Pytają 
dlaczego. 

M ieszkańcy ul. Paderewskiego od 
lat zabiegają o utwardzenie ich 

drogi, która jest w fatalnym stanie. Ulica 
znajduje się między Pomorską a Orężną, 
gdzie od lat stopniowo asfaltowane są 
kolejne drogi.

Zarządzeniem burmistrza prze-
sunięto środki finansowe w kwocie 
300 000 zł z innego zadania, co łącznie 
ze środkami już zabezpieczonymi w bu-
dżecie na budowę tej ulicy dało 500 000 
zł. Wydawało się, że pół miliona złotych 
wystarczy, zwłaszcza, że droga wcale 
nie jest długa.

Na początku listopada na ich dro-
dze pojawiły się maszyny i przenośne 
toalety dla drogowców. To był znak, że 
zacznie się w końcu budowa. Jednak 
następnego dnia ubikacje i maszyny 
przeniesiono na drugą część drogi, na-
zywaną dolną częścią. Paderewskiego 
jest bowiem przedzielona na nierówne 
części ulicą Wyczółkowskiego.

– Drogowcy potwierdzili nam, że 
będzie robiona tylko tamta część ulicy 
– mówi nam pani Ewa, która mieszka 
w górnej części. – To nielogiczne. Nasza 
część jest krótsza, więc tańsza, poza tym 
stoją tu starsze domy, więc czekamy na 
zrobienie drogi w całości. No i mamy 
zarządzenie burmistrza, które mówi o 
całej drodze!

Włodzimierz Rasiński, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury i Transportu 
Publicznego, powiedział nam, że fak-
tycznie za pół miliona miała być robiona 
cała droga, jednak oferty, które wpłynę-
ły opiewały na ok. 800 000 zł. To spora 
różnica, trudno ponownie przesunąć 
taką ilość środków w jednym roku bu-
dżetowym. Dlatego dołożono małą su-
mę pieniędzy, aby sfinansować dolny 
odcinek za ok. 515 000 zł. Gmina chciała 
wykorzystać całą przyznaną kwotę na 
tę drogę stąd wybór dłuższej jej części. 
Mieszkańcy górnej części Paderewskie-
go muszą więc poczekać, czy radni przy-
znają pieniądze w budżecie, nad którym 
trwają prace.

Oferty znacznie przewyższające 
przyznane kwoty na zadanie, to po- 
ważny problem, z jakim od pewnego 
czasu borykają się samorządy w całym 
kraju.

Tekst i zdjęcie Joanna Grela

Za wysoka oferta

\\\ KUlTURA w SKRÓCIE

 \\\ SPOłECZNICy I PATRIOCI KONSTANCINA
W ramach działalności Klubu Historyczno-Patriotycznego, w czwartek,  
23 listopada o godz. 18.00 zapraszamy do Konstancińskiego Domu 
Kultury przy ul. Mostowej 15 na wykład i prezentację multimedialną  
o mieszkańcach Konstancina-Jeziorny zaangażowanych w pracę dla 
dobra innych.
W niezwykle interesującym spotkaniu wezmą udział pisarze i varsavianiści 
Tadeusz Wł. Świątek i Rafał Chwiszczuk z Fundacji Cultus. Wstęp wolny.

R E K L A M A
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K ilka lat temu tradycja przywędro-
wała do Polski. Dzisiaj coraz wię-

cej sklepów bierze udział w Czarnym 
Piątku.

Black Friday przypada w ostatni pią- 
tek listopada, następnego dnia po Świę-

cie Dziękczynienia. W Stanach Zjedno-
czonych jest to dla sprzedawców naj-
bardziej dochodowy dzień w roku. Na 
zakupy idzie wówczas około 100 mln 
osób, a szacuje się, że jedna osoba wyda-
je średnio 400$. Wiele sklepów wydłuża 
swoje godziny pracy, a nawet pracuje 
całą dobę. 

Nie tylko sprzedawcy kochają ten 
dzień. Dla klientów to sposób  na upo-
lowanie prawdziwej okazji za grosze  
(a raczej za centy lub kilka dolarów).

W Polsce Black Friday przypadł 
do gustu zarówno sprzedawcom jak  
i klientom. U nas także przeceny są już 
coraz większe, a niektóre sklepy tak-
że otwierają się na całą noc. Również  
w Piasecznie!

Red.

Black Friday (Czarny Piątek), 
to prawdziwe święto  
dla wszystkich, którzy lubią 
zakupy. W USA przecenione 
jest wówczas wszystko  
i wszędzie. A w Polsce?

Black Friday 
– święto przeceny

\\\ KRAJ

100 lokalizacji z największą 
liczbą głosów otrzyma czujnik 
monitorujący jakość powietrza. 
Lokalizacje można zgłaszać  
do 10 grudnia. 

F undacja Aviva przekaże 150 czuj-
ników. 100 czujników zostanie 

zamontowanych tam, gdzie wskażą 
głosujący. Kolejne 50 miejsc zostanie 
wskazanych przez Fundację, by uzu-
pełnić luki w sieci czujników na mapie 
Polski.

Poza konkursem Aviva od zeszłego 
tygodnia (dokładnie od 14 listopada, 
ogłoszonego Dniem Czystego Powie-
trza) montuje 150 czujników firmy Airly 
na swoich placówkach. To w sumie da 
300 czujników w całej Polsce.

\\\   Konkurs jest częścią  
kampanii społeczno-
edukacyjnej „Wiem, czym 
oddycham”.

– „Wiem, czym oddycham” to kon-
kurs skierowany do lokalnych społecz-
ności i ich mieszkańców, którzy chcą 
monitorować stan jakości powietrza w 
swojej okolicy – informuje organizator. 

Lokalizacje można zgłaszać na stro-
nie www.wiemczymoddycham.pl i mo-
że to zrobić każdy. Jednak nie w każdej 
lokalizacji.

– W miejscu instalacji musi być 
dostęp do prądu oraz zasięg sieci ko-
mórkowej, ponieważ dane przesyłane 
są przez wi-fi – mówi nam osoba z Fun-
dacji.

Można zgłosić kilka lokalizacji. For-
mularz wymaga jednak zaznaczenia, 
że dysponujemy wskazaną lokalizacją. 
Dlatego jeżeli chcemy umieścić czujnik 
nie na swojej działce, tylko w miejscu 
publicznym, typu szkoła, urząd, przy-
chodnia czy sklep, zapytajmy najpierw 
dyrektora, zadzwońmy do urzędu czy 
przychodni lub porozmawiajmy w skle-
pie. Jeżeli chcemy czujnik umieścić w 
parku czy na placu zabaw, upewnijmy 
się, że będzie tam dostęp do prądu.

Na mapie, na której możemy zazna-
czyć wybraną lokalizację, są umieszczo-
ne już te czujniki, które funkcjonują. W 
naszym powiecie nie jest ich akurat zbyt 
wiele.

Jeżeli wybierzemy lokalizację war-
to o tym poinformować znajomych, np. 

poprzez portal społecznościowy, lub 
zachęcić urząd gminy, żeby promował 
głosowanie. W końcu najbardziej będą 
liczyć się „kliknięcia”.

\\\   Po co nam w ogóle  
czujniki?

– Przed smogiem nie uciekniemy, 
ale musimy pamiętać, że nawet zimą 
nie zawsze musi on występować. Naj-
gorsze jest to, że bardzo trudno jest 
ocenić jakość powietrza gołym okiem. 
Piękna pogoda za oknem może okazać 
się bardzo zwodnicza. Nieraz jest tak, 
że w zimowy dzień miłe słońce przy-
ciąga do parku rzesze spacerowiczów, a 
w powietrzu przekroczone są wszelkie 
normy stężenia pyłów – pisze na stronie 
Fundacji Andrzej Pająk, dziennikarz blo-
ga popularnonaukowego Crazynauka. 

Dzięki czujnikom wiemy, kiedy po-
wietrze nie jest nam przyjazne. Wszyscy 
możemy obserwować stan powietrza 
mierzony przez czujniki w swoich 
komputerach, albo poprzez aplikacje 
w naszym smartfonie. Im więcej jest 
czujników w okolicy, tym więcej mamy 
danych. Ukazują one dramatyczny obraz 
stanu powietrza w naszym kraju, ale 
także wskazują jak bardzo potrzebne 
są działania władz (państwowych oraz 
samorządowych) aby jakość powietrza 
poprawić.

Joanna Grela

Wyklikaj czujnik

R E K L A M A
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Z wiedzam okolice Tarczyna w poszu-
kiwaniu dworu rodziny Górskich i 

dziękczynnej kapliczki. W Kopanej, przy 
ulicy Anieli i Wojciecha Górskich, królu-
je nad okolicą okazała budowla; to dwór. 
Powstał w XIX wieku, przebudowany 
w 1901 r. przez Górskich. Ogród, zało-
żony według projektu Celichowskiego, 

nie istnieje. Kapliczkę odnajduję przy 
drodze do dworu. Na postumencie u 
stóp zniszczonej figury napis – „za nami 
uzdrowienie...”. Budynek stacji kolejo-
wej Pawłowice-Kopana projektu Kon-
stantego Jakimowicza w ruinie. Całość 
robi przygnębiające wrażenie.

Wtedy przyszło mi na myśl, że 
trzech znakomitych pedagogów z cza-
su zaboru rosyjskiego związanych jest 
z ziemią piaseczyńską i Piasecznem. 
Myślę o Cecylii Plater-Zyberkównie, 
generale Pawle Chrzanowskim i Woj-

ciechu Górskim, twórcach znakomitych 
polskich szkół prywatnych w czasach, 
gdy uczeń za posiadanie polskiej książ-
ki był relegowany ze szkoły, a język 
polski na terenie szkoły zakazany. Czy 
dostatecznie zdajemy sobie sprawę z 
tego, że dzięki tym pedagogom dziś 
mówimy po polsku? Wojciech Górski 
w swoim pamiętniku pisze: ”Pewnego 
razu przyjął mnie Apuchtin, biegał po 
pokoju przyjęć, pluł jak zwykle, gdy był 
w złym humorze, a był zawsze gdy na 
przesłuchaniu przyjmował Polaka, i 
łajał, groził zamknięciem szkoły za to, 
że jeden uczeń rzucił kwiatek w rocz-
nicę ustanowienia Konstytucji na ru-
iny zabytkowej kapliczki w Ogrodzie 
Botanicznym. A na zakończenie rzekł 
–„Nie powinieneś przyjmować dzieci 
nieprawomyślnych rodziców”. I dalej 
Górski wspomina: „Podręczniki ro-
syjskie fałszowały historię. Królestwo 
Polskie dla historii nie istniało, a tylko 
»Kraj Przywiślański«”. Górski pisze, 
że prześladowani nauczyciele stawia-
li opór aż do końca, do wyrzucenia ze 
szkoły. Znosili upokorzenia, byleby tyl-
ko ratować młodzież i nie dopuścić do 
tego aby urzędnicy carscy całkowicie 
zawładnęli oświatą. Szkoły prywatne 

nie miały przywileju prowadzenia egza-
minu maturalnego, ze szkoły prywatnej 
uczniowie na egzamin maturalny uda-
wali się do szkoły rządowej. Byli tak tam 
gnębieni, że czasami zdarzały się samo-
bójstwa. O tym pisze Wojciech Górski 
w swojej książce „Trzy karty”. Pensje 
żeńskie Brzezińskiej i Guerenowej za-
mknięto na rok 1876/77, ponieważ w 
piśmie galicyjskim napisano, że w ich 
szkołach wychowuje się dziewczęta 
w duchu narodowym, aby mogły się 
ochronić przed rusyfikacją. Właściciele 

szkół, gdy wizytacje rosyjskich inspek-
torów wypadały niepomyślnie, uciekali 
się do dawania panom inspektorom ła-
pówek, co oczywiście skutkowało tym, 
ze zapominano przewinienia uczniów 
i nauczycieli. Gdy jednak wysokość po-
darunków nie była dostatecznie satys-
fakcjonująca i zamykano klasy, szkoły 
prowadziły te klasy w ukryciu. Pewien 
namiestnik nazywał język polski „języ-
kiem kucharek”, nienawiść Rosjan do 
wszystkiego co polskie była nieograni-
czona. Górski pisze też o tym, że gdyby 

właścicielami i dyrektorami szkół pry-
watnych byli Rosjanie, wszystko moż-
na by kupić, demoralizacja młodzieży 
sięgnęłaby szczytów. W takiej atmosfe-
rze powstawała idea „szkoły pamiątki” 
– aby pamiętać o czasach rusyfikacji, 
o trudach pracy nauczyciela, a potem 
jeszcze o patriotyzmie tych uczniów i 
nauczycieli, którzy ginęli na frontach 
wojny światowej i tej w 1920 r. „Pamiąt-
ka” stała się symboliczna.    

\\\   Pamiątka
Wojciech po śmierci żony w 1918 r. 

porządkuje swoje sprawy majątkowe i 
przystępuje do realizacji największego 
marzenia Anieli – stworzenia szkoły 

wiejskiej. Dopiero po 7 latach, w 1925 
r., niezależnie od szkoły warszawskiej, 
powstaje szkoła powszechna koło Tar-
czyna. Zaistnieje na stałe w 1928 r. w kil-
kopiętrowym gmachu we wsi Pamiątka. 
Wojciech sam nadzoruje budowę bu-
dynku, mieścić się będzie w nim szko-
ła, Dom Ludowy i pomieszczenia dla 
przyjeżdżającej z Warszawy młodzieży. 
Przed szkołą Wojciech Górski w obec-
ności nauczycieli i uczniów sadzi dąb, 
zakopuje w jego korzeniach butelkę z 
informacją o genezie placówki. W czasie 
trwania roku szkolnego przebywają tu 
też uczniowie warszawscy, a podczas 
wakacji letnich organizowane są kolonie 

dla mniej zamożnej młodzieży z mia-
sta. Szkoła w Pamiątce jest bezpłatna, 
zdolniejsi uczniowie mogą przejść jako 
stypendyści do gimnazjum warszaw-
skiego. Górski jest niezmordowany w 
krzewieniu kultury polskiej. Dom Lu-

dowy ulokowany na parterze budynku, 
będzie otwarty dla ludności z okolicy 
i spełniać będzie role prężnego ośrod-
ka kulturalnego. Na parterze było też 
mieszkanie kierownika szkoły i stołów-
ka. Na pierwszym piętrze rozlokowano 
szkołę. Na piętro wiodły schody i idąc 
nimi można było przeczytać napisy. Oto 
jeden z nich: „Naród, który nie umie pra-
cować i oszczędzać, popadnie wcześniej 
lub później w niewolę ekonomiczną lub 
polityczną narodu, który posiada te cen-
ne przymioty”. W osobnym budynku 
mieściły się łazienki. Ważne dla sporto-
wej idei szkoły były boiska.

Dom Ludowy wyposażono w apa-
rat radiowy, gramofon, fortepian i – co 

najistotniejsze – w bibliotekę. Księgo-
zbiór, prócz książek beletrystycznych, 
wzbogacany był w literaturę fachową, 
potrzebną do wsparcia kursów orga-
nizowanych dla mieszkańców. Na pię-
trze trzecim w budynku znajdowały się 
mieszkania dla nauczycieli i osiedle dla 
uczniów z gimnazjum warszawskiego. 
Dzieci z Pamiątki mogły jechać do War-
szawy i tam nocować, bo gmach szkoły 
Górskiego miał na strychu mieszkania 
dla wycieczek i stołówkę. Z kolei baza 
noclegowa w Pamiątce była przystoso-
wana na 50 osób.

Czyż to nie był znakomity pomysł, 
by w ten sposób połączyć obie szkoły, 
ożywić życie kulturalne Tarczyna i oko-
lic i jednocześnie stworzyć możliwości 
dla uczniów wiejskich łatwego wyjazdu 
do stolicy i pobierania tam wiedzy? W 
okresie międzywojennym Pamiątka by-
ła prężnym ośrodkiem kulturalnym, w 
którym odbywały się przedstawienia te-
atralne, kursy dla dorosłych i młodzieży, 
bale okolicznościowe dla miejscowych 

i zamiejscowych elit. A wszystkim tym 
zajmowała się Fundacja Anieli i Woj-
ciecha Górskich. Skąd na to wszystko 
pieniądze? Wojciech bierze pożyczkę z 
gwarancją, że zostanie spłacona przez 
spadkobierców w razie jego śmierci. 
Pod umową podpisuje się córka Cecylia 
Leszczyńska z mężem Władysławem, 
syn Jerzy Górski i córka Maria Górska.

 Wojciecha powoli w pracy zastę-
puje syn Jerzy. Ojcem opiekuje się córka 
Maria.   

Małgorzata Szturomska

Szkoła w Pamiątce – część 2

napisz do autorki
m.szturomska@przegladpiaseczynski.pl

Przed szkołą Wojciech 
Górski w obecności 

nauczycieli i uczniów 
sadzi dąb, zakopuje  
w jego korzeniach 

butelkę z informacją  
o genezie placówki

Czy dostatecznie 
zdajemy sobie sprawę 

z tego, że dzięki tym 
pedagogom dziś 

mówimy po polsku?

Szkoła w Pamiątce w roku 1928

„Trzy karty” strona tytułowa książki 
Wojciecha Górskiego

Tabliczka obok dębu Wojciecha 
sprzed szkoły w Pamiątce

Kapliczka w Kopanej

Dwór w Kopanej
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P rogram Mieszkanie dla Młodych ru-
szył w styczniu 2014 r. Jego celem 

jest pomoc młodym ludziom w zakupie 
pierwszego mieszkania lub domu. W 
przeciwieństwie do programu Rodzina 
na Swoim, można  żyć w związku part-
nerskim lub być singlem. MdM może za-
stąpić wkład własny albo go uzupełnić, 
zarówno przy zakupie nowego miesz-
kania, jak i z rynku wtórnego.

Wysokość dofinansowania zależy 
od sytuacji życiowej wnioskodawcy, 
jednak kryteria w ustawie z 2013 r. nie 

są zbyt wymagające, dlatego warto roz-
ważyć złożenie wniosku, zwłaszcza że 
to ostatnia szansa.

\\\   Po pierwsze sprawdź 
zdolność kredytową

Następnie poszukaj nieruchomo-
ści. Powierzchnia mieszkania może 
wynosić maksymalnie 75 m2, ale do-
płata liczona jest do powierzchni 50m2. 
Jeżeli mamy troje dzieci, to kryterium 
to powiększa się o dodatkowe 10m2. 
Maksymalna powierzchnia domu to z 

kolei 100m2, dla rodzin z trojgiem dzie-
ci 110m2.

Nieruchomość musi spełniać także 
limity cen za metr kwadratowy. W IV 
kwartale 2017 r. dla gmin sąsiadujących 
z Warszawą, dla nieruchomości z rynku 
pierwotnego to 4 669,16 zł, a z wtórne-
go 3 820,22 zł.

Należy wybrać jeden z 14 banków, 
które biorą udział w programie. 

– Kredyt powinien być zaciągnięty 
w polskich złotych, a minimalny okres 
jego spłaty to 15 lat. Kwota finansowa-

nia musi obejmować minimum 50% 
wartości nieruchomości. Jeśli kosztu-
je ona 200 000 zł, wysokość kredytu 
musi wynosić co najmniej 100 000 zł 
–  wyjaśnia w morizon.pl Mikołaj Baca 
z oddziału firmy Alex T. Great Finanse i 
Nieruchomości w Jaworznie.

\\\   Następnie zgromadź 
wymagane dokumenty

Czyli te, których banki żądają przy 
każdym kredycie hipotecznym (m.in. 
dokumentujące wysokość naszego do-
chodu, zależne od formy i miejsca za-
trudnienia oraz dotyczące kredytowa-
nej nieruchomości, zależne od miejsca 
i przedmiotu zakupu, np. odpis z księgi 
wieczystej, wycena nieruchomości. 

Oprócz tego będą potrzebne dodat-
kowe dokumenty z uwagi na dopłatę, 
np. wniosek o dodatkowe wsparcie w 

formie spłaty części naszego kredytu, 
ale składany dopiero, gdy spełniamy 
warunki otrzymania dodatkowego 
wsparcia, dopiero po przeniesieniu już 
własności nieruchomości na nas).

– W mojej ocenie program MdM jest 
bardzo dobrą propozycją dla każdego, 
kto rozważa zakup nieruchomości. Kry-
teria programu można łatwo spełnić, a 
dopłata w wysokości od 30 do 100 tyś 
zł jest znacznym ułatwieniem w zaku-
pie nieruchomości. Dlatego warto już 
teraz udać się do eksperta, sprawdzić 
swoją zdolność kredytową i rozpocząć 
poszukiwania nieruchomości. Biorąc 
pod uwagę fakt, że jest to już ostatnia 
transza dopłat, zainteresowanie do-
finansowaniem może być naprawdę 
ogromne – podsumowuje Mikołaj Baca 
dla morizon.pl.

Red.

Program dopłat do kredytów hipotecznych dla młodych powoli się kończy.  Ostatni nabór ruszy już 2 stycznia, ale przygotować się do złożenia wniosku można już dzisiaj.

Ostatnia szansa na dofinansowanie dla młodych
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N ajbardziej rozpowszechnionym  
i bardzo opłacalnym sposobem 

wykorzystania promieniowania sło-
necznego są panele fotowoltaiczne.

Mitem jest, że fotowoltaika w Polsce 
się nie opłaca. Nasz klimat jest bardzo 
podobny do tego u naszych zachodnich 
sąsiadów. Niemcy są liderem w mocy 
zainstalowanych paneli fotowoltaicz-
nych, których moc wynosi 32 380 MW. 
Można to porównać do potencjału pol-

skich konwencjonalnych elektrowni, 
których moc to około 38 000 MW. 

\\\   Zalety paneli  
fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne produkują 
energię elektryczną. Stosuje się je mię-
dzy innymi do zasilania ulicznej sygnali-
zacji świetlnej, ale także w firmach pro-
dukcyjnych, gospodarstwach rolnych  
i coraz częściej w domach. 

Ich największą zaletą jest to, że uzy- 
skujemy czystą energię, którą może- 
my spożytkować w dowolny sposób  
– od oświetlenia po zasilanie urządzeń. 
Jednym słowem – stajemy się nieza-
leżni i samowystarczalni w kwestii  
energii. 

Najważniejszym argumentem za 
instalacją fotowoltaiczną jest fakt, że 
dzięki niej realnie oszczędzamy spore 
kwoty pieniędzy i zabezpieczamy się 
przed wzrostem cen energii elektrycz-
nej. Produkowanie energii na własny 
użytek się opłaca a koszty instalacji 
zwracają się stosunkowo szybko.

– Dla przykładu, jeżeli nasz mie-
sięczny rachunek za prąd wynosi 220 zł 
to po zainstalowaniu paneli fotowolta-
icznych o wartości 30 tyś zł i mocy 4,86 
kWp, koszty energii elektrycznej spadną 
do około 21 zł miesięcznie – wylicza Ra-

dosław Pawelski, ekspert Multihome ds. 
instalacji fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne pracują na 
nasze oszczędności przez 25-30 lat. 
Są stabilne, niezawodne i zupełnie 
bezobsługowe, czyli nie wymagają 
dodatkowego nakładu naszej pracy. 
Co ważne, szybko się je instaluje - dla 
doświadczonej ekipy to około dwóch 
dni. Produkcja prądu jest ekonomiczna 
i przyjazna środowisku.

\\\   Jak zrobić, żeby opłacało  
się najbardziej?

Jeżeli chcemy szybko sprawdzić, jak 
dużo uda się nam zaoszczędzić dzię-
ki panelom fotowoltaicznym, warto 
sprawdzić to w kalkulatorze oszczęd-
ności Multihome. Możemy o to zrobić na 
stronie internetowej firmy. Porównamy 
obecny rachunek za prąd z prognozo-

wanym, który będzie zawierać koszt 
instalacji.

Warto pamiętać, że 16 październi-
ka 2017 roku ruszył ponownie ogólno-
polski program dotacyjny Prosument 
II, z którego mogą skorzystać osoby 
chcące zainwestować w panele foto-
woltaiczne. Możemy też skorzystać  
z dotacji dostępnych w poszczególnych 
województwach w ramach środków  
z Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Multihome to platforma produktów 
oraz usług dla domu i rodziny z katego-
rii zdrowie, bezpieczeństwo i ekologia. 

dowiedz się więcej! 
Zadzwoń: 786 866 700  

lub odwiedź stronę internetową: 
www.multihome.net.pl/panele

Szybka instalacja i jeszcze szybsze oszczędzanie? Użyj kalkulatora 
i policz, ile możesz zaoszczędzisz na produkcji energii elektrycznej 
w sowim domu.

Panele fotowoltaiczne 
w cenie rachunku

a r t y k u ł s p O n s O r O w a n y

R E K L A M A
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\\\ PIASECZNO
24.11. godz. 18.00 – RAP REWIR PIASECZNO
Lokalne Rapu Granie od 1996 r. + Goście
Piaseczno, ul. Kościuszki 49 (Dom Kultury). Wstęp 10 złotych
25.11. godz. 11.00 – Wszechnica Rodzica  – Bajki z kliszy. 
„W krainie dźwięków” – muzyczne spotkanie z Piaseczyńską Orkiestrą Dętą
Piaseczno, Pl. Piłsudskiego 9 (Przystanek Kultura). Wstęp wolny
25.11. godz. 13.00 – KLUBOWY TEATRZYK – TEATR KUFFER  
„UWAGA DZIDZIUŚ”. Józefosław, ul. Urocza 14 (Klub Kultury – II p. wejście  
od ul. Cyraneczki).  Wstęp 10 złotych. Impreza dla dzieci od 3 roku życia.
26.11. godz. 14.30, 16.00 – BAJKOWA NIEDZIELA. TEATR RUFI RAFI „HISTORIE 
DOMOWE”. Piaseczno, ul. Kościuszki 49 (Dom Kultury). Wstęp 10 złotych.
Spektakl familijny od 2 do 102 lat.
29.11. godz. 19.00 – SZTUKA MÓWI – Cykl filmów o sztuce. Pokaz filmu  
BIRDMAN (USA, 2014) w reż. Alejandro Gonzaleza Inarritu
SPOTKANIE Z WIESŁAWEM KOMASĄ. Moderator – Marcin Majkut
Piaseczno, ul. Kościuszki 49 (Dom Kultury). Wstęp wolny
30.11. godz. 16.00 – ZŁOTOKŁOS Z NUTKĄ HISTORII
Spotkanie dla miłośników historii lokalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
ze Złotokłosu i okolic. Złotokłos, ul. 3 Maja 30 (OSP Złotokłos, Klub Kultury). 
Wstęp wolny
WySTAWy:
„Kwiat paproci” – wystawa zdjęć Michała Jelińskiego
Zalesie Dolne, ul. Dębowa 3 (Kolonia Artystyczna) 

www.kulturalni.pl

\\\ GÓRA KALWARIA
24.11 godz. 10.00 – Koncert Filharmonii Narodowej,  
ul. Białka 9. Wstęp wolny
26.11 godz. 10.00 – Filmowy poranek, Kino Uciecha, ul. ks. Sajny 14.  
Wstęp wolny
WySTAWy:
27.10-27.11 – wystawa malarstwa Adama Kołakowskiego, ul. Białka 9.  
Wstęp wolny 
5.11-3.12 – wystawa malarstwa Grupy Communio Graphis, ul. Pijarska 40.  
Wstęp wolny 

www.kulturagk.pl

\\\ KONSTANCIN-JEZIORNA
23.11. godz. 18.00 – Społecznicy i patrioci Konstancina  
–  wykład i prezentacja multimedialna opowiadająca o mieszkańcach  
Konstancina-Jeziorny zaangażowanych w pracę dla dobra innych
KDK ul. Mostowa 15 
24.11. godz. 19.00 – Wieczór filmowy, Bradley Cooper. KDK ul. Mostowa 15
25. 11. godz.14.00 – Cyrkowa Orkiestra Show – Widowisko muzyczne dla dzieci.
KDK ul. Mostowa 15, Bilety 40 i 50 zł
25.11. godz. 18.00 – Viva Italia – Włoskie widowisko muzyczne
KDK ul. Mostowa 15, bilety od 80 do 140 zł
25.11. godz. 20.30 – Elvis Presley – Show symfonicznie 
KDK ul. Mostowa 15, bilety od 80 do 140 zł
26.11. godz. 17.00 – Wirtualne Muzeum Konstancina – Wspomnienie o Józefie 
Hlebowiczu. KDK ul. Mostowa 15 

www.konstancinskidomkultury.pl

\\\ LESZNOWOLA
25.11. godz. 15.00 – Dzień Pluszowego Misia – zabawy ceramiczne  
dla dzieci. Filia GOK Lesznowola we Władysławowie
26.11. godz.17.00 – Wystawa rysunku satyrycznego Macieja M. Michalskiego
Filia GOK Lesznowola w Starej Iwicznej

www.gok-lesznowola.pl

\\\ TARCZyN
25.11. godz. 19.00–20.00 – Spektakl „Kartoteka” Tadeusza Różewicza
GOK Tarczyn, ul. Stępkowskiego 17 
26.11.godz. 16.00 – Przedstawienie dla dzieci „Królewna Fasolka” – teatr „Trip”
GOK Tarczyn, ul. Stępkowskiego 17 

www.gok-tarczyn.pl

\\\   KA lEN DA RIUM KUl TU RAl NE

 \\\ ELvIS PRESLEy SHOW SyMFONICZNIE  
– POWRÓT KRÓLA
W sobotę, 25 listopada o godz. 20.30 w Konstancińskim 
Domu Kultury przy ul. Mostowej 15 odbędzie się Elvis 
Presley Show Symfonicznie.
Podczas koncertu z okazji 40. rocznicy śmierci króla 
rock’and’rolla będzie można usłyszeć największe przeboje 
artysty w oryginalnych aranżacjach symfonicznych, wyko-
nanych przez wybitnych muzyków i solistów polskiej sceny 
muzycznej, znanych między innymi z takich programów jak 
The Voice of Poland, Bitwa na głosy czy Mam talent (Michał 
Kaczmarek, Gosia Janek). Koncert wypełnią największe hity 
króla, ale nie zabraknie również wyjątkowych, muzycznych 
niespodzianek. 

 \\\ SZTUKA MÓWI – CyKL FILMÓW O SZTUCE 
POKAZ FILMU „bIRDMAN”(USA, 2014),  
REż. ALEJANDRO GONZáLEZ IñáRRITU. 
 SPOTKANIE Z WIESłAWEM KOMASą 
W najnowszych propozycjach Centrum Kultury mamy 
gratkę dla kinomanów. Zapraszamy wszystkich, którzy 
interesują się kinem i sztuką. To właśnie te dwie dziedzi-
ny spotkają się w jednym miejscu, wzbogacone o mery-
toryczne komentarze. 
To drugie spotkanie z cyklu SZTUKA MÓWI, podczas którego 
poza wyświetleniem oskarowego „Birdmana” porozmawia-
my z moderatorem (Marcin Majkut) i zaproszonym gościem 
(Wiesław Komasa) nie tylko na temat filmu, ale również sze-
roko pojętej sztuki i jej wpływu na życie człowieka. 
„Birdman”, w którym główną rolę gra Michael Keaton, przed-
stawia historię aktora, który niegdyś był gwiazdą filmów  
o superbohaterze (nawiązując do Batmana, granego dwa ra- 
zy przez Keatona). Obecnie jego sława już przygasła, a 
bohater walczy sam ze sobą, aby odzyskać rodzinę oraz  
dawną popularność. W tym celu przygotowuje swój występ 
w nowej broadwayowskiej sztuce, którą też sam reżyseruje 
i finansuje.
Wiesław Komasa – aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dub-
bingowy, także reżyser teatralny, lektor i recytator. Absolwent 
PWST w Krakowie (1971). Ojciec Jana Komasy, reżysera, oraz 
piosenkarki Mary Komasy. Od 1988 r. pedagog warszawskiej 
PWST.

Marcin Majkut – kulturoznawca, autor scenariuszy lekcji wychowawczych opartych 
o filmy z pakietu Filmoteka Szkolna PISF, trener projektu Rodzinny Klub Filmowy, 
założyciel fundacji Generator.
29.11. godz. 19.00. Piaseczno, ul. Kościuszki 49 (Dom Kultury). Wstęp wolny

\\\ PIASECZNO\\\ KONSTANCIN-JEZIORNA

\\\ gÓRA KAlwARIA

Po pokazie filmu  „Pokot”  
Agnieszki Holland, rozpoczęła 
się dyskusja z Wiktorem 
Zborowskim, głównym aktorem 
filmu. Kino Uciecha przeżyło 
oblężenie. 

F ilm został wyświetlony w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego  

Uciecha.  
Po filmie z Wiktorem Zborowskim 

rozmawiał Łukasz Knap, filmoznawca, 
dziennikarz Wirtualnej Polski. Aktor 
odpowiadał także na pytania publicz-
ności. Opowiedział o fabule filmu i jego 
realizacji, o warunkach, które panowały 
na planie oraz o rzeczach ważnych spo-
łecznie.  Atmosfera była luźna i zabaw-
na, choć poruszane tematy nie zawsze. 
Jednak osobowość Zborowskiego zacza-
rowała wszystkich.

Przedstawiamy fragmenty jego wy-
powiedzi.
\\\   O filmie:

 Ten film nie jest tylko o niezgodzie 
na złe traktowanie zwierząt, ale kła- 
dzie też nacisk na pewnego rodzaju 
ciągle niezbyt poważne traktowanie 
kobiet. 

\\\   O wpisaniu się fabuły filmu w dzi-
siejsze traktowanie przyrody przez 
rząd:

Nagle się okazało, że film powsta-
je wtedy kiedy zaczyna się wyrzynka 
Puszczy, pojawia się zezwolenie na 
odstrzał zwierząt bez żadnych limitów, 
nagle to trafia w dychę.  
\\\   O spożywaniu mięsa:

 Przemysłowa hodowla zwierząt to 
jest coś potwornego i jestem głęboko 
przekonany, że to nie jest potrzebne. 
Nawet jeżeli jesteśmy mięsożerni i mu-
simy to mięso jeść, to nie musimy go 
jeść aż tyle. 
\\\   O warunkach na planie:

 Warunki były bardzo trudne. Nie 
chodzi o samą pogodę, chociaż w zimie 
musieliśmy grać w śniegu przy – 20 st. 
C. Ale dla mnie te warunki były szcze-
gólnie trudne bo pierwszy raz grałem w 
filmie, który dział się w czterech porach 
roku, zdjęcia trwały rok z przerwami. 
To sprawiało każdemu z nas ogromny 
kłopot żeby utrzymać charakterystykę 
tych postaci. Żeby nie wyskoczyć z teg- 
o klimatu, jaki ta postać niesie i żeby 
nie wyskoczyć z ich ciągłości. To było 
trudne,  żeby temperaturę tej postaci 
utrzymać. Pierwszy raz miałem taką 
sytuację. 

\\\   O cudownej krainie, w której ob-
sadzona jest fabuła filmu:

 Kotlina Kłodzka pierwszy raz za-
grała samą siebie. Była wykorzystywa-
na w bardzo wielu filmach także zagra-
nicznych, ale udawała albo Jugosławię, 
albo inną część Europy. 
O tolerancji:

 Coraz trudniej być innym w Polsce. 
\\\   O tym czy jego krytyczna postawa 
wobec polityki rządu nie pozbawia 
go np. ról:

Ona [krytyczna postawa aktora – 
przyp. JG]mi niczego nie zabiera. Jest 
całkowicie zgodna z moją wizją Polski. 
Co ona mi może zabrać? Że nie zapropo-
nują mi roli w czymś czego bym nigdy 
do ust nie wziął? Że nie spotkam się z 
kimś komu najchętniej bym ręki nie 
podał? Takie rzeczy to ja mogę tracić z 
największą przyjemnością. Są rzeczy z 
którymi się nie zgadzam i muszę o tym 
mówić.

Ja mam swoje lata, może nie nazwę 
tego przyjemnością, ale większą część 
swojego życia przeżyłem w tzw. komu-
nie. Ja wiem co to było, ja pamiętam to 
główne uczucie, które towarzyszyło 
praktycznie wszystkim. To był strach. 
I ja sobie tego strachu narzucić więcej 
nie dam. 
\\\   O filmowym synu:

 Wiele lat temu występowałem 
na przeglądzie piosenki aktorskiej we 
Wrocławiu, za kulisy przyszedł do mnie 
taki bardzo młody i bardzo wysoki chło-
pak i mówi: „Panie Wiktorze, bo mam 
zamiar zdawać do szkoły teatralnej, 
bo pan też taki wysoki”. Ja mówię: „No 
przecież oczywiście, że zdawaj, będziesz 
mógł zagrać mojego syna, a ja twojego 
ojca”. I to był Tomek Kot, z którym właś-
nie u Agnieszki zagraliśmy ojca i syna. 
Uważam Tomka za fenomenalnego ak-
tora. Jestem szalenie wdzięczny losowi, 
że urodziłem się 25 lat przed Tomkiem 
Kotem, bo gdyby nie to, to bym sobie 
gówno pograł. 

„Pokot”  jest polskim kandydatem 
do Oscara.

Tekst i zdjęcie Joanna Grela

Zborowski w Kinie Uciecha

Wiktor Zborowski opowiedział m.in. o tym, jaką trudność sprawia film kręcony 
w czterech porach roku
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\\\ PIŁKA NOŻNA

Jaką rolę na polskich stadionach 
pełni policjant-kibic? 

P iątkowy mecz reprezentacji Polski 
z Urugwajem na Stadionie Naro-

dowym, pożegnanie Artura Boruca z 
kadrą biało-czerwonych. Na wypełnio-
nych po brzegi trybunach ponad 56 
tysięcy osób, a wśród nich ona – mała, 
niewinna i cała zapłakana. Kilkuletnia 
dziewczynka, która w całym tym tłu-
mie odłączyła się od swoich rodziców 

i nie mogąc ich znaleźć, poczęła szukać 
ratunku. Z pomocą przyszedł oddział 
tzw. „spottersów”, z asp. sztab. Józe-
fem Hajdo z Radomyśla nad Sanem w 
składzie. Reakcja była natychmiasto-
wa, dziewczynka podała policjantom 
numer telefonu komórkowego swojej 
mamy i chwilę później mała wróciła do 

rodziców. Opiekunowie podziękowa-
li funkcjonariuszom za pomoc w od-
nalezieniu dziecka. To tylko przykład 
działań, jakie prowadzą spottersi, czyli 
policjanci będący bliżej kibiców.

Przeciętnemu Polakowi mecz pił-
karski kojarzy się z różnymi wybrykami 
chuligańskimi, wulgarnymi przyśpiew-
kami i racowiskiem. Nie jest tajemnicą, 
że takie zachowania często mają miejsce 
na polskich stadionach, a komunikacja 
na linii: kibice – policja na ogół wyglą-
da bardzo źle, stąd też biorą się różne 
piosenki typu „kto nie skacze, ten z po-
licji...”. W związku z tym kilka lat temu 
przedstawiciele stowarzyszeń kibiców 
postanowili wspólnie z policjantami po-
rozmawiać na temat bezpieczeństwa. 
Tak też narodziła się w Polsce funkcja 
spottersa.

\\\   Funkcjonariusze otwarci  
na kibiców

Pierwsi policjanci pełniący po-
dobną funkcję pojawili się w 1985 r. w 
Anglii po zamieszkach na Heysel (38 
ofiar śmiertelnych). Z czasem instytucja 
ta dotarła również i do innych krajów. 
Spotters to nikt inny, jak policjant, który 
jest równocześnie kibicem piłki nożnej. 

Nie ukrywa swoich związków emocjo-
nalnych z drużyną. Nie są oni żadnymi 
„tajniakami”, noszą specjalnie oznaczo-
ne kamizelki i podczas zabezpieczania 
imprezy masowej służą swą pomocą 
zarówno organizatorom, jak i kibicom.

– Są to funkcjonariusze, którzy są 
fanami piłki nożnej, znają specyfikę 
swojego klubu i jego historię oraz lokal-
nych kibiców. Spottersi reagują, kiedy 
dochodzi do sytuacji zagrożenia i real-
nie wpływają na zapewnienie bezpie-
czeństwa kibicom, którzy przychodzą 
na stadiony – mówił w zeszłym roku 
minister Mariusz Błaszczak podczas 
spotkania z policjantami, którzy dbali o 
bezpieczeństwo polskich kibiców pod-
czas EURO 2016 we Francji.

Taki „mundurowy” ma zapewnić ki-
bicom bezpieczeństwo oraz właściwe 
traktowanie podczas meczów. Ponadto 
jego rolą jest przyczynienie się do odzy-
skania ich zaufania.

– Służba spottersów będzie miała 
charakter wychowawczy, pomocowy 
oraz naprawczy, z zaakcentowaniem 
elementów ugody. Ich działania, nieza-

leżnie od tego, jak będą postrzegane na 
polskich stadionach, należy potrakto-
wać szczególnie. W dotychczasowych 
przedsięwzięciach Policji jest to roz-
wiązanie nowe, i jako takie dające nową 
jakość i nowe nadzieje na bezpieczne 
stadiony i wychowanie kolejnych po-
koleń prawdziwych kibiców – widnieje 
w materiałach Krajowegu Punktu In-
formacyjnego ds. Imprez Sportowych.

Obecnie w naszym kraju pracuje 
około 200 spottersów. Czy będzie ich 
więcej? Niewykluczone, choć na lokal-
nych boiskach próżno ich będzie szukać, 
ponieważ tutaj problem chuligaństwa 
w zasadzie nie istnieje, a i frekwencja 
nie ta. Mimo to instytucja z pewnością 
ciekawa.

Rafał Lipski

\\\ wARSZAwA

Niedzielny mecz stanowił 
prawdziwe święto piłkarskie, 
a atmosfera była po prostu 
wspaniała. 

Z apewne każdy zdążył już zobaczyć 
obrazki ze spotkania Legii Warsza-

wa z Górnikiem Zabrze. Zanim jednak 
bez zastanowienia uzna, że chuliganeria 
podpaliła stadion przy Łazienkowskiej, 
niech przeczyta relację osoby, która na 
tym obiekcie była i wszystko dokładnie 
widziała. I z czystym sumieniem może 
uznać, że nigdzie na świecie nie ma ta-
kiego klimatu, jak na polskich stadio-
nach.

Zajrzyjmy do jednego artykułu na 
portalu, który reklamuje się jako bez-
stronny i pluralistyczny. Nazwy nie po-
daję, ponieważ ktoś jeszcze zacznie go 
odwiedzać, a sądząc po kilku tekstach 
naprawdę nie warto. „Jak się właśnie 
dowiedzieliśmy [czytaj: nie było nas 
tam i ktoś nam to opowiedział], na me-
czu pomiędzy Legią Warszawa a Górni-
kiem Zabrze doszło do niebezpiecznej 
sytuacji. Kibice obydwu drużyn sprawili, 
że przerwano natychmiast mecz. Część 
fanów i piłkarze zaczęli panikować” 
– widnieje w niezwykle przejmującej 
publikacji. Dowiadujemy się z niej dalej, 
że piłkarze, w stronę których poleciały 
race, obawiając się pobicia, uciekli do 
szatni. Widząc takie teksty, człowiek na-
prawdę traci wiarę w ludzkość.

W skrócie: nie było ani jednej osoby, 
u której oprawa kibiców wywołałaby 
panikę (obok mnie stał na oko 8-letni 
chłopczyk, oglądał fajerwerki), piłkarze 
zeszli do szatni, bo cóż mieliby innego 
robić w kłębach dymu? Odnośnie zaś 
rzucania przedmiotów, to spiker inter-
weniował tylko raz, by nie ciskać butel-
kami z... sektora rodzinnego. Poza tym 
wszystko było bardzo dobrze zorgani-
zowane – kibice nie odpalali rac na chy-
bił trafił, moim zdaniem nikt nie miał 
powodów do obaw. Co do „duszącego” 
dymu, to nawet ja, osoba, która zaczyna 
się dusić od zwykłego papierosa, czu-
łem się tam naprawdę dobrze i nic mi 
nie dolegało, w związku z czym mogłem 
skupić się na oglądaniu pokazu.

Dla niektórych brzmi niewiary-
godnie, ale to prawda. Nie wiem, czy 
tekst, który przytoczyłem, miał na ce-
lu rozbawienie czytelnika, natomiast 
zauważyłem, że spora część osób po-
traktowała go na serio. W efekcie czy-
telnicy domagają się kary więzienia dla 
kibiców, którzy przygotowali oprawę. 
Emocje wzrastają, gdy ta sama grupa 
czyta później o tym, że fanatycy Legii 

„wypędzili kibiców z trybuny VIP”, po 
czym – tego już pewnie nie doczytali – 
okazuje się, że wcale nie ganiali ich po 
sektorach jak dzicz, tylko VIP-y, zamiast 
siedzieć dosłownie jak dzieci we mgle 
(dodatkowo informacja redaktora, że 
mgła nie przyduszała), poszły do loży 
na drinka.

Ja naprawdę nie jestem żadnym 
pseudokibicem, zadymiarzem czy chu-
liganem. Mocnym kibicem też nie – do 
karnetowiczów nie należę, rekordowej 
liczby wyjazdów, o dziwo, nie zaliczy-
łem. Chuligaństwo, wszelkie bijatyki, 
wyzwiska, rzucanie krzesełkami itp. 
uznaję za patologię, podobnie jak 
większość kibiców z Łazienkowskiej 
tego dnia. Do niedawna wliczałem w to 
również oprawy z użyciem pirotechniki, 
jednakże przejrzałem na oczy.

„Co ci to przeszkadza” – zapytał 
mnie kiedyś znajomy, gdy bluzgałem na 
kibiców, którzy odpalili race. „Bo dymu 
narobili” – odpowiedziałem. Narobili 
dymu i... przez to musiałem przełączyć 
na inny kanał i czekać, aż wznowią mecz. 
To, co wywołuje negatywne uczucia w 
telewizji, na żywo prezentuje się inaczej. 
Kiedy już wybrałem się na ten stadion, 
poczułem tę atmosferę, zrozumiałem, 
że warto poświęcić 10 minut na takie 
widowisko, jakie serwują kibice. Trzeba 
się w to po prostu wczuć i spróbować 
zrozumieć specyfikę kibicowania. Przy-
chodząc na swój pierwszy mecz A-klasy, 
przeszło mi przez myśl: „O Boże, wódkę 
piją”. Po kilku spotkaniach zdałem so-
bie sprawę, że na trzeźwo momentami 
po prostu się nie da tego oglądać. Jeśli 
ktoś nie ma zamiaru stać i śpiewać, za-
wsze może usiąść na innej trybunie i 
dodatkowo czerpać radość z oglądania 
oprawy. Jeśli np. nie ma zamiaru słuchać 
wulgaryzmów, to nie idzie na mecz w 
ogóle, tylko ogląda w TV, bo nawet przy 
pustych trybunach słychać wiązanki za-
wodników, którzy zresztą nie powinni 
narzekać na te przerwy, gdyż gra przy 
takim dopingu powinna być dla nich 
czymś szczególnym.

Uważam, że niektóre wysoko po-
stawione osoby, zamiast krytykować, 
powinny walczyć o to, by umożliwić 
kibicom organizowanie tego typu wi-
dowisk, zgodnie z regulaminem. Cho-
ciażby w trakcie przerw. Jeśli całość 
przeprowadzana jest z głową, mając na 
uwadze bezpieczeństwo, to dlaczego ma 
się tego zabraniać? „Boże Chroń Fanaty-
ków” – było hasłem jednej ze słynnych 
opraw kibiców Legii. Chronić powinno 
się każdą osobę, która wkłada mnóstwo 
pracy i serca w to, żeby stworzyć coś 
wielkiego. Szanując przy tym drugiego 
człowieka.                                 Rafał Lipski

Bliżej trybun

Chrońcie fanatyków

Spotters podczas meczu

Fajerwerki na meczu Legii z Górnikiem
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Obecnie w naszym 
kraju pracuje około 200 

spottersów

To rozwiązanie dające 
nadzieje na wychowanie 

kolejnych pokoleń 
prawdziwych kibiców

\\\   W 171 wydaniu „Przeglądu Piaseczyńskiego” w ar-
tykule: „Sukces zapaśników” zamiast zdjęcia młodych 
medalistów klubu UKS „Piątka” Piaseczno pojawiła się 
fotografia szczypiornistów z Piaseczna. Za pomyłkę naj-
mocniej przepraszamy.

Redakcja 
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OFERTY PRACY

J eszcze niedawno osoby w tym wieku 
miały niemały problem, żeby znaleźć 

pracę. Dlaczego nagle stały się pożąda-
ną grupą pracowników?

Do tej pory najbardziej rozchwy-
tywanymi pracownikami byli ludzie 
młodzi. Wychowaliśmy jednak poko-
lenie obywateli jeżeli nie całego świata, 
to na pewno Europy. Nie mają oni żad-
nego problemu, żeby wyjechać z kraju, 
zwłaszcza, że wielu z nich nie założyło 
jeszcze rodziny. Znają języki, mają wie-
lu znajomych za granicą, oczekują od 

pracy wyzwań, ale także konkretnych 
zarobków. 

Z drugiej strony są nauczeni zmian, 
nie boją się ich. Wolą więc szukać i czę-
sto zmieniać pracę. Z racji wieku nie 
mają także doświadczenia.

Pracodawcom brakuje więc mło-
dych pracowników, a z drugiej strony 
wcale nie są zachwyceni osobami, które 
wciąż zmieniają pracę. Rynek jednak nie 
znosi próżni, a firmy potrzebują ludzi. 
Okazało się, że osoby 50+ to doskonali 
pracownicy.

– Widać wyraźnie, że rośnie zainte-
resowanie pracownikami 50+. Półtora 
roku temu takie osoby zatrudniało 76% 
firm. Teraz ten odsetek wynosi blisko 
86%, co oznacza wzrost o 10 punktów 
procentowych. Korzystają na tym obie 
strony – pracodawcy rekompensują so-
bie deficyty w innych grupach wieko-
wych, a pracownicy, którzy przekroczyli 
50 lat, mają większe szanse na pracę 
niż jeszcze kilka lat temu. Widać to w 
danych GUS dotyczących bezrobocia 

(według metodologii BAEL). W II kw. 
2015 roku w grupie 55-64 wynosiło ono 
5,3%, a obecnie to już 4% – komentu-
je Andrzej Kubisiak, Dyrektor Zespołu 
Analiz z Work Service S.A.

To dobra wiadomość, chociażby ze 
względu na wciąż starzejące się społe-
czeństwo. 

– Jeżeli spojrzymy na motywację 
pracodawców, którzy zatrudniają pra- 
cowników 50+, to najczęściej poda-
wanym powodem jest ich duże do- 
świadczenie zawodowe, na co wskazu-
je 32,1% badanych. Dla co piątej firmy 
decydujące jest zaangażowanie w re-
alizację zadań. Co ważne dla przedsię-
biorców to fakt, że starsi pracownicy 
rzadziej zmieniają pracę. Na ten powód 
wskazało 18,9% badanych. To pokazu-
je, że firmy wolą stabilną załogę. Warto 
również zauważyć, że nieco ponad 8% 
firm zatrudnia osoby 50+, bo nie może 
znaleźć młodszych pracowników – do-
daje Andrzej Kubisiak.

Red.

Z danych portalu Work Service 
wynika, że już niemal 63% 
pracodawców zatrudnia osoby 
powyżej 50-ego roku życia,  
a 27% pracodawców planuje je 
zatrudnić. To duża zmiana  
w ciągu ostatniej dekady.

Załoga 50+

O g ł O s z e n I a
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DAM PRACĘ 

Babik Transport - Dam pracę na myj-
ni samochodowej automatycznej  
Miejsce: Powsinek k/ Konstancina  
Jeziorna (przy BP) tel. 662021324

Zatrudnimy diagnostę samochodo-
wego do SKP. Miejsce: Sękocin Nowy  
k/ Janek tel. 600065813

Zatrudnimy diagnostę  
samochodowego do SKP. Miejsce: 
Powsinek k/ Konstancina Jeziorna 
(przy BP) tel. 600065813

Piekarnia Wiedeńska z Prażmowa 
zatrudni piekarza i cukiernika,  
możliwość zakwaterowania.  
tel-504 100 798

Praca dla kierowcy aut dostawczych 
kat. B. Nie kurierka, jazda po Warsza-
wie. tel-535 170 170

Zatrudnię opiekunkę i pielęgniarkę 
do domu opieki. Jazgarzew  
lub Baniocha. tel. 501 182 362

pracowników do piekarni. łazy  
koło lesznowoli. tel-22 757 77 46

Zatrudnię magazynierów 19-3  
oraz 5-13 warunki chłodnicze  
Piaseczno kontakt 515-090-488

Zatrudnię Emeryta lub Rencistę  
w charakterze dozorcy Góra Kalwaria 
884-850-535 

Pracownik magazynowy. Rusztowania. 
Praca fizyczna. tel-502 782 558

Praca od zaraz, Call Center  
Góra Kalwaria oraz Warszawa.  
tel-730 266 999

zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego w ustanowie,  
tel. 601 953 432

Pomocnik lakiernika samochodowego 
od zaraz, tel. 607 348 271

Zatrudnię magazyniera dwie zmiany 
5 - 13, 19 - 3. Praca w warunkach 
chłodniczych. Piaseczno,  
tel. 515 090 488

DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY, 
zatrudnimy operatora  
do samodzielnej obsługi maszyny 
drukarskiej w firmie produkcyjnej  
w Drwalewie (05-651)  
oraz przyuczymy pomocnika drukarza 
tel. 601 33 67 88

Firma produkcyjna z Głoskowa 
k.Piaseczna zatrudni kobiety  
do obsługi zgrzewarek do folii.  
Praca w systemie zmianowym.  
Pełny etat. tel. 601 33 67 88

USŁUgI 

Laureat Perły Mazowsza 2016  
sala weselna Biały Dworek  
w Prażmowie – zapraszamy  

tel. 722 202 966  
www.salaweselnaprazmow.pl 

BEZPYŁOWE CYKLINOWANIE,  
REMONTY od A do Z. TADEUSZ  
BIAŁOGRODZKI Tel-502 093 588,  
22 756 57 63 

Naprawa, serwis okien i drzwi,  
naprawa i wymiana okuć, wymiana 
szyb i uszczelek, tel. 22 717 71 00, 
603 310 223, 601 623 480

AUTOMATYKA, napędy do bram  
- przesuwnych, garażowych,  
dwuskrzydłowych. Sprzedaż, montaż 
i serwis, tel. 790 331 339

pracownia tapicerska.  
tel-502 908 661 

Pranie - czyszczenie dywanów,  
wykładzin, tapicerki meblowej  
508 65 20 30

Wycinka drzew, oczyszczanie działek, 
ogrodnicze 519 874 891

Pranie dywanów tapicerki meblowej 
tel. 535 994 114

Usługi remontowo - budowlane  
tel. 601 304 250

księgowość - usługi 
 tel. 501083432

Usługi remontowo wykończeniowe 
tel: 515 144 294

tłumaczenia tel. 227116426 
607685074 

Gaz ziemny do 15% taniej.  
Tel-691 110 845

Hydraulik tel: 886 576 148

Tynki tradycyjne, gipsowe  
604415352 

Tynki wewnętrzne tel 533125444

Elektryk tel: 666 890 886

Tłumaczenia tel. 607 685 074

studnie 601 231 836 

Dachy, podbitka 692194998

Wycinka drzew 574 981 370

hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360 

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

Remonty - budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581

Wylewki agregatem, styrobeton,  
tel. 668 327 588

Remonty, wykończenia, malowanie, 
tel. 722 292 031

Naprawa pralek,  
tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty,  
tel. 501 050 907

Remonty kompleksowo,  
tel. 509 690 395

Hydrauliczne, tel. 660 130 799

Elektryczne, tel. 607 838 619

Glazurnicze, tel. 505 970 480

SPRZEDAM 

Choinki z plantacji, hurtowo  
tel. 605 129 453

Drewno opałowe i kominkowe,  
tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe,  
tel. 791 394 791

AUTO-MOTO KUPIĘ 

Skup Aut, wszystkie marki.  
Gotówka od ręki. tel. 510 210 692

Skup aut, najwyższe ceny.  
Tel: 797-146-016

Skup, stare, skorodowane, rozbite. 
Atrakcyjne ceny.730-134-633

AUTO-MOTO SPRZEDAM 

Mercedes E211, tel. 601 24 12 78

NIERUCHOMOŚCI wyNAJEM

Niezależne pomieszczenia w salonie 
fryzjerskim - kosmetyka, manicure, 
masaż itp. Piaseczno Rubinowa  
(nad Pocztą), 601231501,  
mariusz@gromar.pl 

Do wynajęcia lokale biurowe  
w budynku biurowym. Centrum  
Piaseczna, 25m2, 34m2, 60m2, 
127m2 Kontakt: 697-626-322

Salon fryzjerski/kosmetyczny  
w Piasecznie do wynajęcia 32m2.  
Tel. 504212677

Pok. 450+ 2-os. 600+ 577 886 988  

kwatery 8 zł + 224 999 888

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM 

Ostatni dom, kameralne osiedle,  
8km od Piaseczna i Góry Kalwarii 

z dużą piękną działką powyżej 
1600m2. Stan deweloperski.  
Promocja! tel.791 130 132.  

www.ogrodynarni.pl 

Segment 125m z garażem, ogródek. 
Wysoka jakość, atrakcyjna cena.  
Góra Kalwaria tel 602 235 319

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 
55m2. Mysiadło tel: 607 107 726

Bezpośrednio mieszkanie 2 pokojowe, 
53,53m2, umeblowane. Józefosław. 
Tel-669 362 329

Do sprzedania działka budowlana po-
łożona w Woli Wągrodzkiej.  
Tel 501-586-187

Segment w stanie deweloperskim, 
Sierzchów kom. 697-626-322

segmenty w centrum góry kalwarii 
- tel. 602 810 143 

BEZPOŚREDNIO SPRZEDAM  
NAROŻNĄ DZIAŁKĘ 715 M KW  
W ZALESIU DOLNYM PRZY GŁÓWNEJ 
DRODZE TEL. 501 156 766

NAUKA 

Koreański, 606 623 606

Matematyka tel. 664 438 144

ZDROwIE 

Leczenie pijawkami, Piaseczno,  
Puławska 16. TEL-698 611 312 

Catering o zróżnicowanej  
kaloryczności tel. 606 22 44 89 

fINANSE 

Kredyty i Pożyczki wieloratalne  
dla wszystkich. Tel. 690-016-555

ZwIERZĘTA 

strzyżenie psów w studio maXi,  
piaseczno tel. 731954508

RÓŻNE 

Poznamy znajomych, przyjaciół.  
Osoby nie fałszywe. Tel. po godz.18. 
502 380 472

OGłOSZENIA

\\\  OgŁOSZENIA DROBNE

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ELEWACJE, PODDASZA
( 501 62 45 62

www.ekobud.waw.pl

Zamów 
ogłoszenie 
drObne 

za 
drObne 

tel. 
786 202 066
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