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Szczęśliwy finał 
poszukiwań
KONSTANCIN-JEZIORNA Po dwóch dniach poszukiwań, 

w lesie około 6 kilometrów od domu pomocy społecz-

nej znaleziono 78-letnią Bogumiłę S., która samo-

wolnie opuściła placówkę

Sto lat Policji
TARCZYN/POWIAT Na miejskim ryn-

ku upamiętniono setną rocznicę 

powołania policji państwowej. 

Uroczystemu charakterowi powia-

towych obchodów uroku dodawał 

rodzinny charakter wydarzenia



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

URSYNÓW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Prowadził samochód bez uprawnień

Ukradli laptopa i dwa powerbanki

Zatrzymano damskiego boksera

Skradziono passata

 W niedzielę wieczorem na ulicy Puławskiej policjanci zatrzymali do 
kontroli samochód, którym jechał 38-letni obywatel Ukrainy. Jak się 
okazało, mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów me-
chanicznych, ponieważ sąd zdecydował, że przez 36 miesięcy nie może 
wsiadać za kółko. 38-latek do domu wrócił na piechotę. Wkrótce jeszcze 
raz stanie przed obliczem sądu. 

 16-latek namówił swojego o dwa lata starszego kolegę na kradzież 
elektroniki. Kilka dni temu po południu chłopcy poszli do marketu, wzię-
li wózek, zdjęli z półki laptopa i powerbanki i ukryli je pod ubraniem. 
Do wózka włożyli dwa napoje, za które zapłacili przy kasie. Ich radość 
nie trwała jednak długo. Wychodząc ze sklepu zostali zatrzymani przez 
ochronę i przekazani w ręce policji. Teraz 16-latek stanie przed sądem 
rodzinnym, a 18-latkowi grozi za kradzież nawet do 5 lat więzienia.

 Kilka dni temu policjanci z Konstancina-Jeziorny zatrzymali 37-let-
niego mężczyznę, podejrzanego o psychiczne i fi zyczne znęcanie się 
nad żoną. Z zebranych przez mundurowych informacji wynika, że prze-
moc miała wyjątkowo drastyczny charakter, a partnerka zatrzymanego 
często była przez niego bita. Sam 37-latek próbował uciekać, ale poli-
cjanci nie dali wywieść się w pole. Na wniosek prokuratury sąd zdecy-
dował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Zdecy-
dowało o tym m.in. to, że mężczyzna popełniał już wcześniej podobne 
przestępstwa i miał wyrok w zawieszeniu. Za znęcanie się nad najbliż-
szymi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Między 20 a 22 lipca w rejonie ulicy Tukanów został skradziony czar-
ny vw passat z 2017 roku o wartości 96 tys. zł. Policja prosi o kontakt oso-
by, które widziały moment kradzieży lub mają jakiekolwiek informacje 
na temat przestępstwa. 
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Kolejne przesłuchania w procesie 
karnym byłego burmistrza Zdzisława Lisa
PIASECZNO W zeszłym tygodniu w piaseczyńskim Sądzie Rejonowym przesłuchano ko-

lejnych świadków w sprawie karnej Zdzisława Lisa, byłego burmistrza Piaseczna

 Były burmistrz Piaseczna Zdzi-
sław Lis (obecny wicestarosta piase-
czyński) został oskarżony z artyku-
łu 231 kodeksu karnego, mówiące-
go m.in. o niedopełnieniu obowiąz-
ków przez funkcjonariusza publicz-
nego. Zarzuca mu się, że przedszko-
lom niepublicznym wypłacał dotację 

w niepełnych kwotach. Sąd przesłu-
chał w ubiegłym tygodniu kolejnych 
trzech świadków, m.in. aktualnego 
burmistrza Daniela Putkiewicza.
 Sprawa ciągnie się od lat. Zdzi-
sław Lis został oskarżony przez wła-
ścicielki prywatnych przedszkoli o 
celowe zaniżanie dotacji dla nie-
publicznych placówek. Zdaniem 
skarżących, zaniżanie dotacji dla 
przedszkoli miało trwać od 2010 
roku. Gmina powinna dotować 
utrzymanie dziecka w przedszkolu 
prywatnym w wysokości 75 proc. 
utrzymania przedszkolaka w pla-
cówce gminnej. Skarżące uważa-
ją, że samorząd sztucznie zaniżał 
swoje koszty, by obniżyć dotowa-
nie prywatnych placówek.
 – Aby ograniczyć swoje wydat-
ki, gmina wprowadziła w 2010 roku 
niekorzystne dla nas zmiany w na-
liczaniu dotacji – mówi Krystyna 
Otręba, jedna ze skarżących. – Mia-
ły one polegać na tym, że remonty w 
publicznych przedszkolach „wrzuca-
no” w gminne inwestycje, a dozorcy 
i konserwatorzy zostali zatrudnieni 
w Zespole Ekonomiczno-Admini-
stracyjnym Szkół, chociaż faktycz-
nie pracowali w przedszkolach. W 
koszty funkcjonowania gminnych 
przedszkoli nie wliczano także ob-
sługi księgowej.
 Wedle wyliczeń Krystyny Otręby 
te kreatywne zabiegi pozwoliły na 
ograniczenie wydatków na jednego 
przedszkolaka o 250 zł miesięcznie.
 – Szacujemy, że od 2010 roku, 
dzięki tym posunięciom burmistrz 
„oszczędził” na dotacjach dla przed-
szkoli niepublicznych około 20-30 
mln zł – mówi.
 Prokuratura umorzyła postępo-
wanie w tej sprawie. Wtedy skarżą-
ce napisały odwołanie i sąd postano-
wił, że zwróci akta do prokuratury. 
Jednak śledczy ponownie umorzył 
postępowanie. Wówczas dla skarżą-
cych otworzyła się możliwość wnie-

sienia subsydiarnego aktu oskarże-
nia, czyli występowania w roli skar-
żących zamiast prokuratora.
 Fakt przeniesienia pracujących w 
przedszkolach dozorców do Zespo-
łu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół potwierdził w swoich zeznaniach 
ówczesny wicedyrektor ZEAS-u.
 – Mieliśmy znaleźć oszczędności 
w wypłacanych dotacjach – zeznał i 
dodał, że pomysł przeniesienia za-
trudnienia dozorców z przedszkoli 
do ZEAS-u uznano wówczas za nie-
zgodny z przepisami. – Prawnik na-
pisał, że jest to niezgodne z prawem 
i sprawa ucichła. Później dostaliśmy 
jednak polecenie, aby dokonać tej 
zmiany.
 Sąd przesłuchał także aktual-
nego burmistrza Piaseczna Danie-
la Putkiewicza, który wcześniej peł-
nił funkcję wiceburmistrza. Bur-
mistrz zaznaczył, że w tamtym cza-
sie oświata mu nie podlegała i pyta-

ny o szczegóły związane z wypłaca-
niem dotacji odpowiadał, że ich nie 
pamięta. Nie mógł sobie nawet przy-
pomnieć ani nazwiska ówczesnej dy-
rektor ZEAS-u, ani jej poprzednika.
 – Uważam, że w trakcie dzisiej-
szej rozprawy zostały złożone ze-
znania, które potwierdzają zarzu-
ty z aktu oskarżenia – skomentował 
po zakończeniu rozprawy mecenas 
oskarżycielek posiłkowych, Bogu-
mił Zygmont. – Zeznania wykazują, 
że w Piasecznie miały miejsce nie-
prawidłowości związane z wylicza-
niem dotacji dla przedszkoli, prowa-
dzonych przez osoby prywatne. Dziś 
dwóch świadków złożyło zeznania 
korespondujące z tezami zawartymi 
w akcie oskarżenia, natomiast trzeci 
świadek, obecny burmistrz zasłaniał 
się „niepamięcią”.

Adam Braciszewski

Skarżące uważają,

 że przez nieuczciwe 

naliczanie dotacji gmina 

zaoszczędziła około 

20-30 mln zł
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Trudna sytuacja śmieciowa
PIASECZNO/LESZNOWOLA W Piasecznie nierozstrzygnięty pozostaje przetarg na odbiór 

śmieci w dwóch sektorach. W Lesznowoli podpisanie umowy z Jarperem pokrzyżowa-

ło odwołanie się do Krajowej Izby Odwoławczej jednej z fi rm, które chciały świadczyć 

usługę odbioru odpadów

 W gminie Piaseczno nowa umo-
wa na odbiór śmieci w dwóch sek-
torach (postępowania przetargowe 
trwa od kilkunastu miesięcy) ma zo-
stać zawarta od 1 października do 
końca września 2020 roku. Na ra-

zie przetarg rozstrzygnięty jest tyl-
ko w sektorze drugim (wschodnim). 
W sektorach pierwszym (zachod-
nim) i trzecim (północnym) oraz na 
PSZOK trwa postępowanie odwo-
ławcze. Wygrała tam gminna spół-
ka PUK Piaseczno, ale firma Lekaro 
odwołała się do KIO.
 - Z niecierpliwością czekamy na 
rozstrzygnięcie procedury, aby móc 
wreszcie podpisać umowy na odbiór 
odpadów – mówi burmistrz Daniel 
Putkiewicz. - Cały czas analizujemy 
też kwestię odpadów zielonych. Za-
stanawiamy się nad wprowadzeniem 
limitów. Nieco inne rozwiązanie 
przyjęto w Prażmowie, gdzie wpro-
wadzono dodatkowe opłaty. Takie 
rozwiązanie może się wiązać z wy-
znaczeniem dodatkowych tymcza-

sowych punktów odbioru worków z 
liśćmi czy trawą np. w okresie jesien-
nym czy wiosennym, ale to wyma-
ga bardziej szczegółowych obliczeń, 
jak wpłynie to na wysokość opłat. 
Cały czas pracujemy nad rozwiąza-
niami, które będą wpływały na usta-
bilizowanie cen oraz monitorujemy, 
ile pieniędzy wpływa od mieszkań-
ców z opłat śmieciowych, a ile kosz-
tuje zagospodarowanie odpadów.
 Dziś wszystko wskazuje na to, że 
śmieci w gminie Piaseczno będzie 
odbierała gminna spółka PUK Pia-
seczno, która do końca lipca ma od-
bierać odpady na terenie sąsiedniej 
gminy Lesznowola. Jeśli spółka za-
kończyłaby tę usługę 31 lipca, jak 
pierwotnie przewidywano, miałaby 
dwa miesiące przestoju, co oznacza-

łoby dla niej spore straty. Być może 
właśnie dlatego, aby je zminima-
lizować, PUK Piaseczno odwoła-
ło się od wyników lesznowolskiego 
przetargu do Krajowej Izby Odwo-
ławczej. Zanim KIO ustosunkuje się 
do odwołania, może minąć kilkana-
ście dni. Z naszych informacji wyni-
ka, że we wtorek gmina miała podpi-
sać umowę  z Jarperem. Oczywiście 
ze względu na odwołanie, do podpi-
sania kontraktu nie doszło. - Wąt-
pię, aby od 1 sierpnia Jarper odbie-
rał odpady z terenu gminy. Sądzę, że 
będzie świadczył tę usługę dopiero 
od 1 września – poinformowała nas 
anonimowo jedna z osób dobrze zo-
rientowanych w polityce śmieciowej 
gminy. 

Tomasz Wojciuk

 PUK Piaseczno na razie 

odbiera śmieci z terenu 

gminy Lesznowola, jednak 

od października przeniesie 

się prawdopodobnie 

do Piaseczna
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Sto lat Policji
TARCZYN/POWIAT Na miejskim rynku upamiętniono setną rocznicę powołania policji pań-

stwowej. Uroczystemu charakterowi powiatowych obchodów uroku dodawał rodzin-

ny charakter wydarzenia

 Burmistrz Tarczyna Barbara Ga-
licz i Komendant Powiatowy Policji 
w Piasecznie mł. insp. Robert Pach, 
po uroczystej mszy w zabytkowym 
kościele św. Mikołaja Biskupa, przy-
witali na pobliskim rynku w Tarczy-
nie zgromadzonych mieszkańców, 
przedstawicieli lokalnych samorzą-
dów oraz zaproszonych gości. Ob-
chody uświetniła Kompania Repre-
zentacyjna z warszawskiego oddzia-
łu prewencji, poczty honorowe po-
szczególnych formacji służb porząd-
kowych oraz grupa policjantek i po-
licjantów, odznaczonych nomina-
cjami i odznaczeniami za szczegól-
ne zaangażowanie w pracę. Łącz-
nie wyróżniono 54 funkcjonariuszy 
z jednostek i komórek organizacyj-
nych piaseczyńskiej komendy. 
 – Policja była, jest i będzie po-
trzebna Rzeczypospolitej Polskiej 
– zwrócił się do funkcjonariuszy ko-
mendant Robert Pach. - Chciałbym 
podziękować wam za realizację po-
wierzonych zadań, które wykonuje-
cie z poświęceniem i profesjonali-
zmem. Jestem dumny i zaszczyco-
ny, że mogę być jednym z was – pod-
sumował. Barbara Galicz w swoich 
podziękowaniach podkreślała dwa 
nieodłączne elementy budujące toż-
samość policji - „honor i odwagę”, 
stanowiące  najwyższe zobowiąza-
nie wobec obywateli. W przemówie-
niach zaproszonych gości wspomi-
nano również pracowników cywil-

nych i podkreślano ich rolę w struk-
turach policyjnych. – Bez logisty-
ki najlepsze struktury nie mogłyby 
sprawnie działać. Dziękujemy wam. 
– usłyszeliśmy podczas uroczystości.
 Nowoczesna i skuteczna – taki 
obraz policji wyłaniał się z wystą-
pień na tegorocznych obchodach. 
W zeszłym roku nasi policjanci brali 

udział w zabezpieczaniu ponad 2300 
imprez masowych, pikiet, protestów, 
zgromadzeń. – Realizujecie wielkie 
zadanie. Waszą pracę postrzegamy 
w kategoriach powołania. My, nie-
mundurowi, chcemy wam po prostu 
powiedzieć „dziękujemy!”. – dodał 
biskup Michał Janocha. 

NAB

Prace przy rondzie trwają,
choć ich nie widać
PIASECZNO – Kiedy zaczną budowę ronda w Gołkowie? – dopytują 

mieszkańcy. – Tam się nic nie dzieje. Nie widać żadnego robotnika

 Rzeczywiście, plac u zbiegu ul. Gołkowskiej i Głównej świeci pustkami, a 
coraz bujniejsza zieleń zaczyna pożerać oznaki ostatniej ingerencji robotni-
ków. Kiedy rozpocznie się budowa ronda?
 – Budowa rozpoczęła się już dawno – odpowiada nam starosta Ksawery 
Gut, do którego zwróciliśmy się z pytaniem. – Trwają prace przy infrastruktu-
rze podziemnej. Jest to związane z biegnącą przez tamten teren siecią gazo-
wą i światłowodem – dodaje starosta. – To dlatego mieszkańcy jeszcze nie wi-
dzą efektów inwestycji. Światłowodów jest osiem i większość została wybu-
dowana w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej, czyli w ostatnim półroczu. 
Nie było ich w naszym projekcie, bo fi zycznie nie istniały. Potrzebne są uzgod-
nienia z ich właścicielami, to wydłuża czas i generuje dodatkowe koszty.
 Starosta zapewnia jednak, że rondo zostanie wybudowane do końca 
sierpnia. Trzymamy kciuki, by nie pojawiły się żadne nieprzewidziane okolicz-
ności i by wraz z końcem wakacji rondo usprawniło ruch na skrzyżowaniu w 
Gołkowie.

Adam Braciszewski

KONSTANCIN-JEZIORNA

Roztańczona Hugonówka
 Konstanciński Dom Kultury zaprasza w niedzielę o godz. 19 do alta-
ny przy Hugonówce (ul. Mostowa 15) na letnią potańcówkę. Na parkiecie 
będą królowały tym razem największe polskie przeboje. Wstęp wolny.

TW
R E K L A M A



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

75. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego
 1 sierpnia o godz. 17.00 zapraszamy na obchody 75. ROCZNICY  1 sierpnia o godz. 17.00 zapraszamy na obchody 75. ROCZNICY 

WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGOWYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  na Cmentarzu Parafi alnym 
przy ul. Kościuszki.
 W programie: Godzina “W”, Msza Święta w intencji ofi ar Powsta-
nia Warszawskiego z udziałem Chóru Lira i Piaseczyńskiej Orkiestry Dę-
tej, przemówienia okolicznościowe, złożenie wiązanek. O godz. 18.30O godz. 18.30 
w Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49 odbędzie się spotkanie autor-odbędzie się spotkanie autor-
skie z skie z panią Agnieszką Cubałą na temat książki “Piaseczno ‘44 panią Agnieszką Cubałą na temat książki “Piaseczno ‘44 

– miasto i ludzie”– miasto i ludzie”.. Publikacja, która ukaże się nakładem Gminy Pia-
seczno, jest częścią większego projektu wpisującego się w 75. roczni-
cę Powstania Warszawskiego. Celem książki jest przedstawienie po-
wstańczych losów Piaseczna i jego najbliższych okolic, a także upa-
miętnienie mieszkańców miasta, którzy uczestniczyli tak bezpośrednio 
w walkach na omawianym terenie, jak i w samej Warszawie.

“Pasażer” w Piaseczyńskim
 Kinie Plenerowym

Potańcówka na Kisielu 2019

 W piątek 26 lipca na skwerze Kisiela o godz. 21.30 
rozpocznie się czwarty z zaplanowanych w tym roku 
seansów filmowych w ramach cyklu “Piaseczyńskie 
Kino Plenerowe 2019”.
 Tego dnia zobaczymy film pt: “Pasażer” z 2018 r.
 Harmonogram seansów w ramach tegorocznego 

kina plenerowego w Piasecznie dostępny jest na stronie 
www.piaseczno.eu 
 Organizatorem wydarzenia jest Biuro Promocji i Kultu-
ry, które zapewnia 120 leżaków oraz 100 podkładek. Z po-
wodu dużego zainteresowania Kinem Plenerowym zachęca-
my do zabrania własnych leżaków lub siedzisk. 

 Impreza będzie w godzinach 17.00-21.00. Pusz-
czana będzie muzyka lat 60, 70, 80 i 90-tych. Zapew-
niamy zimne i ciepłe napoje oraz słodki poczęstunek. 

Wstęp wolny.
Organizatorzy:Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 
oraz Piaseczyńska Rada Seniorów.

Wykaz nieruchomości
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2204 ze zm.) informuje,  że   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu  Miasta  
i  Gminy  Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz na stronie inter-
netowej www.piaseczno.eu zamieszczony został do publicznej wiadomości 

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia” –  pomieszcze-
nie gospodarcze, usytuowane na części działki nr 40/4,   położonej   w   ob-
rębie  20   miasta Piaseczno  przy ul. Warszawskiej 1 przeznaczone do uży-
czenia, na okres 3 lat, na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Piasecznie, z przeznaczeniem na jadłodzielnię.

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018r, poz. 2204 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie inter-
netowej www.piaseczno.eu, zamieszczony został wykaz dot. wydzierżawie-
nia na okres 5 lat części działki nr 526 położonej w Zalesiu Górnym przy 

ul. Pionierów o pow. ca 230 m2 z przeznaczeniem pod trzy pawilony handlo-
we, tereny zielone i pod magazyn, na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Piaseczno, dn. 17.07.2019 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2018 poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu w dniu 15.07.2019 r. Pani Maria Kilińska pełnomocnik Pana Bartłomieja Szamo-
ty działającego pod fi rmą BAMBOSZ, przedłożyła raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na bu-

dowie zespołu budynków usługowych o funkcji sportowo-rekreacyjnej z gastronomią, zapleczem socjalno-gospodar-

czym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyciągami narciarstwa wodnego wraz z urządzeniami im towarzyszą-

cymi na działce nr 12 w Zalesiu Górnym. 

Wobec powyższego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
 Zgodnie z art. 106 § 2 K.p.a., w związku z art. 77 ust. 1  i art. 78 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, wystąpiono do Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go „Wody Polskie” z prośbą o uzgodnienie warunków wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia.
 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia 
można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie 
pokój 10 oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w kancelarii Urzędu. 
 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali-
zacje przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Otrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno
- strona internetowa Urzędu
- gazeta lokalna
- sołtys wsi Zalesie Górne
2. a/a

OŚR.6220.27.2018.ŁM

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 
poz.1945 ze zmianami ), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o  ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2016  poz. 
353 ze zmianami),  zawiadamiam podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie:
1. Uchwały Nr  1170/XXXIX/2017 z dnia 18 października  2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta, 
2. Uchwały Nr  1168/XXXIX/2017 z dnia 18 października  2017 w sprawie przystąpienia do   sporządzenia  miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu ,,Traktu nad Perełką”.
 Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w  pokoju  przy sali konferencyjnej (półpiętro) w Urzę-
dzie  Miasta i Gminy Piaseczno w  Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. Wnioski do projektu planu, zmian planów i do prognoz oddzia-
ływania na środowiskowo można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Wnioski do projektu planu i projektów zmian miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego mogą być składane: 
•  w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
•  pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 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 kubiak@piaseczno.eu. 
 Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z poda-
niem, imienia, nazwiska lub nazwę  jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nie-
ruchomości, której dotyczy. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Urbanistyki i Architektur

UiA.ZP.6721.9.2019.WK

INFORMACJA

o ogłoszeniu przetargu 

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuje,  że w dniu 24.07.2019 r. został ogłoszony II przetarg pisem-

ny ograniczony na sprzedaż: 
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ew. 282/30 o powierzchni 200m2, położonej 
w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno, w rejonie ulicy Bociana Białego, 
dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00295438/5.
Przetarg odbędzie się  w siedzibie urzędu w dniu  06 września 2019 r.  o godz.  10.00

 Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
urzędu (I piętro) oraz na stronie internetowej:  www.piaseczno.eu

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 70, tel. 22 70-17-523
Z up. Burmistrza 

Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Piaseczno, 24.07.2019 r. 

Zapraszamy na Potańcówki na Kisielu, czyli dancing międzypokoleniowy na skwerze Kisiela, które odbędą 

się 27 lipca oraz 10 i 24 sierpnia 2019 roku.
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AKTUALNOŚCI

KONSTANCIN-JEZIORNA

Koncert charytatywny na rzecz kombatantów
 W sobotę 27 lipca w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mo-
stowej odbędzie się koncert charytatywny na rzecz kombatantów, 
którzy przebywają na leczeniu w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój. Pro-
gram muzyczno-poetycki będzie składał się z autorskich tekstów, 
nawiązujących do lokalnych działań oraz bohaterów Powstania War-
szawskiego, przeplatanych piosenkami o szeroko rozumianej dro-
dze ku wolności i zmaganiach w niełatwych współczesnych realiach, 
gdzie wrażliwość na drugiego człowieka ustępuje miejsca konsump-
cjonizmowi. Początek o godz. 17. Wstęp wolny. Podczas koncertu 
będzie można kupować cegiełki o wartości 20 zł.

TW

R E K L A M A

Powstańcze Piaseczno
POWIAT Kolejna rocznica Powstania Warszawskiego to okazja, by bliżej poznać losy powstańczego 

Piaseczna. Będzie to możliwe dzięki książce „Piaseczno 44 – miasto i ludzie” Agnieszki Cubały.

 Działania zbrojne podjęte przez 
powstańców już w pierwszych 
dniach sierpnia nie ograniczały się 
wyłącznie do dzielnic Warszawy. 
Powstanie wspierały oddziały róż-
norodnych batalionów stacjonują-
cych poza granicami stolicy. To w 
Lasach Chojnowskich grupował się 
Obwód VII „Obroża”, w skład któ-
rego wchodził 5. Rejon „Gątyń”. W 
Zalesiu Górnym działał 3-kompa-
nijny batalion „Krawiec”. Na tere-
nie Mirkowskiej Fabryki Papieru w 
Jeziornie powstała organizacja nie-
podległościowa Z.W.Z. O lokalnych 
akcjach przeciw okupantowi można 
rozmawiać godzinami. Do rąk czy-
telników właśnie trafiła praca o pia-
seczyńskim okręgu wspierającym 
działania powstańcze w Warszawie.
 Książka „Piaseczno 44 – miasto 
i ludzie” jest częścią większego pro-
jektu wpisującego się w 75. rocznicę 
tego wydarzenia. Agnieszce Cubale 
udało się przy pracy nad poprzednią 
książką zebrać częściowo materiał o 
Piasecznie, który rozwinęła w swo-
jej najnowszej publikacji. Autorka jest 

nie tylko pasjonatką hi-
storii Powstania. Praco-
wała w Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, ko-
ordynując prace nad re-
alizacją scenariusza eks-
pozycji stałej, opracowa-
ła hasła do Wielkiej Ilu-
strowanej Encyklope-
dii Powstania Warszaw-
skiego, konsultowała dwa 
rozdziały polskiej edycji 
książki Normana Davisa 
„Powstanie ‘44”. Jest po-
nadto autorką kilku po-
zycji historycznych do-
tyczących największe-
go, miejskiego wystąpie-
nia zbrojnego przeciw-
ko Niemcom podczas II 
wojny światowej.
 Dzięki sfinansowaniu 
książki przez Biuro Pro-
mocji i Kultury ze środ-
ków Gminy Piaseczno podczas spo-
tkania każdy będzie mógł otrzy-
mać bezpłatny egzemplarz. Spotka-
nie autorskie odbędzie się 1 sierpnia 

o godz. 18.30 w Sali Widowiskowej 
Domu Kultury w Piasecznie (ul. Ko-
ściuszki 49).  Wstęp wolny!

NAB

Wakacje z karate
PRAŻMÓW Klub „Ronin” w sierpniu zaprasza wszystkich do Jeziórka 

i Łosia na darmowe treningi karate

 Oferta skierowana jest dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podsta-
wami sztuk walki i samoobrony oraz ćwiczeniami rozciągających i kształtują-
cych ogólną sprawność fi zyczną. Treningi przeznaczone są dla wszystkich od 
6. roku życia. 
 Będą odbywać się od godziny 18.00. w  poniedziałki i czwartki w dniach 
2-20 sierpnia w Jeziórku przy ul. Głównej 17. W Łosiu treningi odbywać się 
będą w poniedziałki 5 i 19 sierpnia o godzinie 17,  w Klubie Kultury przy 
ul. Spółdzielczej 32. 
 UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!  Informacje i zapisy – tel. 693 868 420

AB
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Wesprzyj szkołę, 
oddaj książki!
PIASECZNO/POWIAT Jak mawiała Wisława Szymborska „Czytanie ksią-

żek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Cen-

trum Edukacyjno-Multimedialne doskonale o tym wie i tworzy szkol-

ną bibliotekę. Wszyscy możemy pomóc

 W zeszłym tygodniu nowa dyrekcja szkoły, która zacznie działać już we 
wrześniu, zwróciła się do mieszkańców z prośbą o przyłączenie się do bardzo 
ostatnio popularnej akcji „bookcrossingu”, czyli nieodpłatnego przekazywania 
książek na rzecz placówek kulturalnych. Akcja jest o tyle istotna, że dotyczy 
tworzenia szkolnego księgozbioru.  
 – Zasoby biblioteczne kolekcjonujemy od zera. To nowa biblioteka - infor-
muje nas nauczycielka i bibliotekarka Dorota Zając. Bibliotece oddano dość 
spore pomieszczenie. Niedawno znalazły się w nim regały, które już czekają na 
pierwsze czytelnicze łowy. Najpierw jednak trzeba je zapełnić. Na szczęście już 
pojawili się pierwsi darczyńcy.
 Na bibliotekę mają złożyć się lektury szkolne, klasyka literatury pięknej, słow-
niki, encyklopedie, zbiory poezji, komiksy oraz wydawnictwa multimedialne 
skierowane do uczniów kształcących się na etapie szkoły podstawowej. Wszel-
kie książki z bajkami również wchodzą w grę.  – Będziemy mieli tu również od-
dział przedszkolaków – mówi Dorota Zając. - Przekazywać można książki nowe, 
jak również używane, o ile są w dobrym stanie. Liczy się każda sztuka. Mamy duże 
potrzeby. Dokonujemy jednak selekcji książek. Pozycje zniszczone, rozpadające 
się oddajemy na makulaturę, dzięki czemu zakupimy nowe tytuły. 
 Nie ma żadnych ograniczeń w czasie. Przynosić książki można cały czas. Na-
wet po rozpoczęciu roku szkolnego. Książki i audiobooki można przynosić do no-
wej siedziby na ul. Jana Pawła II 55 od pon. do pt. w godz. 9-15.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Ezzat w amfi teatrze
 W niedzielę 28 lipca o godz. 17 w konstancińskim amfi teatrze za-
śpiewa Wojtek Ezzat. Podczas występu będzie można usłyszeć utwory 
z autorskiego repertuaru Wojtka Ezzata oraz niepowtarzalne wykonania 
światowych przebojów. Wokalista o unikalnej barwie głosu w roku 2013 
dał się poznać szerszej publiczności, dochodząc do fi nału popularnego 
telewizyjnego show XFactor. Repertuar, w którym czuje się najlepiej, to 
wyjątkowa mieszanka popu, disco i muzyki klubowej. Wstęp wolny.

TW
R E K L A M A

R E K L A M A

Muzycznie zmalowane
LESZNOWOLA W Mysiadle rozpoczęła się tegoroczna edycja Malarskiej Niedzieli. Tym ra-

zem z muzycznym akompaniamentem duetu „Ojciec i syn”. Przed sztalugą stanęli nie 

tylko najmłodsi.

 – Cykl malarskich spotkań or-
ganizujemy już od ośmiu lat, od 
trzech włączyliśmy element muzycz-
ny – mówi dyrektor GOK Leszno-
wola Jolanta Walentyna Sobolew-
ska, pomysłodawczyni malarskich 
plenerów na terenie gminy. –  Na po-
czątku próbowaliśmy organizować 
małe wystawy, al dzieci chciały swo-
je rysunki zabierać do domu. Obec-
nie prowadzimy „wirtualne wysta-
wy” na naszym profilu na FB.
 Wydarzenie skierowane jest nie 
tylko do dzieci. I tym razem nie za-
brakło dojrzalszych twórców. Ma-
larskiej pracy towarzyszyło nie tylko 
zaangażowanie, ale i uśmiech, dobra 
zabawa i podrygiwanie do znanych i 
lubianych utworów. O nie zadbał lo-
kalny rodzinny duet Ojciec i syn z re-
pertuarem Czerwonych Gitar, Grze-
gorza Turnaua oraz wykonawców 
muzyki jazzowej.
  – Współpracujemy razem już 37 
lat. Dobrze czujemy się na wernisa-
żach, w restauracjach czy Domach 
Kultury, słowem wszędzie tam, gdzie 
sprawdza się kameralna muzyka – 
mówi z uśmiechem wokalista. 
 – Muzyka zawsze była obecna 
w naszym domu. Ojciec jest zawo-
dowym pianistą, na co dzień wy-
stępuje również w zespole Jackpot. 
Gdy Grzegorz Turnau wydał swoje 
pierwsze nagrania, byłem jeszcze w 
szkole podstawowej. Obu nam bar-
dzo spodobała się jego twórczość i 
zaczęliśmy wspólnie opracowywać i 
grać, wówczas jedynie w domu, pio-
senki krakowskiego artysty. Oprócz 
grania na żywo piosenek, obaj two-
rzą również materiał autorski, który 
znajdzie się wkrótce na ich pierwszej 
płycie – zapowiada Grzegorz Tylec.
 Okazja do zapoznania się z du-
etem Ojciec i syn będzie 11 paź-

dziernika w Domu Kultury w Pia-
secznie. Wystąpią wówczas z pio-
senkami Johna Lennona. W planach 
są również inne wydarzenia.
 – Mogę jedynie zdradzić, że pracu-
jemy nad koncertem z piosenkami 
Grzegorza Turnaua i wspólnym wy-
stępem z jednym z lokalnych chórów 
– dodaje wokalista. 
 Za to fani wszelkich form pla-
stycznych ucieszą się z faktu, że ko-

lejne plenery malarskie już wkrótce. 
 – Za tydzień będziemy w Zamie-
niu (28 lipca). Potem Wólka Kosow-
ska i prawdopodobnie Magdalenka. 
– dodaje organizatorka akcji. 
 Wszelkie materiały plastyczne 
zapewniają organizatorzy. Ci jed-
nak, którzy malować chcą na płót-
nie, powinni o nie zadbać we wła-
snym zakresie.

NAB

LESZNOWOLA

Iwiczański Targ Pyszności
 W sobotę 27 lipca przy szkole w Nowej Iwicznej odbędzie się Druga 
Edycja Targu Pyszności. Od godziny 9 do 13 będzie można nabyć ekolo-
giczne warzywa i owoce, chleb na zakwasie, sery z mleka krowiego i ko-
ziego z lokalnych serowarni, miody ze zdrowej pasieki, pyszne wędliny 
z małej wędzarni, przetwory i syropy z owoców i warzyw, rękodzieło i 
oczywiście pyszności od restauracji Set Kitchen.

Tyl.

NAB
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Pływackie święto w Piasecznie
PŁYWANIE Co roku sekcja pływacka MKS Piaseczno organizuje zawody z cyklu Grand Prix 

Piaseczna w Pływaniu. Tym razem do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zjechało 

19 klubów z całego Mazowsza - łącznie blisko 200 zawodników

 Zawody stały na wysokim po-
ziomie – zarówno organizacyjnym, 
jak i sportowym. Swoje debiuty za-
liczyli tego dnia najmłodsi (sied-
mio i ośmioletni) członkowie sekcji, 
a starsi mieli z kolei szansę spraw-
dzić swoje umiejętności przed lipco-
wymi rocznikowymi Mistrzostwami 
Polski. Jak się okazało, nasza zdol-
na młodzież pobiła wiele życiówek, z 
uśmiechem zakończyła pływacki se-
zon i mogła już rozpocząć wakacje. 
 Elementami, które wyróżniają 
piaseczyńskie zawody spośród in-
nych tego typy imprez, są konkuren-
cje - wyścig australijski oraz szta-
feta rodzinna. W wyścigu austra-
lijskim startuje sześć zawodniczek i 
zawodników z najlepszymi czasami 
na 50 metrów stylem dowolnym, bez 
podziału na kategorie wiekowe. Za-

wodnicy płyną 50 metrów na czas i 
osoba z najsłabszym wynikiem od-
pada. W ten sposób w pierwszej serii 
startuje szóstka, potem jedna oso-
ba zostaje wyeliminowana i w dru-
giej startuje już tylko pięciu zawod-
ników i tak dalej - aż do wyłonienia 
jednego zwycięzcy. W tym roku bez-
konkurencyjni okazali się Martyna 
Jabłońska (wielokrotna Mistrzyni 
Polski na 50 metrów kraulem) oraz 
Wiktor Tkacz (tegoroczny 5-ty za-
wodnik Mistrzostw Polski na 50 me-
trów kraulem w kategorii chłopców 
14-letnich). Oboje są reprezentanta-
mi MKS Piaseczno. 
 Dodatkowo wśród wszystkich 
uczestników zawodów rozlosowano 
atrakcyjne plecaki na sprzęt pływac-
ki, a po zawodach odbyło się ogni-
sko, na którym trenerzy, zawodni-

cy i rodzice mieli okazję w rodzin-
nej atmosferze podsumować se-
zon. Członkowie sekcji mają nadzie-
ję, że w przyszłości tego typu zawo-
dy będą mogły odbywać się częściej. 
Na pewno duże perspektywy otwo-
rzy nowy basen.
 Wszystkich  zainteresowanych 
pływaniem członkowie sekcji zapra-
szają na swoją stronę internetową: 
www.mkspiaseczno.pl oraz na face-
booka www.facebook.com/Sekcja-
PlywackaMKSPiaseczno/. W sierp-
niu odbędzie się obóz przygotowaw-
czy w Stroniu Śląskim, a od września 
organizowany będzie nabór dzieci z 
roczników 2012-2010. Szczegółowe 
informacje dotyczące naborów znaj-
dują się na stronie internetowej.

Grzegorz Tylec

Czekamy na nowe baseny
Z Jakubem Sobalą, trenerem pływania w MKS Piaseczno, rozmawia Grzegorz Tylec
Dlaczego warto trenować pływanie?

 Pływanie to sport ogólnorozwo-
jowy. Trenując je poprawiamy swo-
ją wydolność i ogólną sprawność fi -
zyczną. Jest to sport, w którym na-
prawdę trzeba byłoby się mocno po-
starać, żeby doznać jakiejś kontuzji. 
Nie bez przyczyny większość lekarzy 
ortopedów czy fi zjoterapetów zale-
ca pływanie jako dobrą formę rehabi-
litacji. Każdy z nas powinien potrafi ć 
pływać. Trening pływacki pozwala na 
rozwój motoryczny, uczy współrywa-
lizacji oraz - jak każdy sport - dyscy-
pliny, cierpliwości i stawia przed czło-
wiekiem wyzwania do realizacji. 

Jak wyglądają typowe treningi 

pływackie? 

 Wszystko zależy od wieku zawod-
ników i stopnia zaawansowania. W na-
szym klubie trenują dzieciaki w wieku 
od 7 do 16 lat. W najmłodszych gru-
pach trening pływacki opiera się na 
zabawie, ćwiczeniach oswajających 
z wodą i nauce podstawowych ele-
mentów technicznych. W miarę upły-
wu czasu dzieciaczki uczą się pod-
staw sportowej rywalizacji, doskona-
lą technikę i zaczynają startować w za-
wodach. Najstarsi ćwiczą już w trosz-
kę inny sposób i trening dla tej grupy 
jest bardziej specjalistyczny - przygo-
towuje do startu na zawodach w kon-
kretnych konkurencjach, w których 
dany zawodnik jest najszybszy. Oprócz 
treningu w wodzie bardzo ważny jest 
również trening motoryczny na lądzie, 
który prowadzony jest na hali i siłow-
ni. Jeżeli chodzi o częstotliwość tre-
ningów, to tutaj również wszystko za-
leży od wieku. Najmłodsi trenują dwa 
razy, a nastolatkowie przygotowujący 
się do startów w Mistrzostwach Polski 
nawet 10 razy w tygodniu! Dodatkowo 
nasz klub organizuje obozy sportowe 
w okresie letnim i zimowym.

Jak długo istnieje sekcja pływac-

ka w GOSiR i jakie są jej największe 

sukcesy?

 Sekcja pływacka GOSiR Piasecz-
no powstała w kwietniu 2000 roku, 
a od 4 października 2011 działa pod 
szyldem MKS Piaseczno. Nasz klub 
zrzesza dziś ponad 100 zawodniczek 
i zawodników w wieku od siedmiu lat 
wzwyż. Wśród nas trenują i trenowali 
mistrzowie Mazowsza, medaliści i fi -
naliści Mistrzostw Polski, członkowie 
kadry Polski. Nasz klub od lat zajmuje 
wysoką lokatę w klasyfi kacji uzyska-

nych wyników na imprezach rangi 
mistrzowskiej wśród wszystkich klu-
bów pływackich z całej Polski. 

A jak ocenia pan obecną bazę do 

treningów w Piasecznie? 

 Obecnie mamy jedną pływalnię 
krytą 25-metrową na terenie GOSiR
-u w Piasecznie przy ulicy Sikorskie-
go, na której sekcja pływacka MKS 
Piaseczno odbywa swoje treningi. 
Treningi uzupełniające na lądzie tak-
że przeprowadzamy na terenie GO-
SiR-u (siłownia, hala). W naszej sek-
cji zrzeszonych jest obecnie ponad 
100 zawodników którzy podzieleni 
są ze względu na wiek i stopień za-
awansowania na sześć grup szkole-
niowych (sportowych) i jedną gru-
pę rekreacyjną dla osób, które skoń-
czyły trenować zawodniczo, ale da-
lej chcą kontynuować zabawę z pły-
waniem. Zapotrzebowanie na tory 
jest bardzo duże, a miejsca jest nie-
stety bardzo mało. Do GOSiR-u przy-
jeżdżają na naukę pływania dzieci z 
okolicznych szkół, tory wynajmowa-
ne są przez liczne fi rmy komercyj-
ne oraz przychodzi wiele klientów 
prywatnych. Co roku jest problem z 
miejscem i dopasowaniem godzin 
treningowych do przepełnionego 
grafi ku pływalni.  

Jak przyjęliście wiadomość o plano-

wanej budowie nowych basenów?

 Z dużą niecierpliwością cze-
kamy na nowy kompleks base-
nowy w Piasecznie.  Z punktu wi-
dzenia sekcji pływackiej idealnym 
rozwiązaniem byłaby pływalnia 
50-metrowa na wzór warszawskie-
go obiektu na Trojdena, z możliwo-
ścią podziału niecki na dwie 25-tki. 
Taka pływalnia dałaby zdecydowa-
nie więcej możliwości organizowa-
nia imprez, rozwoju takich dyscy-
plin jak piłka wodna oraz ogrom-
ną promocję miasta. Tego typu 
obiekt sam by na siebie zarabiał. 
Obecnie sekcja przygotowując  się 
do Mistrzostw Polski na długim ba-
senie (50-metrowy) jest zmuszona 
odbywać szkolenie na obiektach 
warszawskich (WUM, Warszawian-
ka), podobny problem mają inne 
okoliczne kluby pływackie. Jeste-
śmy jednak bardzo zadowoleni, że 
powstanie nowy obiekt i nieważ-
ne czy 25- czy 50-metrowy. Z nie-
cierpliwością czekamy na projekt i 
jego szybką realizację.

Kto jest obecnie największą nadzie-

ją sportową pływania w Piasecznie?

 Naszą najlepszą i najbardziej 
utytułowaną zawodniczką jest 
Martyna Jabłońska (rocznik 2003), 
podopieczna trenera Gabriela Tur-
czyńskiego. Wielokrotna Mistrzy-
ni i medalistka Mistrzostw Polski, 
członkini kadry Polski oraz repre-
zentantka Polski na arenie między-
narodowej. Na ostatnich MP 16-lat-
ków, które odbyły się w dniach: 
10-12 lipca w Lublinie, Martynka 
wywalczyła 4 medale w 4 konku-
rencjach, w których wystartowa-
ła. Dużymi nadziejami sportowymi 
są także nasi zawodnicy z roczni-
ka 2005, trenujący na co dzień pod 
okiem trener Małgorzaty Michal-
skiej. Na tegorocznych Mistrzo-
stwach Polski wielokrotnie wcho-
dzili do finałów A Mistrzostw Pol-
ski i niejednokrotnie ocierali się o 
podium. Ponadto mamy wielu bar-
dzo dobrze rokujących zawodni-
ków wśród młodszych dzieci, dla 
których Mistrzostwa Polski odbę-
dą się w perspektywie kilku lat.

A jakie są największe problemy do 

rozwoju pływania w gminie?

 Niestety w Piasecznie nie ma 
szkoły średniej, która umożliwiłaby 
szkolenie sportowe i współpracowa-
ła w pełni z sekcją. Od lat zawodni-
cy, kończąc szkołę gimnazjalną, czy 
teraz, po reformie, szkołę podsta-
wową zmuszeni są zmienić klub na 
taki, gdzie bliskość szkoły i jej pro-
fi l umożliwią dalszy rozwój sporto-
wy. Wybierają szkoły warszawskie z 
klasami sportowymi. Główny kieru-
nek to G8 Bielany Warszawa, Polo-
nia Warszawa, GIM 92 Ursynów. Tu-
taj pojawia się kolejny problem Pia-
seczna - brak placówek na kształt 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Na-
sza młoda i zdolna młodzież, chcąca 
kontynuować swoją pasję do sportu 
przy jednoczesnej nauce, która jest 
najważniejsza w tym wieku, zmuszo-
na jest do wybrania szkoły poza gra-

nicami Piaseczna. Trenowanie wy-
czynowe pływania wymaga dwóch 
treningów dziennie, są to często bli-
sko 4 godziny w ciągu dnia i potrze-
ba pełnej kooperacji na linii szko-
ła - klub sportowy, stąd brak w na-
szej sekcji zawodników starszych i 
grupy seniorskiej. Podobny los cze-
ka Martynkę, która od przyszłego se-
zonu zmienia barwy klubu na jeden 
z czołowych klubów warszawskich. 
O potencjale naszych byłych pod-
opiecznych zaświadczył niedawno 
nasz były zawodnik Michał Szer, na 
co dzień trenujący w Australii, który 
postanowił reprezentować klub MKS 
Piaseczno na tegorocznych MP Se-
niorów 15-19 maja w Olsztynie, zdo-
bywając srebrny medal na 50 me-
trów stylem klasycznym i notując 
w eliminacjach trzeci czas w historii 
polskiego pływania w tej konkuren-
cji (27.78). 

Spadek Sparty i Perły
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Podsumowanie rozgrywek sezonu 2018/2019 grupy południowej

MKS PIASECZNO (6. miej-
sce, 50 punktów) – Biało-
niebiescy są obecnie zde-
cydowanie najmocniejszą 
ekipą piłkarską w powiecie 
piaseczyńskim. Zespół pro-
wadzony przez Igora Go-
łaszewskiego z pewnością 
nie zawiódł w poprzednim 
sezonie, a wobec kilku osła-
bień kadrowych i wprowa-
dzania młodych zawodni-
ków, nie brakowało nawet 
opinii, że szóste miejsce to 
wynik pozytywnie zaska-
kujący. Silnym punktem 
drużyny była ofensywa. 
Zbigniew Obłuski zdobył 
dla Piaseczna 21 goli i do-
brze wyglądała jego współ-
praca z Bartoszem Orłow-
skim (17 goli). Dużo dobre-
go dał również zespołowi 
Kamil Matulka, który zano-
tował aż 17 asyst, do któ-

rych dołożył 13 goli, choć 
trzeba dodać, że dostał też 
10 żółtych kartek.

SPARTA JAZGARZEW (13. 
miejsce, 32 punkty) – Trzy-
naste miejsce okazało się 
pechowe dla Sparty, bo za-
jęła je drużyna, która - jako 
najwyżej sklasyfi kowana 
ze spadkowiczów - musia-
ła pożegnać się z czwartą 
ligą. Szansę gry dostało w 
tym sezonie kilku młodych 
zawodników, ale niestety 
nie udało się ostatecznie 
zrealizować postawionego 
przed drużyną celu. Zabra-
kło jednak niewiele – tym 
bardziej szkoda, bo Spar-
ta potrafi ła wygrać na wy-
jeździe z Piasecznem, Ra-
domiakiem II czy Energią 
Kozienice, ale np. zremiso-
wała też u siebie z Promną 

czy przegrała z Wilgą Gar-
wolin.

PERŁA ZŁOTOKŁOS (16. 
miejsce, 2 punkty) – Zgło-
szona w ostatniej chwili do 
rozgrywek Perła nie zdą-
żyła skompletować skła-
du, który gwarantowałby 
jej realną walkę o utrzyma-
nie. Drużyna ze Złotokłosu 
przegrała jesienią wszyst-

kie ligowe spotkania, ale 
– mimo to – ambitnie wal-
czyła do końca. Ostatecz-
nie udało się zremisować 
dwa mecze – ze Zniczem II 
Pruszków (2:2) i Pilicą Biało-
brzegi (0:0). W lidze okręgo-
wej Perła będzie jednak z 
pewnością znacznie trud-
niejszą ekipą do pokonania.

Grzegorz Tylec
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Oferta Urzędu Pracy
Mimo sezonu ogórkowego Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie przygotował dla bez-

robotnych i pracodawców ciekawą ofertę wsparcia.

 W PUP w Piasecznie 
trwa  nabór  wniosków w 
ramach wsparcia dla przed-
siębiorców/pracodawców 
na prace interwencyjne, do-
finansowanie wynagrodze-
nia za zatrudnienie skiero-
wanego bezrobotnego, któ-
ry ukończył 50. rok życia.
 Można wnioskować  
o przyznanie jednora-
zowej refundacji ponie-
sionych kosztów z tytu-
łu opłaconych składek na 
ubezpieczenie społeczne 
(forma skierowana dla 
pracodawców).

 W sierpniu rozpocz-
nie się nabór wniosków 
o refundację kosztów 
wyposażenia lub do-
posażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego 
bezrobotnego.  Kwota 
przyznanych środków 
nie może być wyższa 
niż 600% przeciętnego 
wynagrodzenia (max. 
kwota dofinansowania: 
29 705,64 zł).
 Ze względu na ogra-
niczone środki finanso-
we, wnioski złożone przez 
wnioskodawców, którzy w 

2017-2018 roku otrzyma-
li już refundację zostaną 

przyjęte do realizacji w 
drugiej kolejności.





DAM PRACĘ

Firma zatrudni osobę do sprzątania, Konstancin-Je-
ziorna, od 14,70 zł/1h, tel. 533 281 247

Pracownikom ochrony oraz operatorowi monitoringu 
w obiekcie handlowym w Piasecznie. System dzienny, 
stawka od 14 zł netto. Proszę o kontakt, tel. 785 562 239

ROD Elektron Szczaki poszukuje pracownika gospodar-
czego na pełny etat. Portiera i kierownika biura (zarzą-
dzanie i znajomość przepisów ROD), tel. 508 069 819

Pracownika ochrony w szkole w okolicach  Piaseczna, 
praca w godz. 7.30-16.00 tel., 725 725 633,  603 454 131

Fryzjera, fryzjerkę damsko – męską, pełen etat, umowa 
o pracę. Bobrowiec – PILNE tel. 608 156 484

Przyjmę do pracy w delikatesach w Nowej Iwicznej, 
mile widziane doświadczenie, tel. 501 105 411

Dyrektor Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie ul. Chy-
liczkowska 20,zatrudni intendenta na stołówkę w wy-
miarze 3/4 etatu. Tel.22 756 73 54, 509 291 780

Szukamy kelnerki do restauracji sushi. Tel. 668 669 242

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Jeziór-
ko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Firma budownictwa drogowego zatrudni kierowców kat. C 
i C+E, operatorów koparki i koparko-ładowarki, praca na 
terenie Warszawy i okolic tel. 600 081 023 

Montażystę, płyta warstwowa, obróbki blacharskie 
tel. 601 259 714

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, tel. 504 100 418

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje opiekunów medycznych, tel. 607 241 707, e-mail: 
tabita@luxmed.pl 

Dekarza i pomocnika, stawka od 17-25 zł/h, tel. 692 194 998

Do produkcji i montażu okien aluminiowych,  tel. 600 446 225

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

Nauczyciel lub opiekun do grupy żłobkowej w przedszko-
lu k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Krawcową do pracowni krawieckiej w Konstancinie, 
tel. 605 081 740

Firma zatrudni do sprzątania w godz. nocnych, mile widzia-
ne Panie, praca Piaseczno, ul. Puławska, tel. 508 095 264

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym: 2 dni 6-18, 
2 dni wolne, 2 dni 18-6, 2 dni wolne itd. Wynagrodzenie 
14,00 zł na rękę, pełny etat, umowa o pracę. Praca w Sol-
cu k. Szymanowa,  dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilano-
wa zapewniony. Zadzwoń 501 631 374

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 przy ul. Okrężnej 25a 
w Zalesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje sprzą-
taczki. Pełne ubezpieczenie ZUS, godziny pracy 13:30- 
20:30. Tel. 22 750 07 87

Kasjer/ka  na Stacji Paliw w Tarczynie, tel. 536 193 442

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Poszukujemy pomocy nauczyciela/opiekunki do przed-
szkola w Łazach, osoby sumiennej, pracowitej i lubiącej 
pracę z dziećmi. Kontakt tel. 506 125 282, CV  przedszko-
lefantazja@interia.pl

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Zatrudnię cieśli, blacharzy, dekarzy. Praca stała, 
możliwość zakwaterowania na miejscu, tel. 22 756 84 89

Zatrudnię do przyuczenia w zawodzie blacharz, dekarz. 
Praca stała, możliwość zakwaterowania tel. 22 756 84 89 

Praca w sklepie ze zdrową żywnością, Mysiadło,
tel. 603 68 65 61

Zatrudnię na cały etat kierowcę z kat. B i C do składu 
budowlanego, pon-sob. Piaseczno tel. 609 115 711 

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 788 44 12 14

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Wóz konny, żelazne koła, zabytek, tel. 506 415 145

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Przyczepę holenderską, 10,5m /3,10m, tel. 606 652 098

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

Duża krajzega z dwiema piłami (80 i 60), śrutownik z du-
żym silnikiem, średnia krajzega z silnikiem 2,2 kw, beto-
niarka 250l, tel. 722 135 346

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Kopaczkę tel. 515 486 338

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

MB 300 TD, 98r i VW Polo 1000cm, 91r, tel. 502 200 221

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, TEL. 510 357 529

Skup aut, tel. 793 304 091

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po wy-
padku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obojęt-
nym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. Od-
biór własną lawetą, tel. 515 472 081

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam działki budowlane z mediami w Ustanowie i Pę-
chery Łbiska, bezpośrednio, tel. 22 756 54 19, 665 415 714

Bliźniak 162 m kw. Piaseczno – centrum, super lokali-
zacja, tel. 501 482 997

Sprzedam najtańszy dom w Konstancinie, tel. 501 610 072

Do sprzedania działka w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 604 624 875

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka w Siedli-
skach, tel. 602 340 549

Działkę 2 700 m kw. Z domem do remontu w Zalesiu Górnym 
centrum, 220 zł za m kw., bezpośrednio,tel.  606 39 63 63

Działkę budowlaną 2,5h w Prażmowie na ul. Akacjowej. Atrak-
cyjna cena. Do uzgodnienia, tel. 607 85 47 85, 504 063 138

Konstancin, mieszkanie 28 m kw. Tel. 508 914 406

Działkę 1800 m kw., Łęg k. Konstancina, tel. 782 090 900

Działkę rolną 1,7 ha z warunkami zabudowy, Kawęczyn 
– gmina Konstancin, tel. 606 466 390

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/m kw., 
w całości lub podzielę tel. 667 797 094

Budowlaną, 2880 m kw., Ustanów, tel. 509 308 026

Ogródki działkowe – działka 500 m kw, Chylice, 
tel. 694 851 008

Bezpośrednio sprzedam działkę 1.1 ha m. Rososz k/G.Kal-
warii  przy asfaltowej drodze-super dojazd  Tel. 501 265 235

Trzypokojowe z garażem, parter, Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Budowlana z brzozami, 1200 m kw., Baszkówka, media w 
ulicy, tel. 791 310 777

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokal po salonie fryzjerskim 72 m kw.,  na dużym 
osiedlu w Konstancinie, tel. 509 085 540 

Pokój z aneksem, Zalesie Dolne, tel. 512 769 034

Do wynajęcia lub wydzierżawienia działka w centrum Pia-
seczna 1000 m kw., kwadratowa, ogrodzona 2 m murem. 
Brama wjazdowa 4,2 m. Wszystkie media, tel. 607 854 785

Wynajmę super mieszkanie 100 m kw., Zalesie Dolne, 
Redutowa -  umeblowane,  Tel. 504 167 001 (bez zwierząt)

Lokal biurowy, 31 m kw., I piętro, Piaseczno, ul. Jana  
Pawła, tel. 505 82 82 14

Prosperujące delikatesy w Józefosławiu, tel. 660 950 975

Mieszkanie, 3 pokoje z kuchnią, Piaseczno, tel. 514 324 549

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Pokój dla Pani, Piaseczno, tel. 609 070 125

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupie pilnie stary dom do remontu, tel. 602 340 549

USŁUGI

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Automatyczne systemy nawadniające, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Elektryk – instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Glazura, gres, remonty, tel. 601 219 482

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Elektryk, tel. 666 890 886

Moskitiery priorytetowo i rolety, tel. 601 520 310

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

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

Tynki gipsowe, elewacje, pianka PUR Tel.502 788 561

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Złom. Wakacyjne porządki? Remont? Uprzątniemy, 
wywieziemy, tel. 502 898 418

Hydroizolacje, balkony, tarasy, tel. 880 880 690 

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, TEL. 503 471 422

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU
TEL. 501 129 679

Naprawy dachów, tel. 511 928 895

Serwis AGD, pralki, zmywarki, piekarniki, Piaseczno, 
tel. 506 167 562, www.naprawy-agd.pl

Mycie dachów, tel. 503 540 456

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439 

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Mycie i malowanie elewacji, tel. 505 591 721

Remonty, tel. 721 982 013

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Dachy, naprawy, tel. 798 836 860

Mycie, malowanie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Ogrodnicze, tel. 536 043 434

Malarskie, tel. 696 120 208

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze  
tel. 519 874 891

Wycinka i skracanie drzew tel. 510 694 550

Hydrauliczne inst. wod-kan c.o. Kotłownie, tel. 782 948 952

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośli tel. 603 315 531

Biuro rachunkowe – prowadzenie, pomoc, konsultacje, 
tel. 502 354 917

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Dachy – pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Usługi dekarskie, remonty dachów, rynny, obróbki 
blacharskie, tel. 666 971 775

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Moskitiery, rolety, plisy, tel. 888 168 057

Budowa domów, elewacje, 694 401 711

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

 RÓŻNE 

Przyjaźń, ts@gmail.com tel. 602 636 798

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece 
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, ka-
loryfery, akumulatory), tel. 502 898 418

NAUKA 

Pomoc w lekcjach, nauka na bieżąco, opieka, Piaseczno i 
okolice, 30zł/h, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Akupunktura, medycyna chińska, biorezonans – GRATIS, 
tel. 662 777 411

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją 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

KOMUNIKAT

ROD Elektron Szczaki ogłasza przetarg na położenie na-
wierzchni asfaltowej drogi (długość: 110m, szerokość: 4,5 
m). Oferty prosimy składać do 14.08.2019 na adres mejlo-
wy: rod@elektron-szczaki.pl

MATRYMONIALNE

Wdowa, 70+, zapozna pana w podobnym wieku, 
bez nałogów, tel. 731 933 848
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największy nakład 
największa

 skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

DO OCHRONY W PIASECZNIE, TEL.22 834 34 00

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania 
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piąt-
ki, tel. 22 756 79 39 

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem, 
wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie 
na podobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medycz-
ny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Zatrudnię pielęgniarkę w Baniosze, tel. 501 182 362

Kierowców kat. „B”, dyspozycyjnych, Piaseczno 
i okolice, tel. 787 740 105

Serwis sprzątający zatrudni osobę do sprzątania terenu 
zewnętrznego wspólnot mieszkaniowych, praca na te-
renie Piaseczna, tel. 503 514 774 

Przedszkole w Konstancinie zatrudni nauczyciela,
e-mail: info@bimbo.edu.pl

Zatrudnię ekspedientki do pracy w sklepie spożyw-
czym, Konstancin-Jeziorna,. Tel. 602 212 169

Przedszkole publiczne w Konstancinie- Jeziornej 
zatrudni pomoc kuchenną w pełnym wymiarze czasu 
pracy Kontakt  22 754 16 43

Zaopiekuję się dzieckiem w wieku szkolnym, zajęcia 
rozwojowe i zabawy, tel. 571 373 118  

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h, 
tel. 571 373 118

Centrum wsparcia, rozwoju twórczego i osobowości 
w Piasecznie, tel. 571 373 118

Bramę wjazdową samonośną  4,0 x 1,45 cm, 
tel. 601 211 870, 603 862 227

Mieszkanie w Piasecznie, najchętniej do remontu, 
tel. 604 43 77 57

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

Schody, meble. Wykonam, tel. 690 413 827

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, BALKONY, 
TARASY, IZOLACJE, TEL. 535 490 417

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

OKAZJA! Dom siedmiopokojowy w Słupsku 
+ 2 budynki, tel. 601 79 68 20

Budowlana, 1940 m kw., Robercin, tel. 501 083 795

Kierowca/magazynier w Masarni. Piaseczno 
Tel. 22 756 79 82

Zatrudnię hydraulików, tel. 501 083 795

Florystę do kwiaciarni, okolice Piaseczna, tel. 793 234 543

Piekarnia zatrudni piecowego, kierowców i osoby do kroje-
nia i pakowania pieczywa, tel. 22 756 90 01, 663 044 036

Zatrudnię pracownika do montażu bram, tel. 601 211 870, 
603 862 227

R E K L A M A
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Wpłynęły wnioski do 
powiatowego budżetu obywatelskiego
POWIAT Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego do pierwszej edycji Bu-

dżetu Obywatelskiego złożyli 62 wnioski.
 – Jestem dumny z mieszkańców – ocenia ten wynik inicjator wprowadze-
nia budżetu obywatelskiego w powiecie piaseczyńskim, radny Sergiusz Mu-
szyński. Wyniku zaangażowania mieszkańców nie chce oceniać starosta pia-
seczyński Ksawery Gut. – Nie oceniam budżetu obywatelskiego w katego-
riach sukcesu lub nie – mówi starosta.
 – Tyle wniosków do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego to dobry 
początek – uważa wicestarosta Zdzisław Lis i dodaje, że dziś obyło się pierw-
sze spotkanie grupy, która wnioski weryfi kuje pod względem formalnym. 
– Dwa od razu zostały odrzucone, ponieważ nie posiadały listy poparcia, kil-
ka będzie także odrzuconych ze względu na zbyt małe kwoty, którymi dyspo-
nujemy, by je zrealizować. Wnioski są różne – dotyczą sygnalizacji świetlnej, 
ścieżek rowerowych, ale także organizacji spotkań czy wydarzeń.
 Do podziału jest 358 tysięcy złotych. Środki fi nansowe zostały podzielo-
ne na dwie równe pule: powiatową (służącą mieszkańcom całego powiatu) 
i gminną (dla mieszkańców danej gminy, ale w ramach zadań powiatowych). 
Wysokość puli gminnej uzależniono od liczby mieszkańców. Lesznowola ma 
do wykorzystania 25 tys. zł, Prażmów – 11 tys. zł, Góra Kalwaria – 26 tys. zł, 
Konstancin-Jeziorna – 25 tys. zł, Piaseczno – 81 tys. zł, Tarczyn – 11 tys. zł.
 Od 20 września do końca miesiąca mieszkańcy będą głosować. Każdy 
może oddać jeden głos na jedno zadanie z puli powiatowej oraz jedno z puli 
gminy, w której mieszka. Zrealizowane zostaną te wnioski, które uzyskają naj-
większą liczbę głosów. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone 15 października.

Adam Braciszewski

Po oddaniu wiaduktu zmieni się trasa
i częstotliwość kursowania autobusu
URSYNÓW Niedługo zostanie oddany do użytku wiadukt na ulicy Karczunkowskiej. 

Częstotliwość łączącego gminę Lesznowola z Warszawą autobusu 737 zostanie 

wówczas zwiększona. Autobus będzie jeździł co 40 minut w szczycie i co godzinę poza 

szczytem i w święta

 Trwają ostatnie prace przy wia-
dukcie na ulicy Karczunkowskiej. 
- Wykonaliśmy już wszystkie robo-
ty mostowe i drogowe – informuje 
Karol Jakubowski z zespołu praso-
wego PKP PLK. - Obecnie odbywa-
ją się prace wykończeniowe. Malo-
wane są ścieżki i montowane ozna-
kowanie. Potrwa to pewnie do końca 
lipca, zaś w sierpniu planowane jest 
udostępnienie wiaduktu do ruchu. 
 Pętla autobusowa (209 oraz 
L39), która do tej pory znajdowała 
się po wschodniej stronie wiaduk-
tu, zostanie przeniesiona na stro-
nę zachodnią, bliżej Zgorzały. Jed-
nocześnie będzie znajdowała się bli-
sko przystanku autobusu 737, który 
będzie kursował tą trasą, co dotych-
czas (przez Zamienie i Dawidy Ban-
kowe), ale znacznie częściej. - Czę-
stotliwość autobusu 737 zostanie 

zwiększona do tej, z jaką kursuje li-
nia 715. Autobus będzie jeździł co 
40 minut w szczycie oraz co 60 min 
poza szczytem i w święto – informu-
je Igor Krajnow z ZTM. 
 Kolejna zmiana ma dotyczyć 

przystanku końcowego 737 w War-
szawie. Teraz zatrzymuje się on na 
Ursynowie Południowym. Po odda-
niu wiaduktu będzie dojeżdżał do 
metra Wilanowska.

TW

Odzież z misją!
GÓRA KALWARIA Powiatowy Ośrodek Interwencji Kry-

zysowej w Górze Kalwarii prowadzi zbiórkę letnich 

ubrań. Potrzebujących jest wielu, pomóc może każdy

 Porządki w szafi e: jed-
ni kochają, dla drugich to 
zmora. Każdy jednak przez 
to przechodzi. Ubrań po-
zbywamy się na wiele spo-
sobów: oddajemy do ko-
misu, sprzedajemy w in-
ternecie, organizujemy 
wymiany. Jeśli już pod-
jęliśmy decyzję o pozby-
ciu się większej sterty nie-
używanej odzieży, zrób-

my to mądrze, praktycznie 
i prospołecznie. Okazję do 
tego mamy dzięki ogłoszo-
nej przez Powiatowy Ośro-
dek Interwencji Kryzyso-
wej w Górze Kalwarii zbiór-
ce. - Potrzebujemy wszel-
kiego rodzaju ubrań let-
nich – czytamy na plakacie 
zachęcającym do udzia-
łu w akcji. Ograniczeń nie 
ma żadnych – czy to ubra-

nia dziecięce, czy dla doro-
słych – liczy się każda sztu-
ka. – Zbieramy ubrania, 
które są na tyle w dobrym 
stanie, by mogły posłużyć 
osobom potrzebującym, a 
tych jest wielu. – informu-
ją pracownicy ośrodka. 

 Ubrania przynosić można 
codziennie w godz. 8 – 21 do 
recepcji Powiatowego Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej w 
Górze Kalwarii (ul. Sajny 2a). 
Szczegóły pod telefonem: (22) 
757 68 20 lub (22) 736 31 21.

NAB

Szczęśliwy finał 
poszukiwań
KONSTANCIN-JEZIORNA Po dwóch dniach poszukiwań, w lesie około 6 

kilometrów od domu pomocy społecznej znaleziono 78-letnią Bogu-

miłę S., która samowolnie opuściła placówkę

 Kobieta zaginęła w środowy wieczór, 17 lipca. Natychmiast zmobilizowa-
no służby ratownicze – policję i straż pożarną. Poszukiwania rozpoczęto jesz-
cze tego samego dnia o godzinie 21.50 i prowadzono je przez całą noc, aż do 
godz. 5 rano. Brało w nich udział m.in. 8 zastępów straży pożarnej. Niestety 
mimo wytężonych poszukiwań zaginionej nie udało się odnaleźć także na-
stępnego dnia. Poszukiwania wznowiono w ubiegły piątek rano.
 – Brało w nich udział 6 zastępów straży pożarnej, łącznie 27 ratowników – in-
formuje mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Piasecznie. Działania strażaków z powiatu piaseczyńskiego wspar-
li także ratownicy z OSP Warka oraz jednostka z Marek z psami tropiącymi. 
 – Użyto także dronów i policyjnego śmigłowca – mówi nadkom. Jarosław 
Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Sprawdzono autobusy 
komunikacji miejskiej i przeprowadzono rozmowy z kierowcami, którzy w re-
jonie prowadzonych poszukiwań obsługiwali wytypowane trasy.
Przeczesywano także tereny położone nad Wisłą oraz okoliczne lasy. To wła-
śnie w trudno dostępnej  gęstwinie leśnej Chojnowskiego Parku Krajobrazo-
wego ratownicy z OSP Czernidła szczęśliwie odnaleźli wyczerpaną kobietę.
 – 78-latka została przekazana pogotowiu ratunkowemu i zabrana do szpi-
tala – poinformował nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji 
w Piasecznie.

AB

LESZNOWOLA

Zlot zabytkowych pojazdów
 W najbliższą sobotę odbędzie się pierwszy tegoroczny Zlot Nowa 
Iwiczna Classic Car.  Na terenie byłego KPGO w Mysiadle przy ulicy Osie-
dlowej 2 spotkają się właściciele pojazdów zabytkowych, w tym moto-
cykli. W trakcie imprezy, która potrwa od godziny 10 do 18, nie powinno 
zabraknąć prawdziwych pereł motoryzacji.

Tyl.

R E K L A M A
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