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Wojna o sklep 
między blokami
PIASECZNO Od kilku miesięcy zarząd wspólnoty mieszkanio-

wej Szkolna 10 apeluje do różnych instytucji o odebranie 

dawnemu sklepowi „Marta” przy ul. Szkolnej 8B koncesji na 

sprzedaż alkoholu. - Kompletnie tego nie rozumiem, prowa-

dzę sklep od 25 lat i uważam że ktoś się na mnie uwziął – mówi 

Robert Duch, właściciel placówki handlowej

PiS wygrywa
także w powiecie 
piaseczyńskim
POWIAT Z mniejszą przewagą niż w skali całego kraju Prawo i Sprawie-

dliwość wygrało wybory także w powiecie piaseczyńskim, zdobywa-

jąc 35,17 proc. głosów. To o 0,53 proc. więcej od wyniku Koalicji. Po-

wiat piaseczyński zyskał reprezentację w Sejmie – posłami zostali Do-

minika Małgorzata Chorosińska (PiS), aktorka, radna sejmiku mazo-

wieckiego i mieszkanka Konstancina-Jeziorny oraz Maciej Lasek - wi-

ceburmistrz dzielnicy Bemowo, inżynier specjalizujący się w mechani-

ce lotu, mieszkaniec gminy Lesznowola
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Policjanci i strażacy uratowali 83-latkę

Debata poświęcona bezpieczeństwu

Kradzione nie tuczy

Zatrzymano sprawcę włamania

Nastolatek z amfetaminą

Cztery zatrzymania jednego dnia

Zginął kolejny samochód

 Kilka dni temu wracająca do domu mieszkanka jednego z bloków 
usłyszała lekkie pukanie dochodzące zza drzwi lokalu, zajmowanego 
przez 83-letnią kobietę. Kiedy próbowała nawiązać z nią kontakt, są-
siadka nie odpowiadała. Kobieta zadzwoniła więc na policję. Na miej-
sce szybko przyjechali funkcjonariusze w towarzystwie strażaków, któ-
rzy dostali się do mieszkania przez okno. 83-latka leżała przy samych 
drzwiach i chociaż była przytomna, nie była w stanie się podnieść. Na 
miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Dzięki czujności sąsiadki i za-
angażowaniu odpowiednich służb seniorkę udało się uratować. 

 W czwartek 24 października w Hotelu Poniatowski w Łazach od-
będzie się debata społeczna z udziałem mieszkańców, przedstawicieli 
władz samorządowych i policjantów poświęcona bezpieczeństwu. Cho-
dzi o wypracowanie wspólnej strategii działań, które przyczynią się m.in. 
do zminimalizowania liczby najbardziej uciążliwych przestępstw, w tym 
włamań. Początek spotkania o godz. 18.

 W środę w jednym z hoteli skradziono telefon komórkowy o warto-
ści 1500 zł. Smartfon znajdował się w kieszeni pozostawionego w szat-
ni płaszcza. Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy natychmiast 
przejrzeli zapis z monitoringu. Na tej podstawie wytypowali mężczyznę 
podejrzanego o dokonanie kradzieży. 50-latek został zatrzymany jakiś 
czas później na jednej z ulic miasta. Nie miał już telefonu, który prawdo-
podobnie zdążył spieniężyć. Usłyszał zarzuty i stanie przed sądem. Gro-
zi mu do 5 lat więzienia. 

 Policjanci z wydziału kryminalnego od jakiegoś czasu badali spra-
wę włamania do zaparkowanego przy jednej z ulic samochodu dostaw-
czego, z którego skradziono elektronarzędzia. Sprzęt budowlany z usu-
niętymi numerami seryjnymi odnalazł się w samochodzie zaparkowa-
nym kilkadziesiąt metrów dalej. Przebywający w aucie mężczyzna, któ-
ry zresztą w nim pomieszkiwał, nie przyznał się do kradzieży. Twierdził, 
że auto należy do kolegi. Nie było to prawdą, bo pojazd – jak się okaza-
ło - był użytkowany wbrew woli właściciela. Teraz podejrzany o dokona-
nie włamania 31-latek stanie przed sądem. Grozi mu do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

 W ubiegłą sobotę po południu w rejonie ulicy Szkolnej funkcjona-
riusze zatrzymali 16-latka, który na ich widok wyraźnie zaczął się dener-
wować. Jak się okazało, chłopak miał przy sobie działkę amfetaminy. Na-
tychmiast został zatrzymany i przekazany rodzicom. Teraz z posiadania 
środków odurzających będzie tłumaczył się przed sądem rodzinnym.

 Piaseczyńscy policjanci nie próżnują. W poniedziałek na terenie mia-
sta zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o dokonanie różnego 
rodzaju przestępstw. Dwóch z nich było poszukiwanych do odbycia kary 
za wcześniejsze przewinienia. Oprócz tego na ul. Sierakowskiego wpadł 
młody chłopak ze środkami odurzającymi, a na ul. Wojska Polskiego 
uniemożliwiono jazdę nietrzeźwemu kierowcy. 

 W nocy z 14 na 15 października z ulicy Migdałowej w Nowej Iwicznej 
skradziono srebrną toyotę yaris z 2015 roku. Auto było warte 33 tys. zł. 
Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają informacje dotyczą-
ce tego zdarzenia.
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Coraz więcej włamań.
Policja prosi o pomoc mieszkańców
PIASECZNO W ubiegły weekend na terenie gminy doszło do kolejnych włamań do domów jed-

norodzinnych. Tym razem włamywacze grasowali w rejonie Zalesia Dolnego i Bobrowca

 Do szczególnie bezczelnego wła-
mu doszło przy ul. Marii Konopnic-
kiej w Zalesiu Dolnym. Gdy w domu 
przebywał 13-letni chłopiec, do bu-
dynku weszło trzech zamaskowa-
nych mężczyzn w wieku 35-40 lat. 
Dziecko zadzwoniło po rodziców, 
którzy wypłoszyli napastników. Ci 
ostatni zabrali 13-latkowi lapto-
pa, kilka spinek do koszuli, wysko-
czyli przez okno sypialni i spokoj-
nie odeszli. Całe zdarzenie zostało 
zarejestrowane. W tej chwili nagra-

nie analizują policjanci z wydzia-
łu kryminalnego. – To byli profe-
sjonaliści – ocenia tata 13-latka, 
który widział włamywaczy. – Nie 
panikowali, nie spieszyli się. Roz-
mawiałem z sąsiadami, od których 
dowiedziałem się, że próby wła-
mania miały miejsce także przy ul. 
Leśnej i Wiśniowej.
 Jednak na tym nie koniec. W 
nocy z soboty na niedzielę do wła-
mania doszło także na ul. Bajecznej 
w Bobrowcu. Policja informuje, że 
przestępcy dostali się do domu przez 
drzwi tarasowe. Ukradli biżuterię o 
wartości około 7 tys. zł. Kolejny atak 
nastąpił mniej więcej w tym samym 
czasie na ul. Gościnnej (również w 

Bobrowcu). Włamywacze dostali się 
do środka przez drzwi garażowe od 
strony ogrodu. Ukradli zegarki oraz 
biżuterię o wartości przynajmniej 
15 tys. zł. W poniedziałek na miej-
scu pracowali technicy policyjny, któ-
rzy zabezpieczali ślady włamania. Po-
dobno trzej podejrzanie wyglądający 
mężczyźni byli widziani także w rejo-
nie ul. Willowej, ale zostali wypłosze-
ni. – W Bobrowcu robi się coraz mniej 
bezpiecznie – uważa pani Danuta, jed-
na z mieszkanek. – W sierpniu skra-
dziono tu pięć drogich samochodów. 
Mieszkańcy boją się i nie wiedzą, co o 
tym wszystkim myśleć. 

 Policja informuje, że cały czas 
prowadzi intensywne działania wy-
mierzone we włamywaczy. – Spra-
wą zajmują się doświadczeni funk-
cjonariusze z wydziału kryminal-
nego, którzy są wspierani przez wy-
wiadowców – mówi nadkom. Jaro-
sław Sawicki, rzecznik KPP w Pia-
secznie. – Apelujemy do mieszkań-
ców o wszelkie informacje dotyczą-
ce podejrzanych osób i samocho-
dów, które pojawiają się w sąsiedz-
twie ich domów. Takie przekazywa-
ne na bieżąco sygnały bardzo uła-
twią nam pracę. 

TW

Włamywacze najczęściej dostają się do domów 

przez uchylone okna i drzwi balkonowe

Wychodząc z domu dobrze 

jest zapalić światła i akty-

wować instalację alarmową. 

Warto informować policję o 

podejrzanych osobach krę-

cących się wokół budynku

Kolorowe napisy ozdobią miasto
PIASECZNO Już wkrótce Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno startuje z nietypową akcją, która ma na celu... 

poprawienie humorów mieszkańcom miasta

 Jeszcze w tym miesiącu na uli-
cach Piaseczna mają się pojawić, 
przygotowane przez młodzieżowych 
radnych, motywujące napisy.
 – Pomysł na projekt narodził się 
podczas jednej z pierwszych sesji na-
szej kadencji – mówi Zofia Urbań-
czyk, młodzieżowa radna. – Chcemy 
wprowadzić urok do miasta, a także 
skłonić przechodniów do refleksji. 
Liczymy, że przynajmniej na niektó-
rych twarzach pojawi się uśmiech. 
 Treści napisów mają być różno-
rodne – od sentencji, przez hasła, aż 
do cytatów znanych postaci. - Do 
malowania użyjemy zamówionych 
szablonów z samoprzylepnej folii 
– dodaje Zofia Urbańczyk. – Użyje-
my trwałej farby w kolorach żółtym, 

białym i niebieskim. Takich tekstów, 
rozmieszczonych w różnych zakąt-
kach miasta, będzie dziewięć. Ak-

cja jest wprawdzie mała, ale sadzę, 
że znacząca.

Grzegorz Tylec

Młodzieżowi radni wkrótce ruszą z akcją, 

która ma poprawić nastrój przechodniom

K O N D O L E N C J E
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85 lat OSP Chojnów
PIASECZNO W sobotę odbyły się uroczystości związane z obchodami 85-lecia OSP Choj-

nów. Z tej okazji strażacy otrzymali nowy sztandar, a także przyjęli liczne życzenia i 

gratulacje. Kilkunastu druhów odebrało medale za zasługi dla pożarnictwa

Na odbywającą się w Chojnowie 
uroczystość przybyło wielu znamie-
nitych gości, w tym burmistrz Pia-
seczna Daniel Putkiewicz i wicebur-
mistrz Hanna Kułakowska-Micha-
lak. Odprowadzono stary sztandar, 
który pożegnali najstarsi druho-
wie jednostki, a nowy – ufundowa-
ny przez sponsorów i lokalną spo-
łeczność – powitali czynni druho-
wie OSP Chojnów. Potem były prze-
mowy, życzenia, gratulacje, ale tak-
że nagrody dla strażaków w postaci 
medali i wyróżnień. Dzielni druho-
wie z OSP Chojnów otrzymali me-
dale ze wysługę lat. Trzej z nich ode-
brali także złote medale za zasłu-
gi dla pożarnictwa, a dwaj – meda-
le brązowe. Oprócz tego jeden druh 
otrzymał odznakę „Strażak Wzoro-
wy”. Doceniono także młodzieżową 
drużynę pożarniczą, która odebrała 
łącznie siedem srebrnych i trzy brą-
zowe odznaki MDP. 
 Strażacy z OSP Chojnów otrzy-
mali niedawno od gminy Piasecz-
no 8,5 tys. zł dofinansowania na za-

kup hełmów i przenośnego zesta-
wu oświetleniowego. – W tej chwi-
li naszą najpilniejszą potrzebą jest 
rozbudowa garażu – mówi Tomasz 
Szydłowski, prezes OSP Chojnów. - 
Mamy dużo sprzętu, który musi być 
przechowywany pod dachem.

 W dalszej kolejności strażacy 
marzą o wymianie ciężkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego marki 
Man, który ma już 16 lat. Auto mia-
łoby prawdopodobnie zostać prze-
kazane OSP Bobrowiec.

TW

P R O M O C J A

Rozbiórka hali po
Wszystkich Świętych
PIASECZNO Gminny wydział inwestycji informuje, że od dawna zapo-

wiadana rozbiórka hali mięsnej ruszy w poniedziałek 4 listopada i po-

trwa około dwóch tygodni

 Wraz z wyburzeniem hali rozpocznie się modernizacja placu targowego. 
Gmina informuje, że prace budowlane będą etapowane, aby zapewnić ciągłość 
handlu. - Niemniej jednak do czasu oddania terenu targowiska do użytkowania 
należy liczyć się z chwilowymi utrudnieniami, takimi jak zmiana lokalizacji stano-
wisk handlowych  - wyjaśnia Anny Grzejszczyk z gminnego wydziału promocji. 
 Projekt zagospodarowania terenu targowiska przewiduje stworzenie 10 sta-
nowisk handlowych z pełnym węzłem sanitarnym i przyłączem elektrycznym. To 
właśnie na nich mógłby odbywać się handel mięsem. Ponadto przy każdej latarni 
wzdłuż ul. Żytniej znajdą się skrzynki z gniazdkami elektrycznymi, by umożliwić 
handlującym podłączenie samochodów z ladami chłodniczymi do prądu.

TW

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA

Wrzosowiska
 Już w najbliższą niedzielę 20 października o godz. 16 w Hugonówce od-
będą się Wrzosowiska, czyli doroczny przegląd twórczości konstancińskich 
seniorów. Na scenie zaprezentują się zespoły artystyczne i soliści. Publicz-
ność będzie mogła obejrzeć występy chórów, grup tanecznych i kabareto-
wych. Ponadto będzie można posłuchać recytatorów i obejrzeć wystawę 
malarstwa oraz miniatury konstancińskich zabytków. Wstęp wolny.

TW
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Błyszczące włosy
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszony-

mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 

który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codziennym modelowa-

niem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic Efect Botox firmy Tahe. Podstawo-

wym celem zabiegu jest wyrównanie gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami ak-

tywnymi są naturalny kolagen, kwas hialuronowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy oraz przywraca je do stanu dawnej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawilża, posiada zdolność do utrzymania wody w ilości 

odpowiadającej tysiąc razy większej niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna warstwę włókien uszko-

dzonych chemicznie oraz przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutkami upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

 Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za spra-

wą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas po zabiegu utrzymuje wilgoć, zu-

pełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy 

na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, far-

bowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezultaty niż wcześniej.

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

P R O M O C J A

Gmina dofinansuje prywatną inwestycję
PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej radni debatowali, czy należy wspoma-

gać fi nansowo prywatnych właścicieli, chcących remontować swoje domy wpisane do 

ewidencji zabytków

 Jakiś czas temu gmina przyjęła 
program ochrony zabytków i stworzy-
ła Gminną Ewidencję Zabytków. Pro-
gram zakłada, że zabytki są dobrem 
wspólnym, w związku z czym ich re-
nowacja podlega gminnemu dofinan-

sowaniu. Jednak do tej pory samorząd 
dokładał tylko do modernizacji miejsc 
ogólnodostępnych, tworzących tożsa-
mość gminy, jak cmentarz parafialny 
w Piasecznie (renowacja zabytkowych 
pomników) czy kościół w Jazgarzewie 
(remont dachu). Tym razem o dotację 
wystąpiła osoba prywatna, właściciel 
zabytkowej, wpisanej do rejestru wil-
li przy ul. Mickiewicza 13. 

130 tys. to za dużo

 Dyskusja nad przyznaniem dofi-
nansowania (radni muszą zatwier-
dzić je podejmując stosowną uchwa-
łę) zaczęła się od odczytania opinii 
komisji problemowych. Okazało się, 
ze komisja polityki gospodarczej za-
kwestionowała wysokość dofinanso-
wania. Pierwotnie miało ono wyno-
sić 130 tys. zł (50 proc. inwestycji), 
jednak radni uznali, że to za dużo. 
– Składam wniosek o obniżenie tej 
kwoty do 80 tys. zł – zaproponował 
radny Piotr Sędziak. 
 Burmistrz Daniel Putkiewicz 
podkreślił, że po raz pierwszy do-
finansowaniu ma podlegać remont 
prywatnego budynku. – Mimo 
wszystko uważam, że powinniśmy 
być konsekwentni i nie wycofywać 
się z przyjętej strategii – zauważył 
burmistrz. – Tym bardziej, że dota-
cja to tylko część kosztów ponoszo-
nych przez właściciela. 

 Jak się okazało, wniosek w spra-
wie dofinansowania został złożony 
w 2018 roku. Właściciel dołączył też 
całą wymaganą dokumentację, m.in. 
projekt budowlany zatwierdzony 
przez konserwatora. – Powinniśmy 
wspierać takie inicjatywy, bo mamy 
w Polsce deficyt zabytków – zauwa-
żył radny Michał Rosa. – Zadbajmy 
o tożsamość naszego miasta.
 Radna Magdalena Woźniak pod-
kreśliła, że gmina przyjmując pro-
gram ochrony zabytków chciała wes-
przeć ich właścicieli. – Cudzymi ręka-
mi, przy naszym niewielkim wkładzie 
finansowym, możemy zabezpieczać 
zabytkowe budynki – dodała. – Tego 
oczekują od nas mieszkańcy.

Radny: to zbędny wydatek

 Część radnych z klubu PiS mia-
ła jednak wątpliwości. Renata Miro-
sław zwróciła uwagę, że gmina po-
winna zadbać lepiej o dworek w par-
ku, a nie o własność prywatną. Mi-
chał Mierzwa dodał, że samorządu 
na taki wydatek po prostu nie stać. 
- Pan burmistrz poprosił, aby wska-
zywać pozycje, które odciążą bu-

dżet. Oto jedna z nich – przekony-
wał. – Jest to wydatek z którego spo-
kojnie można zrezygnować. Z kolei 
Wojciech Ołdakowski zastanawiał 
się, co da mieszkańcom wyremonto-
wanie prywatnego domu. – Tego bu-
dynku nawet nie widać, bo zasłania-
ją go tuje – dodał. – Czy można po-
prosić właściciela o ich usunięcie? 
Piotr Kalbarczyk z gminnego wy-
działu urbanistyki i architektury po-
twierdził, że jest taka możliwość. 
 Na końcu głos raz jeszcze zabrał 
burmistrz, który poparł zredukowa-
nie kwoty dofinansowania, ale mimo 
wszystko zaapelował, aby trzymać 
się przyjętych wcześniej zasad. Rad-
ni poparli ten punkt widzenia i zdecy-
dowali o przyznaniu dofinansowania 
w wysokości 80 tys. zł. Był to pierw-
szy taki przypadek w gminie Piasecz-
no. Podobno o dofinansowanie wy-
stąpili już właściciele innych zabytko-
wych domów. Trudno powiedzieć czy 
im również rada miejska przyzna pie-
niądze na remonty, czy może strate-
gia ochrony zabytków na terenie gmi-
ny zostanie zmodyfikowana.

Tomasz Wojciuk

Budynek przy ul. Mickiewicza 13 z drogi jest słabo widoczny. Być może 

gmina zwróci się do właściciela, aby wyciął otaczające go krzewy

Radni podjęli precedensową 

uchwałę, przyznając 80 tys. 

zł na remont zabytkowego, 

prywatnego domu

GÓRA KALWARIA

Utrudnienia drogowe
 W środę 16 października zamknięto połączenie głównej drogi pro-
wadzącej do Czerska (ulicy Czerskiej) z drogą krajową nr 79. Prowadzo-
ne są tu prace związane z budową obwodnicy Góry Kalwarii. Możliwy 
jest tylko dojazd (od drogi 79) do stacji paliw i Biedronki. Do i z Czerska 
trzeba jechać ul. Graniczną lub Książąt Mazowieckich. Na razie nie wia-
domo jak długo potrwają utrudnienia.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Dla tych, którzy lubią się bać
 Na podstawie powieści i opowiadań Stephena Kinga powstało kilka-
dziesiąt fi lmów i seriali. Autor takich bestselerów jak „Miasteczko Salem” 
czy „Lśnienie” stał się wielką inspiracją dla ludzi kina. Podczas paździer-
nikowego seansu w Hugonówce zostanie wyświetlona jedna z najlep-
szych i najpopularniejszych ekranizacji jego horrorów. Jaka? To niespo-
dzianka. Film będzie można obejrzeć w przyszły piątek 25 października 
o godz. 19. Wstęp wolny.

TW

LESZNOWOLA

Pobiegli po dynię
 W ubiegłą sobotę odbyła się kolejna edycja Biegu po Dynię. Tym ra-
zem dystans biegu głównego, z uwagi na prace drogowe, został skró-
cony do jednej mili. Młodsi zawodnicy biegali na dystansach od 100 m 
do 1000 m. W sumie w imprezie wystartowało 337 biegaczy, którzy ry-
walizowali w aż 12 kategoriach. Najlepsi, oprócz nagród, otrzymali na 
pamiątkę... dynie. W kategorii open zwyciężył Jakub Salomonowski, zaś 
wśród pań – Anna Jakubczak-Pawelec.

TW

R E K L A M A



5nr 38 (785)/2019/W1 AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Mnóstwo atrakcji 
na Hubertusa
PIASECZNO W środę  w Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Chyliczkowskiej 

hucznie obchodzono Hubertusa. Podczas imprezy nie zabrakło m.in. 

pokazów ujeżdżania i powożenia

 Hubertus jak co roku odbył się na sąsiadującym ze szkołą padoku. W organi-
zację pokazu zaangażowali się uczniowie z Technikum Hodowli Koni, którzy za-
częli od brawurowego odtańczenia „belgijki”. Potem na wybiegu królowały już 
tylko konie i jeźdźcy. Tym razem zaproszeni goście (wśród których była także de-
legacja z Włoch) mogli obejrzeć pokaz różnych dyscyplin jeździeckich. Wszyst-
kie przejazdy odbywały się przy dźwiękach muzyki. Najpierw było ujeżdżanie, 
potem wyścigi (jedna z dżokejek spadła z konia, ale na szczęście nic poważne-
go się jej nie stało), a na końcu jazda w stylu western na luźnych wodzach. Wido-
wiskowo wyglądał pokaz powożenia, ale największy aplauz widowni wzbudzi-
ła – jak co roku – pogoń za lisem, która zwieńczyła imprezę w RCKU.

TW

W tym roku Hubertus zachwycił swą różnorodnością

Na sportowo i ekologicznie
GÓRA KALWARIA We wtorek w hali sportowej przy ul. por. Jana Białka był realizowany pro-

jekt edukacyjno-ekologiczny dla uczniów ze szkół podstawowych. Dzieci rywalizowa-

ły w sportowych konkurencjach pod okiem Agnieszki Rylik, która także opowiadała 

o prawidłowym postępowaniu ze zużytymi akumulatorami

 Organizatorem tego wyjątkowe-
go ekologicznego przedsięwzięcia 
jest REMONDIS Electrorecycling, 
a Partnerem Generalnym wiodący 
producent akumulatorów samocho-
dowych – firma Bosch Automotive.

Dlaczego recykling akumulatorów 

jest tak ważny?

 – Zużyte akumulatory samocho-
dowe są odpadem niebezpiecznym 
– mówi Justyna Bej z Remondis Elec-
trorecycling. – Zawierają ołów i kwas 
siarkowy, które mogą być szkodliwe 
dla środowiska, jeśli zużyty akumu-
lator trafi w niewłaściwe miejsce i 
nie zostanie poddany recyklingo-
wi w firmie posiadającej odpowied-
nie technologie. Dzieci mają wyso-
ką wrażliwość ekologiczną i dlate-
go właśnie do nich adresujemy nasz 
program – podkreśla Justyna Bej. 
– Chłoną tę wiedzę jak gąbka, bo 
chcą żyć w niezaburzonym świecie i 
informacje, które od nas otrzymują 
przekazują także swoim rodzicom.
 – Dzieci i młodzież są nadzieją 
na to, że w przyszłości nie zostanie-
my zalani przez śmieci – mówi bur-
mistrz Góry Kalwarii, Arkadiusz 
Strzyżewski. – Ważne jest, by nie-
bezpieczne odpady trafiały w odpo-
wiednie miejsce. Chcemy trafiać do 
dorosłych przez najmłodszych. Pani 
Agnieszka Rylik jest naładowana 
niesamowicie pozytywną energią, 
którą zaraża naszą młodzież, zachę-
cając do działań proekologicznych.
 – W konkurencjach sportowych 
wyłaniamy zwycięzców, ale wyniki 
nie przesądzają o udziale w wielkim 
finale – mówi Monika Batogowska z 
Agencji PR organizującej akcję „Na-
ładuj akumulatory z Agnieszką Ry-
lik”. – Wielki finał akcji odbędzie się 
27 listopada w Warszawie na Sta-
dionie PGE Narodowy. Wezmą w 
nim również udział inne gwiazdy i 
dziennikarze, którym troska o śro-
dowisko nie jest obojętna. Dodatko-
wą atrakcją będzie koncert Cleo.

Jak postępować ze zużytym 

akumulatorem?

 Na obudowie każdego akumula-
tora znajdują się dwa ważne symbo-
le. Pierwszym z nich jest znak prze-
kreślonego kosza wraz z symbolem 
chemicznym ołowiu – Pb – oraz do-
brze wszystkim znany trójkąt recy-
klingowy. To informacja dla użyt-
kownika, że zużytego akumulatora 
nie wolno wyrzucić do zwykłego po-
jemnika na odpady komunalne. Co 
zatem należy z nim zrobić? Zużyty 
akumulator należy zanieść do skle-

pu, który prowadzi sprzedaż aku-
mulatorów, do serwisu zajmujące-
go się wymianą akumulatorów lub 
do gminnego punktu selektywnej 
zbiorki odpadów komunalnych, tzw. 
PSZOK-u. Stamtąd trafi on do recy-
klingu, gdzie w bezpieczny sposób 
zostaną z niego usunięte i unieszko-
dliwione substancje niebezpieczne, 
a odzyskane surowce wtórne będą 
przekazane do ponownego użycia.

Ponad 50 proc. zużywanego 

ołowiu pochodzi z recyklingu

 Obecnie już ponad połowa zuży-
wanego na świecie ołowiu pochodzi 
nie z kosztownego wydobycia, lecz 
właśnie z recyklingu. Ważnym źró-
dłem ołowiu są zużyte akumulatory 
samochodowe. Do ich wytworzenia 
producenci zużywają rocznie około 
70 proc. światowej produkcji ołowiu. 
To ogromna ilość surowca, zwłaszcza 
w świetle nieustannie kurczących się 
jego zasobów. Szacuje się, przy zało-
żeniu akceptowalnej opłacalności wy-
dobycia ołowiu, że jego złoża wyczer-
pią się już w 2030 roku. Dlatego tak 
ważna jest edukacja społeczeństwa w 
zakresie prawidłowego postępowania 
ze zużytymi akumulatorami samo-
chodowymi, abyśmy mogli wspólnie 
chronić środowisko i oszczędzać su-
rowce naturalne Ziemi.

Agnieszka Rylik edukuje

i motywuje

 Agnieszka Rylik to najbardziej uty-
tułowana polska bokserka, mistrzyni 
świata w boksie zawodowym, posia-
daczka dwóch pasów federacji WIBF 
i WIBO, wielokrotna mistrzyni świa-
ta i Europy w kick-boxingu. Praca z 
dziećmi wychodzi jej doskonale, pod-
czas dzisiejszej akcji nie tylko motywo-
wała i wspierała aktywność sportową 
uczniów, ale także spontanicznie włą-
czała się w poszczególne konkurencje.
 – Sama mam 9-letnią córkę i sys-
tematycznie włączam się w podobne 
akcje – powiedziała nam Agniesz-
ka Rylik. – Dużo pracuję z dziećmi 
i młodzieżą, także tą trudniejszą i 
najbardziej oporną motywując ją do 
ruchu i aktywności fizycznej. Mam z 
nimi dobry kontakt, okazuje należ-
ny im szacunek i przekazuję swoją 
energię, którą sama czerpię z tej pra-
cy – dodaje z uśmiechem.
 Po wręczeniu nagród zwycięzcom 
poszczególnych konkurencji sporto-
wych przyszedł czas na pamiątko-
we zdjęcia i autografy. Agnieszka Ry-
lik ze wszystkimi chętnymi przybija-
ła piątki i szerokim uśmiechem roz-
świetlała kadry fotografii. Uczniowie 
biorący udział w akcji edukacyjnej z 
pewnością na długo zapamiętają ten 
dzień.

Adam Braciszewski
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Weź udział w Interaktywnym Turnieju
Wiedzy o Piasecznie
Z okazji 590. rocznicy nadania praw miejskich miastu Piaseczno zapraszamy chętnych mieszkań-

ców do udziału w multimedialnej zabawie poświęconej historii naszego miasta.

 Turniej będzie miał cha-
rakter multimedialnego wi-
dowiska, podczas którego ry-
walizacja odbywać się będzie 
na żywo, a uczestnicy będą 
odpowiadać na pytania testo-
we za pomocą tabletów. Wy-
darzenie odbędzie się 5 listo-
pada 2019 r. w hali sportowej 
w nowym Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Piasecz-
nie przy ul. Jana Pawła II 55 
(Centrum Edukacyjno-Mul-
timedialne). Podzielone bę-
dzie na dwie części, pierwsza 
(o godz. 15.00) przeznaczo-
na jest dla młodzieży szkol-
nej (zgłoszenia poprzez szko-
ły), druga (o godz. 18.00) dla 
zespołów złożonych z przed-
stawicieli różnych instytucji, 
grup zawodowych i koleżeń-
skich. Zabawa ta jest zwień-

czeniem całorocznych ob-
chodów 590. rocznicy nada-
nia praw miejskich, które Pia-
seczno otrzymało dokładnie 
5 listopada 1429 roku.
 Konkurs będzie prowa-
dzony wyłącznie w klasyfika-
cji drużynowej. Chętnych do 
udziału w turnieju mieszkań-
ców prosimy o dobranie się 
w 3-osobowe zespoły. Zgło-Zgło-
sić drużynę można najpóźniej sić drużynę można najpóźniej 
21 października 2019 r. na adres 21 października 2019 r. na adres 
mailowy turniej@piaseczno.eu.mailowy turniej@piaseczno.eu.
  W zgłoszeniu należy po-
dać imiona i nazwiska zgła-
szanych osób, nazwę druży-
ny oraz telefon kontaktowy. 
Z uwagi na ograniczenia 
techniczne liczyć się będzie 
kolejność zgłoszeń.
 Formuła Turnieju jest 
bardzo atrakcyjna i warto-

ściowa również dla publicz-
ności. W związku z tym za-
praszamy zainteresowanych 
mieszkańców do przybycia 
i dopingowania rywalizu-
jącym zespołom. Będzie to 
okazja do wspólnego świę-
towania i przypomnienia 

bogatej historii Piaseczna.
 Na stronie www.piasecz-
no.eu zapoznaj się z Regula-
minem Turnieju oraz pobierz 
zbiór materiałów do przygo-
towania się do konkurencji.

6 nowych rond w wakacje
Lato stało pod znakiem realizacji wielu inwestycji drogowych. W tym czasie 

zakończone zostały prace przy 5 rondach w naszej gminie, a jedno rondo jest 

w ostatniej fazie realizacji.

 Budowa i remonty dróg to główny wydatek inwestycyjny piaseczyńskiego samorządu. 
Na ten cel w tym roku wygospodarowano 70 mln zł. W ciągu ostatnich kilkunastu lat liczba 
samochodów na naszych drogach wzrosła kilkukrotnie. System drogowy nie jest przygoto-
wany na taką skalę obsługi komunikacyjnej dlatego wymaga ciągłych remontów i inwestycji, 
a to niestety wiąże się nie tylko z dużymi wydatkami ale i utrudnieniami w ruchu. – Dociera-
ją do mnie komentarze, że skrzyżowanie ulicy Dworcowej powinniśmy realizować w wakacje, 
niestety harmonogram nie do końca jest od nas zależny, gdyż z różnych względów wydłużają 
się procedury przetargowe i trudno trafi ć w punkt z inwestycją – mówi burmistrz Daniel Put-
kiewicz. – Z drugiej strony w wakacje realizowaliśmy wiele innych inwestycji drogowych i miesz-
kańcy również narzekali, że za dużo robimy w jednym czasie – dodaje burmistrz. – Wszystkie 
nasze działania mają jednak na celu poprawę zarówno komfortu przejazdów jak i bezpieczeń-
stwa, dlatego m.in. zaczęliśmy realizować coraz więcej rond na skrzyżowaniach.

Trzy nowe ronda w Józefosławiu

 Na północy gminy w lato zakończono prace przy trzech nowych rondach. Najbar-
dziej spektakularne z nich u zbiegu ulicy Julianowskiej, Spacerowej i Kameralnej wpro-
wadziło zarówno wiele estetyki w pobliżu szkoły jak i rozwiązań, które poprawić mają 
bezpieczeństwo pieszych. Inwestycja ta była częścią większego projektu, z przebudo-
wą całej ulicy Spacerowej oraz wszystkich mediów, co pochłonęło ponad 9,2 mln zł. 
Drugie istotne rondo powstało u zbiegu ulicy Geodetów z ulicą Julianowską i też było 
elementem realizacji całego, dłuższego odcinka ulicy Geodetów od ulicy Tenisowej 
wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. Dopełnieniem jest ukończenie małego ronda 
na skrzyżowaniu ulicy Cyraneczki z Ogrodową, podobne do wykonanego wcześniej 
ronda na skrzyżowaniu Cyraneczki z Wilanowską.

Na południu gminy

 W Woli Gołkowskiej powstaje ważna inwestycja w kontekście przygotowań do 
uruchomienia trasy ekspresowej S7. Gmina zobowiązała się bowiem, że przygotuje 
drogi dojazdowe do węzła „Antoninów”. Nowe, będące na ukończeniu rondo u zbie-
gu ulicy Rybnej i Jemioły jest częścią większej, wartej ponad 10 mln zł inwestycji zwią-
zanej z budową drogi, przebudową sieci i kanałów technicznych, kanalizacji a także 
chodników i ścieżek rowerowych.

Dwa ronda powiatowe

 Gmina od wielu lat wspiera fi nansowo realizację dróg powiatowych na naszym te-
renie. Nie inaczej jest w tym roku, gdyż samorząd gminny przyznał na ten cel dota-
cję dla powiatu w wysokości 5 mln zł. Z tych środków zrealizowano m.in. dwa ronda. 
Pierwsze powstało w bardzo newralgicznym punkcie na trasie przelotowej w kierunku 
Grójca u zbiegu ul. Pod Bateriami, Głównej, Gołkowskiej i IV Pułku Ułanów. W ramach 
inwestycji powstał też ciąg pieszo-rowerowy, kanalizacja i oświetlenie. Drugie rondo 
powstało we wschodniej części gminy u zbiegu ulicy Starochylickiej z Sielską w Chy-
licach. Tam również zrealizowana została kanalizacja deszczowa i ścieżka rowerowa.

Wcześniejsze realizacje

 Nowych rond na terenie gminy jest jednak więcej, wystarczy wspomnieć rondo 
na drodze wojewódzkiej w Jazgarzewie, rondo Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym na 
drodze powiatowej współfi nansowane przez gminę, czy największe na naszym terenie 
nowe rondo u zbiegu Geodetów/Energetycznej/Wilanowskiej.

Zapraszamy do punktu edukacyjno 
– konsultacyjnego„Piaseczno dla klimatu”
7 października 2019 r. uruchomiono punkt konsultacyjny „Piaseczno dla klimatu”, 

który powstał w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Piaseczno możliwości posze-

rzenia wiedzy w zakresie:
– rodzajów energii oraz związków między zużyciem energii i innych mediów 
a zmianami klimatu;
– sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu;
– konsekwencji wykorzystania paliw stałych jako głównego źródła energii;
– sposobów działania i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz ich wad i zalet;
– sposobów poprawy efektywności energetycznej;
– źródeł i szkodliwości tzw. niskiej emisji, a także sposobów jej przeciwdziałania;
– możliwości dofi nansowania do przyjaznych środowisku źródeł energii lub inwestycji poprawia-
jących efektywność energetyczną, w tym dostępnych dla mieszkańców gminy Piaseczno dotacji 
zewnętrznych i gminnych.
 Ponadto w punkcie mieszkańcy Gminy uzyskają bezpłatną pomoc merytoryczną i praktyczną 
z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w tym w przedmiocie moż-
liwości i warunków uzyskania dofi nansowania ze środków gminnych i zewnętrznych (np. Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Program CZYSTE 
POWIETRZE).

Punkt będzie czynny w każdy poniedziałek zgodnie z następującym grafi kiem:

14 PAŹDZIERNIKA 2019 r.,ul. Kościuszki 5, Piaseczno, 10:00 – 18:00,  pokój nr 45
21 PAŹDZIERNIKA 2019 r., ul. Kościuszki 5, Piaseczno, 10:00 – 18:00, pokój nr 45 
28 PAŹDZIERNIKA 2019 r., ul. Kościuszki 5, Piaseczno, 10:00 – 18:00, pokój nr 45
4 LISTOPADA 2019 r., ul. Świętojańska 5A, Piaseczno, 10:00 – 18:00
12 LISTOPADA 2019 r., ul. Świętojańska 5A, Piaseczno, 8:00 – 16:00
18 LISTOPADA 2019 r., ul. Świętojańska 5A, Piaseczno, 10:00 – 18:00
25 LISTOPADA 2019 r., ul. Świętojańska 5A, Piaseczno, 10:00 – 18:00
2 GRUDNIA 2019 r., ul. Świętojańska 5A, Piaseczno, 10:00 – 18:00

1) wydzierżawienia na okres 10 lat z mocą obowiązywa-
nia od dnia 01 stycznia 2020 r. gruntu o pow. 20 m2 sta-
nowiącego część działki ew. nr 14/71, poł. w obrębie 17 

m. Piasecznie przy ul. Szkolnej, na rzecz dotychczasowe-
go dzierżawcy z przeznaczeniem pod kiosk prasowy typu 
„Ruch”.
2) wydzierżawienia na okres 5 lat z mocą obowiązywania od 

dnia 01 stycznia 2020 r. części działek oznaczonych: 
1) nr 3/20, nr 3/19, poł. w obrębie 28 m. Piaseczno, o łącz-
nej pow. 3673 m2,
2) nr 726, poł. w obrębie Złotokłos, o pow. 957 m2,
3) nr 898/20, poł. w obrębie Zalesie Górne, o pow. 688 m2,
4) nr 3, nr 4/6, nr 4/7, nr 5/2, poł. w obrębie 44 m. Piaseczno, 
o łącznej pow. 11 339 m2,
5) nr 248, poł. w obrębie Wólka Kozodawska, o pow. 418 m2,
6) nr 242/2, poł. w obrębie Jazgarzew, o pow. 84 m2,
7) nr 14, poł. w obrębie Chyliczki, o pow. 1074 m2,
8) nr 85, nr 86, poł. w obrębie 61 m. Piaseczno , o łącznej 
pow. 335 m2,
9) nr 114/73, poł. w obrębie Bobrowiec, o pow. 245 m2,

10) nr 164/1, poł. w obrębie Chylice, o pow. 86 m2,
11) nr 29/7, poł. w obrębie Julianów, o pow. 164 m2,
12) nr 159, poł. w obrębie Wólka Kozodawska, o pow. 210 m2,
13) nr 401/4, poł. w obrębie Jazgarzew, o pow. 82 m2,
14) nr 267/14, poł. w obrębie Głosków, o pow. 73 m2,
15) nr 398/1, poł. w obrębie Gołków, o pow. 467 m2,
16) nr 141/2, poł. w obrębie Głosków, o pow. 1041 m2,
17) nr 114/51, poł. w obrębie Bobrowiec, o pow. 364 m2,
18) nr 188/6, poł. w obrębie Jesówka o pow. 95 m2,
19) nr 298/49, poł. w obrębie Wólka Kozodawska o pow. 365 m2,
20) nr 61, poł. w obrębie Pólko PGR, o pow. 510 m2,
21) nr 63/4, poł. w obrębie Żabieniec, o pow. 278 m2,
Z przeznaczeniem na pod ciągi komunikacyjne, teren zieleni 
oraz urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne służące z reali-
zacji zadania publicznego w postaci zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, tj. Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

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 Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej 

www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot.:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza czwarty pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 6,16 

m2, zlokalizowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 6,16 m2, zlokalizowany na parterze budynku dworca PKP w Pia-
secznie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej z wyłączeniem małej gastronomii typu Kebab, 
jedzenia fast food, itd. 
Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  34,00 zł. + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 418,88 zł. (słownie: czterysta osiemnaście złotych 88/100). 

Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do kasy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub przelewem 
na konto:  14 1240 6973 1111 0010 8670 8392  do dnia  13.11.2019 r. z dopiskiem:  „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU 

UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWORCA PKP  W   PIASECZNIE  -  LOKAL O POW. 6,16 M2. 

Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów 
eksploatacyjnych (energia elektryczna, ciepła woda, zimna woda i odprowadzenie ścieków, itp.). 
Umowa najmu będzie obowiązywała od 01 grudnia 2019 r. 

Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.

Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zakleje-
nia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia  13.11.2019 r. do godz. 10:30. 
z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU DWORCA PKP  W   PIASECZNIE  

-   LOKAL O POW. 6,16 M2. ”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2019 r. o godz. 11:00 w pokoju  nr 62, II piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pia-
secznie przy ul. Kościuszki 5.
Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie 
UMiG Piaseczno przy ul. Szkolnej 9, pokój nr 5 lub pod nr tel. 22/ 726 84 69 termin wizji.
Dokumenty do przetargu należy pobrać  w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie, parter, pokój nr 5 lub pod 

nr tel. 22/726 84 69.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.

 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 15.10.2019 r. został ogłoszony III przetarg pi-
semny 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 Wieczy-
stych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00295438/5.
Przetarg odbędzie się w siedzibie urzędu w dniu  28 listopada 2019 r. o godz.  

10.00 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez za-
mieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu (I piętro) oraz na stronie inter-
netowej: www.piaseczno.eu
Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 70, tel. 22 70-17-523
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Burmistrz nagrodził
najlepszych nauczycieli
PIASECZNO Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Daniel Putkiewicz 

złożył życzenia nauczycielom. Najlepsi pedagodzy otrzymali też nagrody

 Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w bibliotece Cen-
trum Edukacyjno-Multimedialnego. Gości, wśród których przeważali dyrek-
torzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele powitała wiceburmistrz Piaseczna 
Hanna Kułakowska-Michalak. – W naszej gminie zatrudniamy ponad 900 na-
uczycieli i ponad 300 pracowników obsługi i administracji placówek oświato-
wych – mówiła. – Mamy komu dziękować, bo bez was tworzenie oświaty na 
terenie Piaseczna byłoby niemożliwe. 
 Burmistrz Daniel Putkiewicz podziękował wszystkim nauczycielom za wy-
konywaną, trudną pracę. – System fi nansowania edukacji jest daleki od do-
skonałości – dodał. – Specyfi ka naszej gminy, w której ciągle przybywa miesz-
kańców, również nastręcza sporo problemów. Musimy wciąż rozbudowywać 
istniejące szkoły i budować nowe. Mimo to, na tyle na ile będziemy w stanie, 
zawsze będziemy starali się państwu pomagać.
 Podziękowania i nagrody burmistrza otrzymali wszyscy dyrektorzy szkół 
i przedszkoli oraz wyróżniający się nauczyciele. O oprawę muzyczną uroczy-
stości zadbał Paweł Górski z zespołem.

TW
R E K L A M A

R E K L A M A

Wojna o sklep między blokami
PIASECZNO Od kilku miesięcy zarząd wspólnoty mieszkaniowej Szkolna 10 apeluje do 

różnych instytucji o odebranie dawnemu sklepowi „Marta” przy ul. Szkolnej 8B konce-

sji na sprzedaż alkoholu. - Kompletnie tego nie rozumiem, prowadzę sklep od 25 lat i uwa-

żam że ktoś się na mnie uwziął – mówi Robert Duch, właściciel placówki handlowej

 Dawny sklep „Marta”, obecnie 
Lewiatan, stoi w tym samym miej-
scu od 40 lat. Od ćwierć wieku pro-
wadzi go Robert Duch. – Wychowa-
łem się w Piasecznie, wszyscy mnie 
tu znają, do tej pory z nikim nie 
miałem zatargów – mówi. – Z mo-
jego sklepu korzysta wielu okolicz-
nych mieszkańców. Przychodzą do 
Lewiatana, bo ma szeroki asorty-
ment i jest tanio. Poza tym starsze 
osoby mają z tym sklepem wygod-
nie – nie muszą nosić zakupów z Li-
dla czy Kauflanda.
 Ostatnio Robert Duch przygoto-
wał skierowaną do klientów petycję. 
Każdy kto chciał mógł poprzeć za-
chowanie sklepu w obecnym kształ-
cie. Pod petycją w ciągu trzech dni 
podpisało się ponad 1200 osób!

Komu zaczął przeszkadzać sklep?

 – Moje problemy zaczęły się kil-
ka miesięcy temu – opowiada Robert 
Duch. – Wówczas zarząd wspólno-
ty mieszkaniowej Szkolna 10 zaczął 
słać pisma do gminy oraz na policję, 
prosząc o odebranie mi koncesji na 
sprzedaż alkoholu.
 W pismach zarząd wspólnoty 
zwraca uwagę na notoryczne zakłó-
canie porządku i ciszy mieszkańcom 
bloku przy Szkolnej 10 przez osoby 
nadużywające alkoholu. Wniosko-
dawcy twierdzą, że w sklepie sprze-
dawany jest także alkohol osobom 
nietrzeźwym, które potem awan-
turują się na terenie osiedla. Pija-
ni rzekomo są agresywni, zaczepia-
ją pieszych i demoralizują mieszka-
jące w okolicy dzieci. „Mieszkańcy 
boją się o własne zdrowie, gdyż za-
chowania ludzi nietrzeźwych są nie-
przewidywalne. Jesteśmy zdania, że 
cofnięcie koncesji na sprzedaż alko-
holu zlikwiduje problem” – czytamy 

w jednym z pism. Wspólnota pod-
nosi także, że w rejonie sklepu czę-
sto dochodzi do różnego rodzaju in-
cydentów, w tym bijatyk. Chcieliśmy 
zapytać administratorkę bloku przy 
ul. Szkolnej 10 dlaczego mieszkań-
com sklep zaczął przeszkadzać aku-

rat teraz, jednak odmówiła nam w 
tej sprawie komentarza.

Właściciel: czy to moja wina, 

że ludzie piją?

 Robert Duch tylko bezrad-
nie rozkłada ręce. – Do tej pory 
mój sklep nikomu nie przeszkadzał 
– mówi. – Teraz dowiaduję się, że 
gmina wszczęła procedurę zmie-
rzającą do odebrania mi koncesji 
na sprzedaż alkoholu. Jeśli to na-
stąpi, zakończę w tym miejscu dzia-
łalność. Przy sklepie jest monito-
ring, gwarantuję że nikt nie spoży-

wa w jego pobliżu alkoholu. W prze-
ciwnym razie sami wzywamy poli-
cję bądź straż miejską. Jeśli chodzi 
o sprzedać alkoholu nietrzeźwym to 
nie będę tego nawet komentował, bo 
to wierutna bzdura.
 Właściciel podkreśla, że wszyst-
kie zgłoszenia dotyczące incydentów 
w rejonie ul. Szkolnej i Wojska Pol-
skiego koncentrują się na jego sklepie. 
– Stanowi on dla okolicy najbardziej 
charakterystyczny punkt odniesienia, 
bo znajduje się w środku bloków – wy-
jaśnia. – Dlatego wszystko co się dzie-
je w centrum miasta zostaje opatrzo-
ne notką „przy sklepie Marta”. Tyle tyl-
ko, że rejon sklepu to najbezpieczniej-
sze miejsce na całym osiedlu. Proszę mi 
wierzyć, w okolicy jest naprawdę sporo 
zakamarków w których można się na-
pić i porozrabiać. Wiele osób spożywa 
alkohol za śmietnikami czy między blo-
kami. Tylko dlaczego ja mam za to od-
powiadać? W większości sklepów na te-
renie Piaseczna jest sprzedawany alko-
hol. Jeśli ludzie nie kupią go u mnie, to 
pójdą gdzie indziej. Pić na pewno nie 
przestaną.

Tomasz Wojciuk

Sklep jest monitorowany i jeśli w jego pobliżu dochodzi 

do incydentów, personel sam wzywa policję

Właściciel podkreśla, że je-

śli straci koncesję na sprze-

daż alkoholu, Lewiatan przy 

Szkolnej przestanie istnieć
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P R O M O C J A

Rewelacyjne zabiegi na jesień

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

 Nadeszła jesień, dla większości z nas oznacza to koniec opalania, wysokich tempera-
tur i kontaktu z morską wodą. Jednak nasza skóra jeszcze nie zregenerowała się po le-
cie, a teraz będzie narażona na uciążliwe warunki takie jak działanie niskich tempera-
tur i suchego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach
 Jeśli jesienią w porę nie pomyślimy 
o swojej skórze, wkrótce  zauważamy, że  stra-
ci ona swój blask, stanie się szorstka i mato-
wa. A należy powiedzieć, że jesień jest ideal-
nym czasem, aby zregenerować skórę po lecie 
i przygotować ją do nadejścia zimy.
 Jesienią doskonałe będą zabiegi mają-
ce na celu głębokie złuszczenie naskórka, 
nawilżenie, regenerację, odżywienie, wygła-
dzenie  oraz rozjaśnienie przebarwień. Na tę 
porę roku można polecić mikrodermabrazję 
i złuszczanie kwasami.

Mikrodermabrazja diamentowa

 Mikrodermabrazja jest nowoczesną tech-
niką, która za pomocą łagodnego, mechanicz-
nego peelingu poprawia funkcjonowanie skóry 
i pomaga uporać się ze specyficznymi proble-
mami skórnymi. Skóra jest oczyszczona,  znikają delikatne  przebarwienia, pobudzony do  produk-
cji kolagen i elastyna powodują odmłodzenia, wygładzają się drobne zmarszczki. 

Złuszczanie kwasami

 Zabiegi kwasami powodują głównie złuszczanie naskórka, ale zakres ich oddziaływania jest 
zdecydowanie większy. Każdy rodzaj skóry, każdy problem  będzie potrzebowała inne rozwiąza-
nia, czyli użycia innego kwasu
 Najbardziej uniwersalny i delikatny będzie zabieg z Peelingiem Migdałowym przeznaczony  
do pielęgnacji każdego rodzaju skóry twarzy i ciała. Z powodzeniem mogą korzystać z niego oso-
by opalające się na słońcu i w solarium, z problemem słabego i umiarkowanego trądziku pospoli-
tego, z tendencją do przebarwień jak również nietolerujące innych zabiegów na kwasach. Zabieg 
zapobiega fotostarzeniu i sprawia, że skóra staje się bardziej odporna i mniej wrażliwa na pro-
mienie UV. Po zabiegu możemy spodziewać  się, że skóra będzie odmłodzona, wygładzona, na-
pięta, zregenerowana, koloryt  ujednolicony, wyciszone stany zapalne. W przypadku skór trądzi-
kowych zabieg działa  antybakteryjnie, wyciszająco,  oczyszcza skórę z zaskórników i normalizu-
je stany zapalne. Zabieg polecany w seriach.

W Salonie BB w październiku mikrodermabrazja w cenie 99 zł

Blokada drogi i kilkanaście
postulatów
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy domagający się podniesienia bezpieczeństwa na dro-

dze wojewódzkiej 721 przez pół godziny blokowali ulicę. – Nie zamierzamy odpuścić 

– mówili. – Żądamy drogowego bezpieczeństwa

 Dodatkowe przejścia dla pie-
szych na wysokości Centrum Han-
dlowego i Centrum Zdrowia przy 
ul. Pułaskiego 20, ścieżka pieszo-ro-
werowa do Piaseczna, przebudo-
wa skrzyżowania ul. Wilanowskiej 
z ul. Adama Mickiewicza (DW 724), 
przyspieszenie prac nad remon-
tem całego pasa drogowego DW 
721 oraz korzystna dla mieszkań-
ców przebudowa ul. Kołobrzeskiej, 
a więc poszerzona do maksymalnej 
szerokości 10 m, a nie, jak chciały-
by tego władze gminy, 12 m – z tymi 
m.in. postulatami mieszkańcy Kon-
stancina-Jeziorny wyszli w sobotę 
na ul. Pułaskiego, blokując ją dla ru-
chu kołowego przez około 30 minut.
 Dodatkowym postulatem, który 
znalazł się na transparentach przy-
gotowanych przez demonstrujących, 
było odrzucenie bądź przekiero-
wanie na inną drogę ruchu tranzy-
towego. To wydaje się na razie pie-
śnią przyszłości. Podobnie szyb-
ka modernizacja ul. Pułaskiego. 
Sama faza uzgodnień, kompletowa-
nia dokumentacji i pozwoleń trwała 
ok. 22 miesięcy.
 – Realnie patrząc, wykonawca 
na ten odcinek, jeśli rozpoczną bu-
dowę w Piasecznie, a tak pewnie 
będzie, dotrze pod koniec 2021 lub 
na początku 2022 roku – wyjaśnia 
Krzysztof Bajkowski, radny rady 
miejskiej i członek grupy incjatywnej 
Ponad Podziałami.

Niedostępna władza?

 Na proteście pojawiło się kilku-
dziesięcioosobowe grono rozgoryczo-
nych i zniecierpliwionych działaniami 
lokalnych władz mieszkańców. 
 – Przejście na drugą stronę uli-
cy graniczy z cudem – opowiada jed-
na z mieszkanek, której dom zlokali-
zowany jest właśnie niedaleko Cen-
trum Handlowego. – Tu regular-
nie dochodzi do poważnych wypad-
ków. Ta droga dla wielu kierowców 
to droga przelotowa, za taką ją uwa-
żają i jeżdżą bardzo szybko.

 Wśród demonstrujących poja-
wili się również mieszkańcy tere-
nów Skolimowa Północno-Zachod-
niego, na czele z panią Marylą, któ-
ra od lat walczy o budowę chodnika 
i podniesienie bezpieczeństwa tamtej-
szych dróg. Ich wielokrotne prośby o 
konsultacje i rozmowy spełzły na ni-
czym, składane do gminu wnioski nie 
doczekały się odzewu. Jak poinformo-
wał nas burmistrz Kazimierz Jańczuk 
na chwilę obecną teren nie ma jeszcze 
uchwalonego planu miejscowego. To 
nastąpi prawdopodobnie dopiero w 
czerwcu przyszłego roku.

Symboliczne pasy

 Dwa dni przed protestem, człon-
kowie grupy incjatywnej Ponad Po-
działami organizującej blokadę dro-
gi zostali zaproszeni na ponad go-
dzinną rozmowę z szefem Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Lu-
dwikiem Rakowskim, który podkre-
ślił, że środki w budżecie wojewódz-
kim są zapewnione, należy teraz tyl-
ko zająć się uzupełnianiem wyma-
ganej dokumentacji.
 – Najbardziej realne na tę chwi-
lę jest wyznaczenie miejsc, w których 
powstaną przejścia dla pieszych 
– opowiada Krzysztof Bajkowski. 
– Przygotowujemy wniosek do de-
partamentu województwa mazo-
wieckiego w tej sprawie. Mamy spo-

tkać się ze specjalną komisją ds. bez-
pieczeństwa i wskazać im propono-
wane przez nas miejsca, w których 
miałyby powstać przejścia dla pie-
szych – dodaje.
 Podczas protestu powstało sym-
boliczne przejście, przygotowane 
przez dzieci. Obecny podczas pro-
testu zastępca burmistrza Dariusz 
Zieliński razem z Krzysztofem Baj-
kowskim i kilkoma mieszkańcami 
dokonali symbolicznego przejścia. 
– Władze gminy będą wspierały gru-
pę podczas tego spotkania – zapew-
nił wiceburmistrz mieszkańców.

Niewidzialna demonstracja

 Demonstracja odbyła się bez 
żadnych problemów. Całość była 
zabezpieczona przez policję i straż 
miejską, które po rozpoczęciu de-
monstracji kierowały ruch bocznymi 
drogami znajdującymi się z daleka 
od miejsca, gdzie zebrali się miesz-
kańcy. Tylko nieliczne samochody 
dotarły do demonstrujących, któ-
rych wysiłek i zaangażowanie miało 
przecież odbić się szerszym echem. 
– Dlaczego policja nie dopuszcza 
tu samochodów? – pytali niektórzy 
mieszkańcy. – Pewnie wszyscy my-
ślą, że był wypadek, a nie demon-
stracja w ważnej dla nas wszystkich 
sprawie – dodawali z dezaprobatą.

Natalia Brzozowska

PIASECZNO

Charytatywny koncert dla Janka
 W niedzielę 20 października o godz. 19.30 w Centrum Kultury w Pia-
secznie odbędzie się koncert charytatywny dedykowany Jankowi Fa-
liszewskiemu – Pułce, który urodził się z artrogrypozą czyli  wrodzoną 
sztywnością stawów uniemożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie rąk. 
Gwiazdą wieczoru będzie legendarny zespół – Wszyscy Byliśmy Harcerza-
mi. Zespół ten w Piasecznie zagra po raz pierwszy, a cały dochód uzyska-
ny ze sprzedaży cegiełek zostanie przeznaczony na rehabilitację 4-latka.  

TW

Burmistrz docenił nauczycieli
KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek w gminie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. 

Burmistrz złożył pedagogom życzenia, a najlepszych wyróżnił nagrodami

Burmistrz Kazimierz Jańczuk prze-
kazał pracownikom oświaty sło-
wa uznania za ich ciężką pracę. Ży-
czył im też wszelkiej pomyślności, 

zdrowia i radości w pracy zawodo-
wej oraz powodzenia w życiu osobi-
stym. 22 wyróżniających się pedago-
gów otrzymało nagrody. O oprawę 

muzyczną uroczystości zadbał  ze-
spół Osam Project Quartet. 

TW

Darmowy żłobek integracyjny
 „Cukierkowo fundacja dla dzieci z cukrzycą” otworzyła właśnie przy ul. 
Klubowej 7 w Pyrach pierwszy specjalistyczny i – co najważniejsze - dar-
mowy żłobek integracyjny, do którego można zapisywać także dzieci z te-
renu gminy Piaseczno. - Przyjmujemy dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 
lat – mówi Ewa Urbańska, przedstawicielka fundacji. - Mamy jeszcze wol-
ne miejsca. 
 Żłobek mieści się w zabytkowym dworku stojącym w wielkim ogro-
dzie o pow. 4000 m kw., w którym odbywa się większość zajęć i zabaw. 
- Mamy opiekę edukatorów diabetologicznych, którzy czuwają nad zdro-
wiem i bezpieczeństwem dzieci z cukrzycą. Nasze wykwalifi kowane opie-
kunki zapewniają maluchom optymalne warunki rozwoju – dodaje Ewa 
Urbańska.

 TW

Dobra współpraca 
to podstawa
POWIAT Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zaprasza na 

konferencję „Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w 

Piasecznie z partnerami rynku pracy”

 Konferencja odbędzie się we wtorek 22 października o godz. 10 godz. 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chy-
liczkowskiej 14. Podczas spotkania wystąpią  m. in.  prof. nadzw. dr hab. 
Mirosław Grewiński oraz  burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. Poru-
szone zostaną tematy wsparcia kształcenia ustawicznego pracodaw-
ców oraz pracowników, a także aktywnego przeciwdziałania bezro-
bociu. Zebrani usłyszą również o programie „Wsparcie w starcie”. Pod-
czas Konferencji eksperci z ZUS i US będą udzielać mieszkańcom dar-
mowych porad. Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu będą przyj-
mowane do 20 października pod nr tel. 22 737-62-11, 22 737-62-18 lub 
e-mail: sekretariat@puppiaseczno.com.

Red.
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Punktowe usuwanie raka prostaty 
w szpitalu św. Anny w Piasecznie

Oddział urologii szpitala św. Anny w Piasecznie, EMC Piaseczno, jako pierwszy ośrodek w Polsce wprowadza 

leczenie fokalne prostaty przy pomocy Echolasera. Jest to innowacyjna metoda polegająca na punktowym 

neutralizowaniu zmiany nowotworowej w gruczole krokowym.

 Usuwanie mało lub średnio zło-
śliwych nowotworów laserem jest 
metodą w minimalnym stopniu in-
wazyjną. Badania pokazują, że me-
tody punktowe (laser, zamrażanie, 
ultradźwięki) z powodzeniem mogą 
być stosowane nawet u 40 proc. pa-
cjentów cierpiących na raka prosta-
ty. Jest to niestety nowotwór wystę-
pujący w Polsce coraz częściej. Każ-
dego roku zapada na niego około 17 
tys. mężczyzn, z czego śmiertelność 
dotyka ok. 8 proc. z nich. Pociesza-
jące jest to, że nowotworów złośli-
wych i rozległych jest w tym 30-40 
proc., pozostałe zmiany są niskiego 
ryzyka lub nie mają większego zna-
czenia klinicznego. 

Metoda minimalizuje ryzyko 

powikłań

 Szpital św. Anny wprowadził 
procedurę zabiegów punktowych, 
realizowanych za pomocą lasera i 
precyzyjnie wymierzonych w ogni-
ska nowotworu. – Innowacyjność tej 
metody polega m.in. na tym, że bar-
dzo ogranicza ona ryzyko możliwych 
powikłań – wyjaśnia doktor Marek Marek 
Zawadzki, ordynator oddziału uro-Zawadzki, ordynator oddziału uro-
logii szpitala św. Anny w Piasecznie.logii szpitala św. Anny w Piasecznie. 
– Aż 60-70 proc. mężczyzn nie ma 
wzwodu po wycięciu nowotworu gru-
czołu krokowego, a 10 proc. nie trzy-
ma moczu. Te statystyki są poraża-
jące. Dlatego lekarze urolodzy po-
szukują skutecznych metod leczenia 
ogniskowego. Wszystkie one mają 
wspólny mianownik: nie prowadzą 
do usunięcia prostaty, a likwidują 
ognisko raka. Dzięki temu nie nisz-
czy się nerwów odpowiedzialnych 

za wzwód oraz zwieracza, odpowie-
dzialnego z kolei za trzymanie moczu.

Jak wygląda leczenie fokalne?

 Sam zabieg trwa około 60 minut 
i jest wykonywany w znieczuleniu 
miejscowym lub ogólnym pod kon-
trolą anestezjologa. Polega na prze-

zkroczowej aplikacji energii (laser), 
która trafia w źródło nowotworu, 
całkowicie niszcząc go lub spowal-
niając zmiany. Pacjenci po takim za-
biegu opuszczają szpital jeszcze tego 
samego lub następnego dnia, szybko 
dochodząc do siebie. 

Jakie badania należy wykonać 

przed zabiegiem?

 Oczywiście nie każdy nowotwór 
kwalifikuje się do potraktowania 
go laserem. – Dlatego trzeba wła-
ściwie zakwalifikować pacjenta do 
zabiegu – podkreśla doktor Prze-Prze-
mysław Zugaj, z-ca ordynatora od-mysław Zugaj, z-ca ordynatora od-
działu urologii.działu urologii. Aby to zrobić nale-
ży najpierw wykonać niezbędne ba-
dania diagnostyczne, a więc rezo-
nans magnetyczny prostaty i biop-
sję fuzyjną, która pozwala precy-
zyjnie określić położenie nowotwo-
ru i  stopień jego zaawansowania. 
W naszym Szpitalu wykonujemy 
biopsję fuzyjną przez krocze, a nie 
przez odbyt co znacznie minimali-
zuje ryzyko infekcji. Podczas biopsji 
z nowotworu pobierane są wycinki, 
które poddawane są badaniom hi-
stopatologicznym, określającym z 
kolei stopień jego złośliwości. Dys-
ponując tymi danymi lekarze urolo-
dzy mogą ocenić, czy dany pacjent 
kwalifikuje się do leczenia fokalne-
go, czy też nie - wówczas trzeba sto-
sować inne metody. 
 Doktor Marek Zawadzki za-
znacza, że rak prostaty może prę-
dzej czy później dotknąć każdego 
mężczyznę, dlatego bardzo waż-
na jest profilaktyka. Panowie, któ-
rzy skończą 40 lat, co roku powin-
ni odwiedzać urologa z badaniem 
krwi, określającym poziom anty-
genu PSA. Ten poziom z roku na 
rok rośnie. Dlatego warto zrobić 
pierwsze badanie już po 40-tce, 
aby urolog miał punkt odniesienia. 
Jest to tzw. badanie bazowe, z któ-
rym będzie mógł porównywać ba-
dania z następnych lat.

W chwili obecnej metoda 

punktowego usuwania no-

wotworu gruczołu krokowe-

go z zastosowaniem Echo-

lasera przeprowadzana jest 

tylko w kilku ośrodkach me-

dycznych w Europie.
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Dzikie parkowanie
przy dworcu
PIASECZNO – Oblepiające chodniki samochody utrudniają nam poru-

szanie się po osiedlu – mówi Konrad Dudek, mieszkający przy ul. Ka-

sprowicza, niedaleko dworca PKP. - Mam wrażenie, że nasze służby nie 

są zainteresowane karaniem nieprawidłowo parkujących kierowców

 Pan Konrad twierdzi, że problemy z parkującymi na spokojnym osiedlu 
samochodami są od lat. - Najgorsze jest to, że nikt nie chce tego uporządko-
wać – dodaje. - Gmina udaje, że nie ma problemu, a straż miejska traktuje ła-
miących przepisy kierowców z pobłażaniem. 
 Konrad Dudek podkreśla, że najgorsza sytuacja panuje na ulicach ul. Cheł-
mońskiego, Kasprowicza i Reymonta. - Auta osób korzystających z pociągu 
często zostawiane są przy samym skrzyżowaniu, utrudniając przejazd – wy-
mienia. - Samochody blokują wszystkie chodniki. Gdyby na naszym osiedlu 
wybuchł pożar, straż na pewno by tu nie dojechała... Inna sprawa, że dostęp 
do hydrantów również jest utrudniony. Rano często odbywają się tu wyści-
gi. Przyjezdni rozjeżdżają nasze drogi, chodniki i podjazdy. Na wszelkie próby 
zwrócenia uwagi reagują agresją. Mieszkam tu od 40 lat, płacę w gminie po-
datki. Czuję się lekceważony, mam już tego wszystkiego dość.
 Zapytaliśmy czy straż miejska rzeczywiście zachowuje się biernie w sto-
sunku do łamiących przepisy kierowców. - Po drugiej stronie dworca bywamy 
regularnie. Jeździmy tam na wniosek mieszkańców – podkreśla Mariusz Ło-
dyga, komendant straży miejskiej. - Kierowcy popełniają różne wykroczenia, 
stwarzając większe lub mniejsze zagrożenie. Zasadniczo każemy ich manda-
tami w wysokości od 100 zł do nawet 500 zł. 

TW

 Kierowcy parkujący w okolicach dworaca często łamią przepisy
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Ich pasją jest 
improwizacja
PIASECZNO W najbliższym czasie mieszkańcy Piaseczna i okolic 

będą mogli uczestniczyć w niezwykłych spektaklach improwiza-

cji, które poprowadzi – związany z Centrum Kultury w Piasecznie 

– Teatr Akt VIII

 Pomysł na powstanie grupy zrodził się przy okazji festiwalu YouthCultu-
re, organizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy Piaseczno. Aktorzy Teatru 
ŁUPS!, który przez wiele lat działał pod okiem Ewy Kłujszo w Centrum Kultu-
ry, postanowili – zamiast zagrania po raz kolejny tego samego spektaklu w ra-
mach występu laureatów – zaprezentować coś zupełnie nietypowego. - Impro-
wizacja nie była jednak dla nas czymś nowym – mówi Ziemowit Kłujszo, aktor 
Teatru Akt VIII – Przez lata byliśmy uczeni jak zachować się na scenie podczas 
nieprzewidzianych sytuacji. Stąd wziął się pomysł żeby pobawić się z widownią. 
Okazało się, że dobrze nam się gra, to jest potrzebne i chcemy to dalej robić.
 Na samym początku, w marcu 2016 roku, grupę tworzyło sześciu panów:  
Piotr Jurek, Bartłomiej Ziembicki, Damian Kuszewski, Ziemowit Kłujszo, Sta-
nisław Małkowski i Kamil Skroński, do których dołączyły później dwie pa-
nie - Anita Szymańska i Maja Marzec. Wszyscy są związani z dawnym Teatrem 
ŁUPS!. Choć grupa jest stosunkowo młoda, to ma już na koncie liczne sukce-
sy: I nagrodę na Festiwalu Ludzi Aktywnych Kulturalnie w LO im. Cervantesa 
(2017), II nagrodę na XXI Zamkowych Spotkaniach Teatralnych w Szydłowcu 
(2016) oraz I miejsce na Sztubackim Awangardowym Festiwalu Artystycznym 
w LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie w 2017. Doceniono również indywidu-
alne umiejętności poszczególnych aktorów – Ziemowita Kłujszo i Piotra Jurka.
 Teatr Akt VIII wystąpi w Domu Kultury w Piasecznie 23 października, 27 li-
stopada i 18 grudnia. Na wszystkie spektakle, które rozpoczną się o godzinie 
19, wstęp jest wolny. Czego mogą się spodziewać widzowie? – Przede wszyst-
kim dobrej zabawy i tego, że... to oni będą rządzić na scenie – zachęca Ziemo-
wit Kłujszo. – Tylko i wyłącznie od publiczności zależy bowiem to, co zobaczy.
 Grupa ma, między innymi, przygotowane gry, w których widzowie są za-
praszani na scenę. Istnieje pewien zarys tego w jakiej formie coś będzie się 
działo, ale aktorzy – podobnie jak publika – nie mają zielonego pojęcia jakie 
będą poruszane tematy. Wszystko to sprawia, że każdy kolejny spektakl jest 
jedyny w swoim rodzaju i Akt VIII za każdym razem ma coś innego do zapro-
ponowania. Choć jedyną granicą improwizacji jest wyobraźnia, to jednak ak-
torzy starają się pewnych rzeczy unikać.
 – Chcemy być kulturalni i unikamy np. wulgaryzmów – mówi Ziemowit 
Kłujszo. – Nie chcemy żeby nasze spektakle były prostackie. Zazwyczaj też nie 
podejmujemy kontrowersyjnych tematów typy rzeźnia czy psychiatryk. Sta-
ramy się być raczej odskocznią od codzienności i grać przyjemnie dla widza.
 Aktorzy Teatru Akt VIII zamierzają w przyszłości występować częściej 
– także poza Piasecznem. Obecnie regularnie grają w Warszawie, a wkrótce 
jadą do Wyszkowa, gdzie poprowadzą warsztaty. Planują również jeździć na 
festiwale teatralne.

Grzegorz Tylec

PIASECZNO

Trwa Musica Classica
 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Klasycznej Con Fuoco wraz z gmi-
ną Piaseczno i Centrum Kultury w Piasecznie, serdecznie zaprasza na ko-
lejny koncert Międzynarodowego Festiwalu Musica Classica. W niedzielę 
20 października w kościele pw. św. Anny w Piaseczno o godzinie 17, w in-
teresującym i nietypowym połączeniu instrumentów, wystąpią: Iwona Ba-
gniewska – sopran, Tomasz Marczak – trąbka, fl ugelhorn i Andrzej Sochoc-
ki – organy. W programie usłyszymy, między innymi, utwory: S. Moniuszki, 
D. Stachowicza, J. S. Bacha, M.A. Charpentiera, A. Panufnika, T. Aberga.

Tyl.

LESZNOWOLA

Poplenerowe Bieszczady
 W sobotę 19 października w Galerii PASAŻ w fi lii GOK Lesznowola w 
Mysiadle przy ul. Topolowej 2 odbędzie się wernisaż wystawy poplene-
rowej „Bieszczady 2019”. Początek o godzinie 18.

Tyl.

PiS wygrywa także 
w powiecie piaseczyńskim
POWIAT Z mniejszą przewagą niż w skali całego kraju Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory także w po-

wiecie piaseczyńskim, zdobywając 35,17 proc. głosów. To o 0,53 proc. więcej od wyniku Koalicji. Powiat pia-

seczyński zyskał reprezentację w Sejmie – posłami zostali Dominika Małgorzata Chorosińska (PiS), aktorka, 

radna sejmiku mazowieckiego i mieszkanka Konstancina-Jeziorny oraz Maciej Lasek - wiceburmistrz dziel-

nicy Bemowo, inżynier specjalizujący się w mechanice lotu, mieszkaniec gminy Lesznowola

 Z naszego okręgu wyborczego 
(w skład którego wchodzą także po-
wiaty: otwocki, pruszkowski, grodzi-
ski, warszawski zachodni, nowodwor-
ski, legionowski i wołomiński) Prawo 
i Sprawiedliwość zdobyło aż 6 man-
datów, natomiast Koalicyjny Komitet 
Wyborczy Koalicja Obywatelska Po 
.N Ipl Zieloni - 4 mandaty. Po jednym 
mandacie otrzymało SLD i PSL. Do 
senatu wszedł Michał Tomasz Kamiń-
ski (PSL), wygrywając z Konstantym 
Radziwiłłem (PiS). 

Powiat ma posłankę i posła

 Powiat piaseczyński doczekał się 
swojej posłanki. Będzie nią Domini-
ka Małgorzata Chorosińska, miesz-
kanka Konstancina-Jeziorny i znana 
aktorka, która otrzymała 9 596 gło-
sów ( w tym 2 212 w powiecie pia-
seczyńskim). Z listy Koalicji wszedł 
do sejmu także mieszkaniec gmi-
ny Lesznowola – Maciej Lasek, któ-
ry otrzymał 15 804 głosów. Jako in-
żynier specjalizujący się w mechani-
ce lotu był przewodniczącym Pań-
stwowej Komisji Badania Wypad-
ków Lotniczych (2012–2016) oraz 
posłem na Sejm IX kadencji. 

Samorządowcom zabrakło głosów

 Spośród mieszkańców powia-
tu piaseczyńskiego o głosy wybor-
ców PiS zabiegali także inni kandy-
daci, których poparcie okazało się zbyt 
małe, by mogli wejść do sejmu. An-
drzej Smirnow zdobył 5 250 głosów, 
radny powiatu Grzegorz Pruszczyk 2 

365, a radna rady miejskiej w Piasecz-
nie Renata Mirosław - 904 głosy. 
 Piaseczyńscy samorządow-
cy liczyli na wejście do sejmu Pio-
tra Kandyby radnego sejmiku ma-
zowieckiego, który otrzymał wspar-
cie lokalnych władz. Oficjalnie po-
parli go m.in. burmistrz Piaseczna 
Daniel Putkiewicz oraz burmistrz 

Góry Kalwarii Arkadiusz Strzy-
żewski. Kandyba, który podobnie 
jak Chorosińska startował z ostat-
niego miejsca na liście, dostał 8 960 
głosów z czego aż 7 897 z powiatu 
piaseczyńskiego. To nie wystarczy-
ło, by zdobyć mandat posła. Z listy 
Koalicji bez powodzenia o mandat 
ubiegał się także radny Konstanci-
na-Jeziorny  Piotr Michał Wasilew-
ski, który otrzymał 1 231 głosów. 

W czterech gminach PiS, 

w dwóch Koalicja

 Prawo i Sprawiedliwość najwię-
cej głosów zdobyło w Tarczynie (52,22 
proc.). Koalicja osiągnęła tam wynik 

19,21 proc. Rządząca partia domino-
wała także w Górze Kalwarii (43,89 
proc.), podczas gdy Koalicja - 23,21 
proc., w Prażmowie (43,82 proc.), Ko-
mitet Koalicyjny – 25,71 proc. oraz w 
Konstancinie-Jeziornie (37,87 proc.), 
podczas gdy Koalicja 34,54 proc. Tra-
dycyjnie bastionem Platformy Oby-
watelskiej i jej koalicjantów pozosta-

ły gminy Piaseczno i Lesznowola. W 
Piasecznie Koalicja otrzymała popar-
cie na poziomie 40,14 proc. (PiS 30,42 
proc.) w Lesznowoli koalicjanci  zdo-
byli 37,61 proc. głosów, podczas gdy 
PiS 29,33 proc.

Potężna frekwencja 

 Na uwagę zasługuje wysoka fre-
kwencja, która w skali powiatu wy-
niosła aż 72,79 proc. W powiecie pia-
seczyńskim mieszka 137 697 osób 
uprawnionych do głosowania, kart 
ważnych było aż 100 225. Najwyższą 
frekwencją może poszczyć się gmina 
Lesznowola (77,54 proc.), która ulo-
kowała się przed Piasecznem (75,92 

proc.) i Konstancinem-Jeziorną (72,10 
proc.). W Prażmowie w wyborach 
wzięło udział 67,58 proc. uprawnio-
nych do głosowania, a w Tarczynie - 
65,37 proc. Najniższa frekwencja była 
w Górze Kalwarii – 65,28 proc. War-
to jednak podkreślić, że to i tak lepszy 
wynik od średniej krajowej, która wy-
niosła 61,74 proc. 

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A
AB

Piotr Kandyba otrzymał 8960 głosów, Grzegorz Pruszczyk - 2365, Piotr Wasilewski 1231 głosów, 

a Renata Mirosław 904 głosy. To okazało się zbyt mało, by zapewnić miejsce w Sejmie

Dominika Chorosińska z PiS i Maciej Lasek z Koalicji 

będą reprezentować powiat piaseczyński w Sejmie
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Gospodarka odpadami w Gminie 
Lesznowola

W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców, przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w naszej Gminie.

Nowe stawki za odpady

 Od 1 września 2019 roku w Gmi-
nie Lesznowola obowiązują nowe 
stawki za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów. Samorząd Gminy 
Lesznowola ustalił je w następującej 
wysokości:
1) za odpady komunalne, które są 
zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny: 11,85 zł/m3 wody;
2) za odpady komunalne, które są 
zbierane i odbierane w sposób nieselek-
tywny (zmieszany): 23,70 zł/m3 wody; 
3) za odpady komunalne odbiera-
ne z nieruchomości niezamiesz-
kałych: zmiana dotychczasowej 
opłaty za pojemnik/ prasokonte-
ner (obowiązującej odpowiednio 
dla odpadów zbieranych w sposób 
selektywny/nieselektywny) o 200% 
w zależnościod pojemności pojem-
nika/prasokontenera).
 Samorząd Gminy przy obli-
czaniu nowej stawki kierował się
aktualną sytuacją rynkową. Staw-
ki zostały obliczone w sposób za-
pewniający faktyczne pokrycie 
kosztów odbioru odpadów. Opła-
ty ponoszone przez właścicieli nie-
ruchomości służą wyłącznie pokry-
ciu kosztów funkcjonowania syste-
mu odbioru odpadów komunalnych. 
Wprowadzenie przedstawionych 
powyżej stawek opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi obowiązuje w naszej Gminie 
od dnia 1 września 2019 r. Zmiana 
stawek opłat za odpady nie wyma-
ga złożenia nowej deklaracji. Przy-
pominamy i zachęcamy natomiast 
do złożenia aktualizacji deklaracji*.
 
Skąd zmiana stawek opłaty?

 W naszej Gminie przez wiele lat 
stawki opłaty za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów utrzymywały 
się na stabilnym poziomie i nie były 
przez Samorząd Gminy zmieniane. 
Warto podkreślić, że do 2019 roku 
Mieszkańców obowiązywały staw-
ki z listopada 2013 r. Ponadto, staw-
ki przyjęte wówczas przez Samorząd 
Gminy zostały obniżone w stosunku 
do wcześniej obowiązujących. Na 
obecną zmianę stawek opłat za odpa-
dy miały bardzo istotny wpływ w sto-
sunku do obowiązujących wcześniej 
uwarunkowania ogólne, niezależne 
od Samorządu, jak i czynniki lokalne.

Rynek odpadów w Polsce

 Obowiązujący od lipca 2013 
roku system nakłada na wszystkich 
Mieszkańców podatek za odbiór od-
padów komunalnych (tzw. „poda-

tek śmieciowy”). Zadaniem Samo-
rządów jest odbiór wszystkich od-
padów komunalnych wytworzonych 
na terenie danej gminy. Ustawodawca 
nałożył na samorządy obowiązek sa-
mofinansowania się systemu odbioru 
odpadów, co oznacza, że Gmina nie 
może zarabiać na opłatach za odbiór 
odpadów komunalnych, jak również 
nie może do tego systemu dopłacać z 
innych środków budżetowych. Gmi-
na w drodze przetargu wybiera wyko-
nawcę takiej usługi i każde zaintere-
sowane przedsiębiorstwo (spełniające 
określone warunki) może wziąć udział 
w przetargu, a głównym kryterium 
wyboru oferty, co do zasady, jest za-
wsze cena. 
 W ostatnim czasie obserwuje-
my lawinowy wzrost kosztów od-
bioru i zagospodarowania odpa-
dów. Wzrósł koszt zagospodarowa-
nia odpadów w Regionalnych In-
stalacjach Przetwarzania Odpa-
dów Komunalnych (RIPOK), wzro-
sła także opłata marszałkowska za 
składowanie odpadów ze 170 zł/t w 
roku bieżącym do 270 zł/t w 2020 r. 
Duży wpływ na koszt zagospodaro-
wania odpadów komunalnych mia-
ła rejonizacja, która uniemożliwia-
ła szukanie tańszych miejsc zago-
spodarowania odpadów. Ponadto, 
znacząco wzrosły tzw. opłaty mar-
szałkowskie, czyli opłaty ponoszone 
przez operatorów RIPOK za korzy-
stanie ze środowiska. Spowodowało 
to drastyczny wzrost kosztów prze-
twarzania odpadów. Problemem 
jest także nieprawidłowo prowadzo-
na segregacja lub jej brak. W wielu 
gospodarstwach domowych odpa-
dy nie są segregowane lub segre-
gowane są w niewłaściwy sposób, 
co znacznie zwiększa ilość odpa-
dów zmieszanych trafiających do 
instalacji. Zagospodarowanie od-
padów zmieszanych jest znacz-
nie droższe niż odpadów zbiera-
nych w sposób selektywny. Dla-
tego też, stawki zostały tak usta-
lone, aby zachęcić Mieszkańców 
do segregowania odpadów. Kolej-
nym czynnikiem jest ciągły wzrost 
konsumpcji, a co za tym idzie 
wzrost ilości powstających odpa-
dów. Wszystkie te czynniki powo-
dują, iż rosną ceny w firmach, któ-
re zajmują się odbieraniem i prze-
twarzaniem odpadów komunal-
nych. Istotne jest również to, iż 
większość decyzji dotyczących za-
sad działania systemu gospodar-
ki odpadami zapada na wyższych 
szczeblach administracji.

Sytuacja w Gminie Lesznowola 

 Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych Piaseczno Sp. z o.o. z Pia-
seczna (PUK Piaseczno), które w 
2019 r. zajmowało się odbiorem od-
padów z terenu naszej Gminy, uzna-
ło wykonywanie tej usługi za nie-
opłacalne i niespodziewanie zde-
cydowało się na wcześniejsze wy-
powiedzenie umowy. Żeby zapew-
nić ciągłość odbioru odpadów od 
Mieszkańców, Gmina postanowi-
ła zawrzeć aneks do obowiązują-
cej umowy. W wyniku zawartego 
w kwietniu 2019 r. aneksu, miesięcz-
ny koszt odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Lesznowola wzrósł z 486 395 
zł brutto do kwoty 700 000 zł brutto. 
Zmienił się także termin obowiązy-
wania umowy – został skrócony do 
końca lipca 2019 r. Zmiana terminu 
obowiązywania umowy stała się ko-
nieczna, gdyż Spółka PUK Piasecz-
no nie wyraziła zgody na jej kon-
tynuację, dłużej niż do końca lipca 
2019 r. na warunkach finansowych 
ustalonych w aneksie.
 W międzyczasie został ogłoszo-
ny przetarg na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych po-
chodzących z terenu Gminy Leszno-
wola w okresie od 1 sierpnia 2019 r. 
do 31 grudnia 2020 r. W odpowie-
dzi wpłynęły 4 oferty. Wśród złożo-
nych ofert, najniższa zaoferowana 
cena okazała się być wyższa o 482 
114 zł/ mies. brutto w stosunku do 
ceny wynikającej z aneksu do obo-
wiązującej w tamtym okresie umo-
wy. Najtańszą cenę za wykonanie 
usługi zaoferowała firma JARPER. 
Sp. z o. o. Wynik przetargu nie zo-
stał zaakceptowany przez jednego 
z oferentów – firmę PUK Piasecz-
no, która odwołała się do Krajowej 
Izby Odwoławczej (KIO). Krajowa 
Izba Odwoławcza oddaliła w cało-
ści odwołanie wniesione przez PUK 
Piaseczno oraz jednoznacznie wska-
zała, iż Gmina Lesznowola przepro-
wadziła postępowanie przetargowe 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa. Wszystkie zarzuty pod-
niesione w odwołaniu  zostały uzna-
ne przez Krajową Izbę Odwoław-
czą jako bezzasadne. Ponadto, Kra-
jowa Izba Odwoławcza potwierdzi-
ła, iż wybrany przez Gminę w prze-
targu wykonawca tj. Spółka JAR-
PER z Kolonii Warszawskiej speł-
niła wszystkie wymagania określone 
przez Gminę, a także nie zawarła ja-
kiegokolwiek niezgodnego z prawem 
porozumienia z innymi podmiotami 

mającego na celu zakłócenie konku-
rencji, czyli tzw. „zmowy przetargo-
wej.” Wobec oddalenia przez Kra-
jową Izbę Odwoławczą odwołania 
wniesionego przez PUK Piaseczno, 
Gmina Lesznowola zawarła w dniu 
30 sierpnia 2019 r. umowę na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych ze spółką JARPER. Fir-
ma PUK Piaseczno nie złożyła skar-
gi do Sądu Okręgowego na wyrok 
Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).
 Biorąc pod uwagę wzrost kosz-
tów w okresie obowiązywania anek-
su do umowy tj. od kwietnia do koń-
ca lipca br. oraz kolejny wzrost kosz-
tów za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów wynikający z przedsta-
wionej najkorzystniejszej oferty ce-
nowej za okres od 1 sierpnia br. do 
31 grudnia 2020 r., w celu zbilanso-
wania dochodów i wydatków syste-
mu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, konieczna była zmia-
na stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
 Samorząd Gminy Lesznowola 
podczas posiedzeń komisji meryto-
rycznych brał pod uwagę koszty mie-
sięczne gospodarowania odpada-
mi komunalnymi (w tym miesięcz-
ną opłatę za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów, Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
i koszty funkcjonowania sytemu) w 
wysokości 1 328 606 zł pomniejszone 
o dotychczasowe wpływy z pod-
miotów prowadzących działalność 
gospodarczą, z których odbiera-
ne są odpady komunalne – w wy-
sokości 265 721 zł. W wyniku tych 
kalkulacji miesięczny koszt 
przypadający na nieruchomości 
zamieszkałe wynosi 1 062 884 zł. 
1 062 884 : 27 964 osób zameldowa-
nych (stan na 31.07.2019 r.) = 38,10 
zł/osobę miesięcznie (stawka selek-
tywna).
 Przeciętna norma zużycia wody 
na jednego Mieszkańca w gospodar-
stwach domowych wynosi 3,0 m3 / 
Mieszkańca x miesiąc. 3,0 x 11,85 
= 35,55 zł (selektywna).

Dlaczego płacimy „od wody”?

 Wybór metody obliczania opła-
ty za odpady był podyktowany spe-
cyfiką Gminy Lesznowola, która 
jest gminą zróżnicowaną, zarów-
no pod względem demograficznym, 
jak i urbanistycznym oraz społecz-
nym. Po dokonaniu wnikliwej anali-
zy wszystkich metod, kilka lat temu 
przyjęto rozwiązanie optymalne dla 
uwarunkowań Gminy Lesznowola, 

czyli kryterium ilości wody zużytej 
na nieruchomości. Metoda ta funk-
cjonuje w naszej Gminie (podobnie 
jak nowe zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi) od lipca 
2013 r.
 W związku z  migracją Miesz-
kańców w Gminie, bardzo trudne, 
czy wręcz niemożliwe jest określe-
nie rzeczywistej liczby osób prze-
bywających na nieruchomości. 
Dlatego, za najbardziej zasadną w 
Gminie uznano metodę stanowiącą 
iloczyn zużytej wody z danej nieru-
chomości oraz stawki opłaty. Zale-
ta tej metody przekłada się na ilość 
osób mieszkających na danej nieru-
chomości, nawet w przypadku cza-
sowych zmian liczby osób oraz daje 
możliwość weryfikacji danych wy-
nikających ze wskazań wodomierza. 
Ponadto Mieszkańcy, którzy używa-
ją wodę w celach gospodarczych jak 
np. podlewanie ogrodów, mogą zało-
żyć podlicznik i odliczyć jego wska-
zania w deklaracjach. Zużycie wody 
będące podstawą ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi stanowi faktyczną ilość 
wody zużytej na nieruchomości. 

 Jak wiele innych samorządów, Jak wiele innych samorządów, 
również i Samorząd Gminy Lesz-również i Samorząd Gminy Lesz-
nowola uważa, że musi dojść do nowola uważa, że musi dojść do 
zmian ustawowych. Bez tych zmian zmian ustawowych. Bez tych zmian 
sytuacja w gospodarce odpado-sytuacja w gospodarce odpado-
wej będzie się pogarszać. Obec-wej będzie się pogarszać. Obec-
nie trwają prace nad rozwiąza-nie trwają prace nad rozwiąza-
niami, które pozwolą na wprowa-niami, które pozwolą na wprowa-
dzenie działań pomocnych w za-dzenie działań pomocnych w za-
hamowaniu wzrostu kosztów za-hamowaniu wzrostu kosztów za-
gospodarowania odpadów komu-gospodarowania odpadów komu-
nalnych. Czekamy na te zmiany  nalnych. Czekamy na te zmiany  
z niecierpliwością. z niecierpliwością. 

Iwona Pajewska-Iszczyńska 

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

*Podstawa: „W przypadku zmiany 
danych, mających wpływ na wyso-
kość należnej opłaty (np. ilość zuży-
tych m3 wody) za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi określo-
nej w deklaracji, właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia zmiany. Różnicę w wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynikają-
cą ze zwiększenia lub zmniejszenia 
opłaty należy uwzględnić w najbliż-
szym terminie płatności.” 

R E K L A M A
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Kobieta o wielu twarzach
PIASECZNO W ramach cyklu Kobiece Piaseczno odbywają się spotkania ze znanymi i cie-

kawymi kobietami z terenu gminy i okolic. Gościem pierwszego powakacyjnego wie-

czoru w restauracji Fryderyk w Przystanku Kultura była piosenkarka, producentka mu-

zyczna i... kulinarna bloggerka Anna Jurksztowicz

 Już na samym początku Anna 
Jurksztowicz przypomniała, że wy-
stępowała ostatnio z koncertem w 
piaseczyńskim Domu Kultury... 10 
lat temu. – Jak widać, dla niektó-
rych czas jest łaskawy – powiedzia-
ła, otwierając spotkanie, wicedyrek-
tor Centrum Kultury w Piasecznie 
Katarzyna Biernadska-Hernik. 
Prowadząca imprezę Magdalena 
Knitter pytała bohaterkę wieczoru 
między innymi o to, w której z ży-
ciowych ról odnajduje się najlepiej.
- Często sama się nad tym zastana-
wiam – przyznała Anna Jurkszto-
wicz. – Jednak bycie muzykiem i wo-
kalistką to jest pasja, która przez 
lata pozostaje. Niektóre przemija-
ją, ale muzyka jakoś nie chce mi się 
znudzić. To moja tożsamość.
Pochodząca ze Szczecina artystka 
opowiedziała o swoich początkach.
– Zaczęłam zarabiać na śpiewa-
niu gdy miałam 16 lat – wspomi-
nała. – Przez wiele lat, nie będąc 
rozpoznawalną, doskonaliłam się. 
Występowałam w wielu zespołach 
wokalnych, a do Piaseczna, mając 
już dość ciągłych podróży na li-
nii Warszawa – Szczecin, trafiłam 
dzięki Kasi Dowbor. „Co ty bę-
dziesz mieszkać w tej Warszawie? 
Zobacz działeczkę w Pilawie – tyl-
ko 20 minut się dojeżdża do cen-
trum”. I tak wtedy rzeczywiście, w 
roku 1994, było.
 Następnie Anna Jurksztowicz 
opowiadała o tym jak jej się miesz-
ka w gminie Piaseczno, o uczeniu i 
praktykowaniu jogi oraz o śpiewaniu 
dla dzieci (w filmach Disneya czy 
programie „Dyskoteka pana Jacka”).
– Myślę, że jak ktoś mnie zna z dzie-
ciństwa, to ma do mnie sentyment 
jak do matki – mówiła piosenkarka.
Sporo czasu poświęciła także przy-
bliżeniu funkcjonowania swojej mu-

zycznej rodziny i wciąż niesłabnącej 
motywacji do pracy.
– Dzięki temu, że nagrywam nowe 
piosenki, to czuję się jakbym miała 
nowe ubrania – wyznała Anna Jur-
ksztowicz. – Jestem wtedy odmło-
dzona i odświeżona, a i tak publicz-
ność ciągle chce tych starych.
Oprócz muzyki artystka interesuje 

się (lub interesowała) studiowaniem 
wina, gotowaniem, hodowlą koni i 
podróżami.
 A już w najbliższą środę 23 paź-
dziernika w Przystanku Kultura od-
będzie się spotkanie z Agnieszką 
Walczak-Chojecką – pisarką. Począ-
tek o godzinie 19.

Grzegorz Tylec

Czarno-białe Piaseczno
PIASECZNO W ostatnią sobotę w Galerii Fryderyk w Przystanku Kultura 

odbył się wernisaż wystawy fotografi i Tadeusza Tyszki zatytułowanej 

„W pobliżu”. Czarno-białe ujęcia Piaseczna będzie można podziwiać w 

tym miejscu do 5 listopada

 Tadeusz Tyszka (rocznik 1959) jest członkiem Klubu Fotografi cznego w Pia-
secznie i wielokrotnie brał udział w plenerach oraz warsztatach fotografi cz-
nych organizowanych przez Fotoklub Rzeczypospolitej i Fundację „Fotografi a 
dla Przyszłości” (Janów Podlaski, Smolniki, Podlesice, Zwierzyniec, Supraśl).
 – Z fotografi ą zetknąłem się w bardzo młodym wieku, kiedy w rodzinnym 
domu asystowałem swojej starszej siostrze przy robieniu odbitek w domowej 
ciemni – wspomina Tadeusz Tyszka. – Również dzięki niej poznałem podsta-
wy robienia zdjęć – czas naświetlania, wielkość otworu przysłony oraz kadro-
wanie. Z sentymentem wspominam Smienę, która zachowała się, chociaż już 
mocno sfatygowana.
 Jak podkreśla sam autor wystawy, świadoma pasja fotografowania poja-
wiła się u niego pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy to stał się szczęśli-
wym posiadaczem nie tylko aparatu fotografi cznego, ale również całego wy-
posażenia ciemni. – Oprócz utrwalania na kliszy scen z życia rodziny, tlił się 
we mnie sentyment do miasta, w którym się urodziłem i wychowałem – przy-
znaje Tadeusz Tyszka. – Na spacerach z ukochaną suczką Abi niemal zawsze 
miałem aparat fotografi czny. Fotografowałem więc miejsca, które wydawały 
mi się w jakiś sposób urokliwe. Nie miałem jednakże świadomości, że za jakiś 
czas te swojskie miejsca zmienią się nie do poznania. 
 Wystawa „W pobliżu” jest przypadkowym dorobkiem kilkunastu lat hob-
bystycznego fotografowania. Ukazuje Piaseczno sprzed lat, a w nim miejsca 
już dziś nie istniejące.

Grzegorz Tylec

Piaseczno Fight Night
PIASECZNO W budynku GOSiR-u odbyła się już ósma edycja Piaseczno Fight Night. W 

trakcie gali odbyło się siedem walk w formułach K-1 Rules i Full Contact - w tym poje-

dynek o zawodowe Mistrzostwo Polski PZKB

 Na gali wystąpili, między inny-
mi, zawodnicy młodego pokolenia z 
klubu X Fight Piaseczno – medali-
ści tegorocznych Mistrzostw Euro-
py – Oliwia Ściągaj i Rafał Wójcik. 
Niestety, tym razem aktualny Mistrz 
Świata Łukasz Wichowski nie mógł 
walczyć z powodu kontuzji
 – Pojedynki stały na wyso-
kim poziomie i były bardzo zacię-
te – uważa Mariusz Niziołek, trener 
X Fight Piaseczno. – Oliwia Ściągaj 
rywalizowała z Mistrzynią Polski z 
kategorii wyższej. Podczas walki ich 
umiejętności stały na podobnym po-
ziomie, a kluczowe znaczenie miały 
warunki fizyczne. Kamila Dusza z 
Radomia była sporo wyższa od Oli-
wii i dobrze wykorzystała zasięg ra-
mion. Oliwka lepiej kopała, lecz nie 
mogła zniwelować różnicy dystansu 
i przedostać się do półdystansu. Sę-
dziowie wypunktowali 3:0 dla Ka-
mili, lecz moim zdaniem różnica 
była niewielka i śmiało można było 
wskazać w dwie strony.
 Rafał Wójcik stoczył z kolei bar-
dzo zaciętą walkę z Kamilem Śmi-
gielskim z Łukowa. Spotkali się już 
wcześniej, a wówczas nasz zawod-

nik przegrał. Tym razem reprezen-
tant Piaseczna nie pozostawił złu-
dzeń i śmiało ruszył na przeciwni-
ka, wygrywając każdą rundę. Po-
jedynek obfitował w spektakular-
ne wymiany ciosów pomiędzy za-
wodnikami. 
 – W trzeciej rundzie Rafał kilku-
krotnie mocno trafił Kamila i było 
blisko zakończenia walki przed cza-
sem – mówi Mariusz Niziołek. – Ka-

mil jednak przetrwał i odpowia-
dał kontrami, a obaj kończyli walkę 
skrajnie zmęczeni.
 Jak się okazało, w trakcie tego-
rocznej edycji gali żaden z zawod-
ników nie wygrał swojego pojedyn-
ku przed czasem, ale wszystkie roz-
strzygnięte zostały jednogłośnymi 
decyzjami sędziów.

Grzegorz Tylec

Powstanie Strategia
Polityki Senioralnej
PIASECZNO Na początku października gmina podpisała umowę na 

przygotowanie Strategii Polityki Senioralnej na lata 2020-25

 Dokument określi priorytety w zakresie poprawy warunków i jakości życia 
seniorów w Piasecznie oraz wskaże najlepsze działania lokalnego samorządu, 
mające ułatwiać funkcjonowanie najstarszym mieszkańcom. Powstanie stra-
tegii było jednym z wniosków Piaseczyńskiej Rady Seniorów. – Chodzi o to, 
aby zaspokoić najważniejsze potrzeby mieszkańców powyżej 60. roku życia 
– mówi Krzysztof Kasprzycki, opiekun Piaseczyńskiej Rady Seniorów. – War-
to odnotować, że Piaseczno jest jedną z zaledwie kilku gmin w Polsce, przy-
gotowujących się do uchwalenia Strategii Polityki Senioralnej. Zmiany demo-
grafi czne stawiają samorząd przed nowymi wyzwaniami w zakresie działań i 
standardu usług publicznych. Strategia pozwoli gruntownie się do nich przy-
gotować – dodaje Kasprzycki.
 W ramach prac nad dokumentem odbędą się spotkania, warsztaty dia-
gnostyczne oraz konsultacje z mieszkańcami, podmiotami publicznymi i or-
ganizacjami pozarządowymi. Dokument zostanie przygotowany do połowy 
grudnia, a w przyszłym roku przedstawiony radzie miejskiej.  Pierwsze warsz-
taty zaplanowano na 23 października. Odbędą się one w urzędzie gminy. Po-
czątek o godz. 15.

TW

PIASECZNO

Podobieństwa i przeciwieństwa
 Do 20 Października będzie można w Columbus Bistro&Cafe przy Al. 
Wojska Polskiego 30 oglądać prace dwóch piaseczyńskich artystów 
– grafi ki Michała Dębskiego i fotografi e Dariusza „Perku”. Ekspozycja nosi 
tytuł „Podobieństwa i przeciwieństwa”.

Tyl.
LESZNOWOLA

Malarstwo Barbary Trojanowskiej
 W najbliższą niedzielę 20 października w Galerii Wystaw Artystycz-
nych OKNO w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej przy ul. No-
wej 6 odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Tuż obok” malarstwa Barbary 
Trojanowskiej. Początek o godzinie 18.

Tyl.
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IV liga

Kolejka 10 - 12-13 października

Radomiak II Radom 1-0 Mazur Karczew  
Pilica Białobrzegi 2-2 Mszczonowianka Mszczonów  
Wilga Garwolin 3-0 Unia Warszawa  
Józefovia Józefów 0-3 Błonianka Błonie  
MKS Piaseczno 2-2 Żyrardowianka Żyrardów  
Proch Pionki 1-1 Oskar Przysucha  
Victoria Sulejówek 2-1 KS Raszyn  
KS Warka 0-0 Znicz II Pruszków 

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Błonianka Błonie 10 23 7 2 1 33-6
2.  Radomiak II Radom 10 23 7 2 1 21-10
3.  MKS Piaseczno 10 21 6 3 1 30-13
4.  Victoria Sulejówek 10 19 6 1 3 26-14
5.  Pilica Białobrzegi 10 18 5 3 2 26-18
6.  Wilga Garwolin 10 17 5 2 3 25-22
7.  Oskar Przysucha 10 16 4 4 2 21-20
8.  Mszczonowianka Mszczonów
  10 13 3 4 3 14-14
9.  KS Warka 10 11 2 5 3 13-25
10.  Proch Pionki 10 11 3 2 5 11-16
11.  Znicz II Pruszków 10 11 3 2 5 13-18
12.  Mazur Karczew 10 10 3 1 6 13-17
13.  KS Raszyn 10 10 3 1 6 13-20
14.  Żyrardowianka Żyrardów
  10 9 2 3 5 16-25
15.  Józefovia Józefów 10 6 1 3 6 7-20
16.  Unia Warszawa 10 2 0 2 8 4-28

Liga okręgowa

Kolejka 10 - 12-13 października

Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 5-2 Grom Warszawa  
Perła Złotokłos 1-4 Laura Chylice  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 0-0 Milan Milanówek  
SEMP Ursynów (Warszawa) 3-0 Piast Piastów  
Okęcie Warszawa 3-1 KS Teresin  
GLKS Nadarzyn 1-3 Ursus II Warszawa  
Sparta Jazgarzew 0-0 LKS Chlebnia  
Ryś Laski 1-0 Błonianka II Błonie

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Sparta Jazgarzew 10 26 8 2 0 23-9
2.  Laura Chylice 10 23 7 2 1 36-21
3.  Ursus II Warszawa 10 22 7 1 2 24-16
4.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  10 21 6 3 1 24-14
5.  Okęcie Warszawa 10 19 6 1 3 24-10
6.  Milan Milanówek 10 18 5 3 2 27-16
7.  Ryś Laski 10 18 5 3 2 17-12
8.  LKS Chlebnia 10 16 5 1 4 15-9
9.  Grom Warszawa 10 15 5 0 5 21-25
10.  KS Teresin 10 13 4 1 5 26-21
11.  Przyszłość Włochy 10 10 3 1 6 16-23
12.  GLKS Nadarzyn 10 9 3 0 7 16-17

13.  SEMP Ursynów  10 7 2 1 7 16-21
14.  Perła Złotokłos 10 7 1 4 5 10-18
15.  Piast Piastów 10 4 1 1 8 6-33
16.  Błonianka II Błonie 10 0 0 0 10 11-47

A klasa

Kolejka 9 - 12-13 października

Pauza: Naprzód Stare Babice.
 MKS II Piaseczno 6-1 FC Lesznowola  
Korona Góra Kalwaria 3-3 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
Jedność Żabieniec 2-1 UKS Siekierki (Warszawa)  
Orzeł Baniocha 1-0 UKS Tarczyn  
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 1-6 Walka Kosów  
Anprel Nowa Wieś 3-3 Świt Warszawa 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Naprzód Stare Babice 8 24 8 0 0 32-9
2.  Orzeł Baniocha 8 21 7 0 1 28-8
3.  Korona Góra Kalwaria 8 19 6 1 1 37-14
4.  MKS II Piaseczno 8 15 5 0 3 23-9
5.  Jedność Żabieniec 8 12 4 0 4 16-22
6.  UKS Siekierki 9 12 4 0 5 19-21
7.  Ożarowianka II Ożarów MazowieckI
  9 12 3 3 3 24-23
8.  Walka Kosów 9 12 4 0 5 25-25
9.  Anprel Nowa Wieś 8 11 3 2 3 20-19
10.  FC Lesznowola 8 10 3 1 4 14-21
11.  Świt Warszawa 8 4 1 1 6 13-34
12.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie
  8 3 1 0 7 9-31
13.  UKS Tarczyn 9 3 1 0 8 4 - 2 8

III liga kobiet

Kolejka 8 - 12-13 października

Pauza: Jantar Ostrołęka, Husarki Mochowo.
 DAF Płońsk 3-1 Fuks Pułtusk  
Zły Warszawa 4-0 Orlęta Baboszewo  
WAP Warszawa 4-0 GOSiR Piaseczno  
Żbik Nasielsk0-8 Królewscy Płock  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 2-4 Ostrovia Ostrów Mazowiecka 

Tabela grupy mazowieckiej trzeciej ligi

1.  Królewscy Płock 7 18 6 0 1 33-9
2.  WAP Warszawa 6 18 6 0 0 25-4
3.  DAF Płońsk 8 18 6 0 2 24-11
4.  Zły Warszawa 7 15 5 0 2 24-14
5.  Fuks Pułtusk 7 13 4 1 2 22-12
6.  Jantar Ostrołęka 6 12 4 0 2 27-8
7.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka
  7 12 4 0 3 24-18
8.  Orlęta Baboszewo 5 3 1 0 4 8-25
9.  Vulcan Wólka Mlądzka  6 3 1 0 5 8-28
10.  Husarki Mochowo 7 3 1 0 6 9-35
11.  GOSiR Piaseczno 6 1 0 1 5 1-14
12.  Żbik Nasielsk 6 0 0 0 6 3-30

Ligowe zapowiedzi
IV liga

Kolejka 11 - 19-20 października

Znicz II Pruszków - Radomiak II Radom 
KS Raszyn - KS Warka 
Oskar Przysucha - Victoria Sulejówek 
Żyrardowianka Żyrardów - Proch Pionki
Błonianka Błonie - MKS Piaseczno 19 października, g.15
Unia Warszawa - Józefovia Józefów 
Mszczonowianka Mszczonów - Wilga Garwolin 
Mazur Karczew - Pilica Białobrzegi

LIga okręgowa

Kolejka 11 - 19-20 października

Błonianka II Błonie - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
LKS Chlebnia - Ryś Laski 
Ursus II Warszawa - Sparta Jazgarzew 
20 października, g.11
KS Teresin - GLKS Nadarzyn 
Piast Piastów - Okęcie Warszawa 
Milan Milanówek - SEMP Ursynów (Warszawa) 
Laura Chylice - Przyszłość Włochy (Warszawa) 
19 października, g.11
Grom Warszawa - Perła Złotokłos 19 października, g.15

A klasa

Kolejka 10 - 19-20 października

Pauza: Walka Kosów.
 FC Lesznowola - Świt Warszawa 19 października, g.15
Naprzód Stare Babice - Anprel Nowa Wieś 
UKS Tarczyn - Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 19 paź-
dziernika, g.15
UKS Siekierki (Warszawa) - Orzeł Baniocha 
19 października, g.15
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki - Jedność 
Żabieniec 20 października, g.15
MKS II Piaseczno - Korona Góra Kalwaria
 20 października, g.11

III liga kobiet

Kolejka 9 - 19-20 października

 Pauza: GOSiR Piaseczno, Ostrovia Ostrów Mazowiecka.
 Królewscy Płock - Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
Husarki Mochowo - Żbik Nasielsk 
Orlęta Baboszewo - WAP Warszawa 
Fuks Pułtusk - Zły Warszawa 
Jantar Ostrołęka - DAF Płońsk

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Ludynia pogrążył Perłę
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – LAURA CHYLICE 1:4 Mecze tych drużyn mają swo-

ją historię i gdy w przeszłości grały ze sobą te dwa kluby, zawsze można było liczyć na 

maksymalną mobilizację i dużo walki

 Nie inaczej było i w ostatnią so-
botę, choć tym razem to nie gospo-
darze byli faworytem derby. Per-
ła zaczęła jednak lepiej od Lau-
ry i jako pierwsza wyszła na pro-
wadzenie. W 16. minucie piłka, po 
rzucie rożnym, trafiła do Mate-
usza Nowaka, który pięknym ude-
rzeniem w okienko wprawił miej-
scowych kibiców w świetny na-
strój. Ten nie trwał, niestety dla 
miejscowych, zbyt długo. Laura 
uporządkowała grę i w 24. minucie 
było już 1:1. Swój show rozpoczął 
wówczas Daniel Ludynia, który 
okazał się zresztą najlepszym pił-
karzem na boisku. Pomocnik dru-
żyny z Chylic popędził skrzydłem, 
minął obrońcę i wyłożył piłkę jak 
na tacy Hubertowi Skrzypkowi, 
który – bez najmniejszych proble-
mów – skierował ją do bramki. W 
35. minucie do siatki trafił już z 
kolei sam Ludynia – głową, po do-
środkowaniu Daniela Pyzy.
 W drugiej połowie Laura w 
coraz większym stopniu kontro-
lowała przebieg boiskowych wy-
darzeń. W 67. minucie swojego 
drugiego gola strzelił Ludynia, 
który wywalczył piłkę i strzelił z 
ostrego kąta na 1:3. Perła walczy-
ła, ale nie była w stanie odwró-
cić losów meczu. W 84. minucie 
Paweł Szawro ujrzał natomiast 
czerwoną kartkę za faul i gospo-
darze musieli kończyć zawody w 
dziesiątkę. Mimo to, starali się 
dalej atakować i... nadziali się na 
kontrę. W doliczonym czasie gry 
Jarosław Jamrozik dograł do nie-
pilnowanego Artura Atamana, 
który ustalił wynik meczu.

Grzegorz Tylec

Piłkarze Laury wykonali symboliczną kołyskę dla prezesa klubu 

Dawida Hakowskiego, który niedawno został ojcem 

Marcin Urbański, trener Perły Złotokłos
 Uważam, że wynik zdecydowanie za wysoki niż to było widać na bo-
isku. Zabrakło nam skuteczności, a goście byli do bólu skuteczni. Stara-
liśmy się, walczyliśmy, ale tego dnia niestety było to za mało żeby wy-
walczyć choćby jeden punkt. Mamy młody zespół. W pierwszym skła-
dzie wyszedł Kuba Pakuła który nie skończył jeszcze 16 lat, a w 70. mi-
nucie pojawił się na boisku Damian Feliksiak, który niedawno skończył 
16 lat. Dziś się nie udało, ale gramy i walczymy dalej.

Maciej Tataj, trener Laury Chylice
 To był słabszy mecz w naszym wykonaniu, a wynik jest zdecydowa-
nie lepszy od gry. Ważnym momentem była obroniona sytuacja sam na 
sam z naszym bramkarzem. Cieszy kolejny bardzo dobry występ Ludy-
ni i ważne trzy punkty na trudnym terenie.

Piaseczno rozbiło 
Lesznowolę
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, MKS II PIASECZNO – FC LESZNOWOLA 6:1 Bia-

ło-niebiescy byli w ostatnią niedzielę zdecydowanie bardziej ruchliwi 

i skuteczniejsi od swoich rywali. Strzelili Lesznowoli aż sześć goli, choć 

gdyby bardziej się postarali, to wynik mógł być nawet dwucyfrowy

 Pierwsza połowa, kiedy goście mieli jeszcze ochotę i siły do gry, była dość 
wyrównana. Jedyną bramkę w tym okresie, po rozegraniu rzutu rożnego, 
zdobył Adrian Mikołajczyk. Po zmianie stron gole posypały się już jednak jak 
z rękawa. Grający dobre zawody Damian Szymański podał do Radosława Cie-
ślaka, którzy uderzył obok bramkarza i było 2:0. Wydawało się, że Lesznowola 
może wrócić do gry po efektownej odpowiedzi i trafi eniu piętą stojącego ty-
łem do bramki, Marcela Saługi. To było jednak wszystko na co było stać tego 
dnia Lesznowolę. Drużyna z każdą minutą wyglądała coraz gorzej, a Piasecz-
no urządziło sobie mini festiwal strzelecki. W 69. minucie na 3:1 podwyższył 
Wiśniewski, cztery minuty później Łukasza Kowalskiego pokonał Karol Belka i 
uczynił to również ponownie w 82. minucie. Przyjezdnych dobił już ostatecz-
nie gol w 88. minucie, którego autorem był Maksymilian Niciporuk.

Grzegorz Tylec
PIŁKA NOŻNA A KLASA, ORZEŁ BANIOCHA – UKS TARCZYN 1:0

Orzeł walczył do końca
 Choć zdecydowanym faworytem tego spotkania byli gospodarze, to 
przyjezdni postawili tego dnia twarde warunki. Decydujący o zwycięstwie 
gol padł dopiero w 92. minucie. Adam Myszkowski uderzył z prawej stro-
ny pola karnego po długim słupku i zapewnił swojej drużynie trzy punkty.
 –  W każdym meczu musimy grać na 200 procent żeby wygrać – sko-
mentował mecz Bartosz Kobza, trener Orła Baniocha. – Nikt nam punktów 
za darmo nie da, ale znamy swoją wartość i wierzymy w swoje umiejętności.

Tyl.

Oskar Śliwowski, trener FC Lesznowola
 Zagraliśmy słabo, byliśmy bez ławki i w ogóle nie realizowaliśmy w tym 
meczu tego, co sobie założyliśmy. Nikt z nas nie był dziś sobą. Piaseczno zagra-
ło z kolei bardzo fajnie.

Paweł Wojciechowski, trener MKS II Piaseczno
 Jestem zadowolony z wyniku, ale jako zespół możemy na pewno grać 
lepiej. Naszą bolączką od kilku spotkań jest na pewno skuteczność. Grają u nas także 
juniorzy, dla których spotkania seniorów są na pewno cennym doświadczeniem.

Złota sztafeta 
z Piaseczna
PŁYWANIE W środę 9 października na basenie OSiRu Włochy przy ulicy 

Gładkiej w Warszawie odbyła się trzecia runda z cyklu zawodów Grand 

Prix rocznika 2009

 Barw MKS Piaseczno broniła silna 14-osobowa reprezentacja. Podopiecz-
ni Trenera Kamila Szulika zaprezentowali się bardzo dobrze, bijąc większość 
rekordów życiowych i kilkukrotnie plasując się w pierwszej szóstce najlep-
szych zawodników w poszczególnych konkurencjach. 
 Na szczególną uwagę i wyróżnienie zasługuje sztafeta dziewcząt 4x50 
metrów stylem zmiennym, płynąca w składzie: Lena Jadowska, Zuzanna Bu-
rza, Amelia Chałupka i Maja Lesińska. Dziewczyny okazały się najmocniejszą 
ekipą wśród czołowych klubów z całego Mazowsza (czas 2.43.07) i wróciły do 
Piaseczna ze złotymi medalami. 
 Po trzech edycjach cyklu MKS Piaseczno zajmuje piąte miejsce na 24 klu-
by w łącznej klasyfi kacji drużynowej i trzecie miejsce w klasyfi kacji dziewcząt. 
Następne zawody odbędą się 19 października w Radomiu.

Grzegorz Tylec





DAM PRACĘ

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny 
myjącej, kobiety i mężczyzn do sprzątania w Wólce 
Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Szukam pracownika na produkcję. Praca przy tworzy-
wach sztucznych (wtryskarki), tel. 601 398 117

Baniocha - praca od zaraz dla kobiet i mężczyzn. 
Pakowanie, obsługa maszyn. Tel. 725 258 529

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym,
tel. 606 492 420

Zatrudnię hydraulika, tel. 501 083 795

Pomoc kuchni, co drugą noc, Sękocin, tel. 600 39 24 12,
692 917 319

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, praca w Głoskowie, 
tel. 510 267 684

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

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041

Firma z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych 
(opakowania kosmetyczne) zatrudni pracownika na 
stanowisko operatora maszyn wtryskowych. Miejsce 
pracy: Raszyn  Zakres obowiązków: nadzorowanie 
produkcji, kontrola procesu Umowa o pracę na pełen 
etat kontakt@multicaps.pl

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania ga-
zet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39 

Samodzielna fryzjerka do zakładu w Górze Kalwarii 
tel. 512 449 345

Zatrudnię: elektromonterów i kierowcę operatora
dźwigu. Tel. (22) 201 19 01; 602 653 398 

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym 
w Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła 
atmosfera, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

POTRZEBNA SZWACZKA NA OVERLOK, LEKKIE 
SZYCIE, TEL. 601 259 681

Pomoc do kuchni i sprzątania w szkole. Praca na cały 
etat. Tel. 787 315 656

Lektorom j.angielskiego (studenci mile widziani), bloki 
zajęć Piaseczno, tel. 501 571 574

Obiekt Logistyczny Piaseczno, Praca  Pon–Piątek, 
5.30 -17.30, stawka 12 zł, tel. 606 471 372

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje opiekunów, fizjoterapeutów, lekarza ogólnego, 
pracownika technicznego, tel. 607 241 707, e-mail: 
tabita@luxmed.pl 

Zatrudnię wulkanizatora/mechanika samochodowego, 
praca stała na pełny etat, Piaseczno, tel. 515 010 312

Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu spożywczego 
w Gołkowie, tel. 519 831 770

Pracowników budowlanych, tel. 507 191 295

Firma zatrudni do sprzątania biur, praca w godz. nocnych 
22:00-6:00, mile widziane Panie, Piaseczno, ul. Puławska, 
tel. 508 095 264 

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

Do sprzątania w Nowej Woli, tel. 505 044 521

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

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

Dekarza zatrudnię, tel. 601 372 385

Ekspedientka, Aleja 3go Maja Piaseczno, tel. 508 288 773

Kierowca do cukierni, tel. 535 577 330

Sklep spożywczy Żabka w Piasecznie zatrudni 
sprzedawców, tel. 505 493 018

Pomoc biurowa pełny etat. CV na 
zaopatrzenieats@atsreklama.pl

Kasjer/ka na stację paliw PKN ORLEN Tel.536 193 442

Dom opieki w Konstancinie zatrudni opiekunów osób 
starszych (420zł/dyżur), praca od zaraz, tel. 608 321 675, 
602 795 596

Zatrudnię zbrojarza - betoniarza, murarza, montera sza-
lunków budowlanych tel. 604 618 743. Atrakcyjne wyna-
grodzenie, płatności tygodniówki 

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. 
Kontakt 798 667 788

Praca na recepcji w Konstancinie-Jeziornie.
CV na biuro@myjnianova.pl

Praca w ochronie. Centrum Handlowe Janki. Ekskluzyw-
ny sklep DOUGLAS. Praca w dzień. Etat, tel.  668 914 732

Kierowcę do kuchni cateringowej. Dostawa posił-
ków do stołówek i odbiorców indywidualnych w week-
endy. Wymagane aktualne badania sanitarno-epide-
miologiczne, dobra znajomość dzielnicy Ursynów.
Tel. 669 856 565

ODDAM

Łóżko drewniane ze stelażem pod materac, z szufladą na 
pościel, stan bardzo dobry, tel. 692 488 278

SZUKAM PRACY 

Kierowca emeryt B, Ci E, tel. 503 383 313

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Futro z jenotów, bazarek przy ul. Jana Pawła, pawilon 5, 
Piaseczno, tel. 697 775 519

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Sprzedam trzy przyczepy 6t, tel. 662 245 679

Piecyk kąpielowy Junkersa, tel. 501 062 443

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Toyota Proace Verso, osobowy, 2017 r., tel. 504 179 415

Toyota Yaris, 2006 r., 1,4 Diesel. Pięciodrzwiowa, 
tel. 509 015 398

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

Toyota Rav4, 2.0, diesel, 2005 r., tel. 691 644 052

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 515 018 430

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

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

Skup aut na kasację, tel. 508 206 738

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działka letniskowa na Mazurach nad jeziorem 
Śniardwy, 1000 m kw., bez nakładów finansowych, 
tel. 602 10 85 65

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

Działka w miejscowości Słomczyn, ul.Wiosenna,obok 
Konstancina. Wymiar 22mx73m,1600m2.Z warunka-
mi zabudowy na dom jednorodzinny. Prąd, woda, gaz.
Tel:602 523 609

Sprzedam działkę 1600 m kw. w Słomczynie, 
ul. Wiosenna. Tel. 602 523 609

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

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

Sprzedam najtańszy dom w Konstancinie, tel. 501 610 072

Sprzedam tanio dom z działką w Słomczynie gm. 
Konstancin Jeziorna, tel. 501 610 072

Trzypokojowe, 72 m kw., z garażem, parter, Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

Działki budowlane, Jaroszowa Wola, ładnie usytuowane, 
tel. 501 077 559

Działka budowlana 1000 m kw., Krupia Wólka, ładna loka-
lizacja, bezpośrednio, tel. 501 077 559

Działka 9500 m kw., Szczęsna k. Grójca, tel. 661 553 697

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

2 pok. Piaseczno, tel. 735 037 247

Nowy dom parterowy 134/850 m kw. w Sułkowicach, 
tel. 790 600 608

Grabów 1239 m kw., zabudowa jednorodzinna 
tel.607 973 915

Dom 5 pokoi 2 garaże plus mieszkanko letnie, koło Góry 
Kalwarii dz.1400 m kw. 459 tys tel.728 928 901

Sprzedam mieszkanie W Jasieńcu, 65m,3 pokoje+kuch-
nia+łazienka+WC, tel 723 096 230

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę lokale w pawilonie handlowym 72 m kw., po 
salonie fryzjerskim i 54 m kw, - możliwość połączenia, 
Konstancin – Jeziorna, tel. 509 085 540

Pawilon 28 m kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13C, pawilon 18A 
„Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Pokój dla Pani, Piaseczno, tel. 609 070 125

Lub sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecz-
nie, tel. 693 912 089

Kwatery, tel. 728 899 673

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Automatyczne systemy nawadniania ogrodów, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Glazurnictwo, tel. 505 970 480

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

Malowanie, wykończenia, tel. 665 708 757

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Krycie dachów, tel. 601 310 413

Przeprowadzki, transport – sprawnie i tanio, 
tel. 514 269 909

Hydraulik, tel. 608 030 808 

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

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spali-
nowych, tel. 503 471 422

Złom. Porządki? Remont? Uprzątniemy, wywieziemy, 
tel. 502 898 418

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

ZŁOTA RĄCZKA, tel.  500 466 774

NAPRAWA DACHÓW I KOMINÓW, tel. 728 890 101

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

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Hydraulika, tel. 505 970 480

Malowanie, 607 838 619

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Rozbiórki, wyburzenia z wywozem, tel. 728 890 101

Ogrodnicze, tel. 536 043 434

Hydraulik, tel. 535 872 455

Odbieram zbiorniki hydroforowe, stare, metalowe, 
tel. 500 51 66 77 

Wykończenia, remonty, tel. 692 194 998

Dachy, podbitka, sprzedaż, tel. 692 194 998

Wentylacyjne – montaż, tel. 881 487 063

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Remonty, tel. 601 310 413

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy kryte dachówką, tel. 601 372 385

Remonty, tel. 690 300 854

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Usługi dekarskie, wolne terminy. Dachy - blacha, dachów-
ki, trapezy, rynny, akcesoria, naprawy, tel. 696 828 339

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, wywóz gałęzi
tel. 519 874 891

Księgowość dla firm, tel. 664 132 324

Złota Rączka tel. 505 265 005

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malarskie, tel. 696 120 208

 RÓŻNE 

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 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWO-
ŚCI DLA DZIECI I DOROSŁYCH. Spotkania twórcze. 
Spotkania z rozwoju osobowości. Wsparcie psycho-
logiczno- rozwojowe. Pomoc w lekcjach. Opieka. Za-
bawy kreatywne. Angielski indywidualnie. Okulary VR. 
Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118

Pomoc w lekcjach, klasy 0-4,nauka na bieżąco, też opie-
ka, Piaseczno i okolice, 30zł/h  tel. 571 373 118

Hebrajski, tel. 501 284 751

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Polski, angielski - korepetycje, egzaminy, olimpiady, 
tel. 608 651 034 

ZDROWIE I URODA 

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
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www.kurierpoludniowy.pl/ogloszenia

Zamieść ogłoszenie drobne przez internet

Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń:

 22 756 79 39
Już za tydzień  kolejny 

dodatek Kariera

To miejsce czeka na

 Twoje ogłoszenie

Zatrudnię kucharki do domów opieki w Baniosze i 
Jazgarzewie, tel. 501 182 362

Przyjmę do pracy fryzjerkę i manicurzystkę, 
Piaseczno, tel. 501 603 535

Mężczyznę do pracy w sklepie wielobranżowym, 
od zaraz, tel. 602 212 169

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umie-
jętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. 
Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: a.sta-
niszek@kurierpoludniowy.pl 

PIELĘGNIARKI, LEKARZY medycyny rodzinnej, 
medycyny pracy, internistę, neurologa, kardiologa  
tel. 605 440 831, 609 373 582

Trzypokojowe, 50 m kw., Piaseczno, ul. Powstańców 
Warszawy, tel. 602 520 450

Mieszkanie jednopokojowe z kuchnią, Czersk, 
tel. 22 727 41 53, 780 060 388

Pracownia rozwoju twórczego i osobowości w Piasecz-
nie, tel. 571 373 118

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
TEL. 600 604 547

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, 
TEL. 600 604 547

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

Usługi stolarskie, cyklinowanie, układanie podłóg, 
schody, tel. 608 779 681

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

Remonty kompleksowo, tel. 570 670 938

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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
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Kolejne Impro za nami
KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę i niedzielę w Hugonówce odbył się „Impro Odjazd” czy-

li IX  Festiwal Sportów Teatralnych 321 Impro. Atrakcji, które rozbawiły widzów do łez, 

jak zwykle nie brakowało

 Każde Impro ma inny, pełen 
niespodzianek i nieoczekiwanych 
zwrotów akcji scenariusz. Nie tyle 
chodzi tu bowiem o fabułę, co o za-
skoczenie widza improwizowanymi 
scenkami. Co ciekawe, o kształ-
cie wymyślanych na bieżąco gagów 
często decyduje również publicz-
ność, na żywo tworząc je razem z 

aktorami. Największymi gwiazda-
mi tegorocznego Impro byli pisar-
ka i dziennikarka Katarzyna Gro-
chola, znany kabareciarz Bartosz 
Gajda, który wcielił się w rolę wo-
dzireja oraz  bombowy zespół Bum 
Bum ORKeSTAR, grający muzykę 
inspirowaną motywami bałkański-
mi i klezmerskimi.
 Tegoroczne Impro zostało po-
dzielone na kilka bloków. Najpierw, 
w sobotę po południu, można było 
podziwiać trzy duety: Niebezpieczne 
Związki, Sąsiedzi oraz Dwaj Pano-
wie. Jednak „gwoździem programu” 
był wieczorny spektakl z udziałem 
Katarzyny Grocholi. To właśnie ona 
była reżyserem Improekspresu, który 
zabrał publiczność w świat improwi-
zowanego kryminału. Znana pisar-
ka z pomocą publiczności na bieżąco 
wymyślała zaskakującą kryminalną 
fabułę, która była odgrywana przez 
aktorów z grupy AB OVO. „Morder-
stwo w Improekspresie” było zabaw-
ne, ale też zaskakujące i przeciągnęło 
się do późnych godzin nocnych.
 W niedzielę na scenie Hugonów-
ki można było zobaczyć kolejne mło-
de zespoły, które wyróżniały się nie 
tylko niesamowitym poczuciem hu-

moru, ale także świeżością. A wie-
czorem nadeszła pora na wielki finał, 
z udziałem przedstawicieli różnych 
grup teatralnych. Tym razem zaim-
prowizowano wesele, a właściwie po-
dróż na ślub, która utknęła na stacji 
kolejowej. Moderatorem zabawnego 
przedstawienia był Bartosz Gajda, 
który momentami sam nie mógł po-

wstrzymać się od śmiechu. - Dzięku-
ję wszystkim za pomoc w organiza-
cji imprezy – mówiła na zakończenie 
Katarzyna Michalska z grupy AB 
OVO, dyrektor artystyczna impre-
zy. - I do zobaczenia za rok na jubi-
leuszowej, 10. edycji festiwalu.

Tomasz Wojciuk

Kolorytu imprezie dodali muzycy z Bum Bum ORKeSTAR

Największym zainteresowa-

niem cieszył się Improek-

spres z udziałem pisarki 

Katarzyny Grocholi

Gorące latynoskie rytmy 
porwą mieszkańców

 Koncert z udziałem najlepszych muzyków sceny hiszpańskiej i portu-
galskiej odbędzie się z okazji 5-lecia szkoły Sollares. Na scenie będą prze-
platały się energie wielu wpływów muzycznych, przeróżne rytmy, któ-
re ściśle związane są z kulturą iberyjską. Caravana Banda – zespół łączą-
cy muzykę fl amenco oraz muzykę bałkańską z wpływami latynoskimi to 
po prostu energetyczna petarda, która absolutnie każdego porwie w ryt-
miczny wir. Wyjątkowy taniec i głos fl amenco Magdy Navarrete, znanej 
tancerki i wokalistki, czeska orkiestra dęta, międzynarodowy skład wybit-
nych muzyków – to tylko niektóre atrakcje sobotniego wydarzenia. Bilety: 
60 zł. Początek o godz. 18. 

TW
POWIAT

Kto zbuduje pierwszy odcinek Puławskiej-bis?
 W środę GDDKiA przyjrzała się ofertom fi rm, które chcą dokończyć 
projektowanie, a następnie wybudować południowy wylot z Warsza-
wy, czyli drogę S7 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola 
(wraz z węzłem) o długości 6,64 km. Swoje oferty złożyło aż 8 fi rm i kon-
sorcjów. Najniższą kwotę (nieco ponad 457 mln zł) zaproponowała Po-
laqua, natomiast najwyższą Strabag (ponad 539 mln zł). Warto dodać, 
że jest to o wiele więcej niż GDDKiA zarezerwowała na to zadanie (331 
mln zł). Wszystkie oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i 
merytorycznym. Jeśli nie będzie odwołań, umowa z wykonawcą powin-
na zostać podpisana w lutym przyszłego roku. Od tego momentu wy-
konawca będzie miał 26 miesięcy na wybudowanie drogi. Zakończenie 
wszystkich prac planowane jest jesienią 2022 roku.

TW
R E K L A M A

PIASECZNO

Zagra Milo Ensemble
 We wtorek 22 października w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie 
się koncert Milo Kurtis Ensemble. Milo Ensemble to zespół złożony z 
muzyków pochodzących z różnych kontynentów. Muzyka wykonywana 
przez zespół jest bardziej zbliżona do korzeni etno i grana na instrumen-
tach akustycznych – saksofony, klarnet, oud, saz, santur, trombity, bęb-
ny, kalimby. Zawiera w sobie wpływy muzyki wschodniego regionu ba-
senu Morza Śródziemnego, polskiej muzyki ludowej, zachodniej Afryki, 
Tybetu i jazzu. Koncert ME jest formą podróży po kontynentach i stylach. 
Bilety w cenie 20 złotych dostępne są w kasie Domu Kultury i na www.
kulturalni.pl. Początek o godzinie 20.

Tyl.

KONSTANCIN-JEZIORNA Już w najbliższą sobotę w Hugonówce będzie 

można posłuchać mieszanki niesamowicie energetycznych  hiszpań-

skich i portugalskich melodii. W programie m.in. fl amenco, fado i cy-

gańskie trąby
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