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Kiedy otworzą skrzyżowanie przy
starej mleczarni?
PIASECZNO Wielu mieszkańców ma 

pretensje, że na zamkniętym od paź-

dziernika skrzyżowaniu Dworcowej 

i Jana Pawła II nic się nie dzieje, pod-

czas gdy pół miasta stoi w korkach. 

Postanowiliśmy to sprawdzić

Wzruszające pożegnanie 
zasłużonego strażaka
PIASECZNO Tydzień temu w komendzie Powiato-

wej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie od-

było się uroczyste pożegnanie st. bryg. Mirosława 

Bośka, zastępcy komendanta powiatowego PSP, 

który po ponad 30 latach służby przeszedł na za-

służoną emeryturę



 Pan Jerzy przebywał w szpita-
lu św. Anny w nocy z poniedział-
ku na wtorek. - Około godz. 23 na 
izbę przyjęć trafił bezdomny – opo-
wiada. - Mężczyzna został ulokowa-
ny w łazience, gdzie na noszach spę-
dził noc. Leżał w niewygodnej pozy-
cji, a w pomieszczeniu było zimno. 
Nad ranem wstał, został posadzony 
na wózek i gdzieś zabrany. Nasz czy-
telnik twierdzi, że prosił pielęgniar-
kę o zabranie bezdomnego w bardziej 
komfortowe miejsce. - Pani z perso-
nelu odpowiedziała mi jednak, że nie 
mają w szpitalu innego pomieszcze-

nia, w którym mogliby go przenoco-
wać – opowiada. - Uważam, że tego 
mężczyznę można było potraktować 
lepiej. Przestrzeń między sedesem, a 
bidetem do której każdy tak naprawdę 
może wejść nie jest w moim odczuciu 
odpowiednim miejscem do spania...
 O skomentowanie sytuacji po-
prosiliśmy dyrektor szpitala Lidię 
Albrechowicz. - W okresie jesienno-
zimowym do naszego szpitala trafia 
wielu bezdomnych, którzy tak na-
prawdę szukają tu schronienia – wy-
jaśnia pani dyrektor. - Mamy pielę-
gniarkę środowiskową, która się nimi 
zajmuje, informuje Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, a w razie 

potrzeby także policję. Czasami poli-
cja wyprasza bezdomnych z budynku, 
jednak oni i tak po chwili wracają...

 Mężczyzna, który trafił do szpi-
tala św. Anny w poniedziałek wie-
czorem został znaleziony na jednej 
z pobliskich ulic. Po przebadaniu 
otrzymał odmowę przyjęcia do szpi-
tala ze względu na brak wskazań do 
hospitalizacji. Mimo to nie zamie-
rzał opuszczać placówki. Jako że 
była noc, nakarmiono go i pozwo-
lono przenocować. - Jedynym wol-
nym miejscem była łazienka w izbie 
przyjęć, gdzie dokonujemy dekonta-
minacji – wyjaśnia Lidia Albrecho-
wicz. - Z tego pomieszczenia nie ko-
rzystają inni pacjenci, a znajduje się 
ono pod nadzorem personelu izby. 
Chcę jeszcze raz podkreślić: ten pan 
nie był naszym pacjentem i nie po-
winien w ogóle znajdować się w szpi-
talu. To, że go przenocowaliśmy wy-
nikało z naszej dobrej woli - dodaje 
dyrektor szpitala.

Tomasz Wojciuk
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Przekazali sobie narkotyki

Niekontrolowane rozebranie choinki

Handlował narkotykami

Na widok policjantów próbował schować się 
w tapczanie

Złodzieje i oszuści odwiedzają markety

Okradał garaże

 Kilka dni temu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy przeka-
zywali sobie tajemniczy pakunek. W kieszeni 38-latka znaleziono ponad 
2,6 grama amfetaminy. Drugi mężczyzna, 35-letni Ukrainiec, miał przy 
sobie dwa paszporty na to samo nazwisko, sztukę amunicji oraz pocho-
dzący z kradzieży telefon komórkowy. Obydwaj mężczyźni trafi li do celi 
i usłyszeli zarzuty. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

 Dwa tygodnie temu po godz. 4 rano niezidentyfi kowany do tej pory 
sprawca (mimo że zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu) ukradł 
lampki z choinki znajdującej się przy ul. Warszawskiej. Właściciel drzew-
ka oszacował straty na 550 zł.

 Rano, w pobliżu jednej ze szkół, policjanci zauważyli siedzącego w 
samochodzie, młodego mężczyznę. Wiedzieli, że świadczy on usługi 
transportowe, jednak dotarły do nich też sygnały, że może przy okazji 
rozprowadzać narkotyki. W trakcie kontroli mundurowi znaleźli 14 tore-
bek z białym proszkiem. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to kokaina. 
25-latek został zatrzymany i trafi ł do aresztu. W miejscu jego zamieszka-
nia policjanci odkryli kolejnych 80 działek narkotyku. Mężczyzna został 
objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 

 Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn na podstawie wyda-
nych za nimi listów gończych. Pierwszy ma 39 lat i najbliższe trzy lata 
spędzi w zakładzie karnym. Drugi, w wieku 31 lat był poszukiwany za 
kradzieże. Przed mundurowami próbował ukryć się w tapczanie, został 
jednak znaleziony, zatrzymany i odwieziony do aresztu śledczego. 

 We wtorek wieczorem, w jednym ze sklepów przy ul. Okulickiego 
24-letni mężczyzna próbował ukraść artykuły przemysłowe o wartości 
około 550 zł. Złodziej został zatrzymany przez ochronę i przekazany w ręce 
policji. W innym sklepie, tym razem przy Puławskiej, dwie 16-latki próbo-
wały zapłacić za zakupy fałszywymi pieniędzmi. Zostały zatrzymane i trafi ły 
pod opiekę rodziców. Teraz będą tłumaczyły się przed sądem rodzinnym.

 Tydzień temu w rejonie Perełki policjanci zatrzymali 36-letniego Gruzina, 
który jest podejrzany o okradanie garaży podziemnych w centrum Piasecz-
na. Przy mężczyźnie znaleziono pochodzącą z kradzieży piłę do cięcia beto-
nu o wartości około 3 tys. zł. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
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Szpital udzielił schronienia 
bezdomnemu
PIASECZNO – Proszę spojrzeć w jakich warunkach w szpitalu św. Anny przebywają pa-

cjenci – zaalarmował nas jeden z czytelników, pokazując zdjęcia mężczyzny, który spał 

na noszach w łazience. Okazuje się, że śpiący nie został przyjęty do szpitala, a to że 

mógł spędzić w nim noc wynikało tylko i wyłącznie z dobrej woli personelu

Bezdomny spał wprawdzie w spartańskich warunkach, 

jednak nocował w szpitalu grzecznościowo

Zimą w szpitalu szuka schro-

nienia wielu bezdomnych. 

Niektórzy nocują tu bez zgo-

dy personelu. Pomieszcze-

nia, w których przebywają 

trzeba potem dezynfekować

R E K L A M A
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Najbardziej ekologiczne przedszkole 
zrealizuje kolejny ciekawy projekt
PIASECZNO Przedszkole nr 8 w Zalesiu Dolnym słynie z fi nalizowania ciekawych inicjatyw 

ekologicznych. Placówka właśnie otrzymała kolejny grant w wysokości 10 tys. zł. Zo-

stanie on przeznaczony na budowę „Leśnego laboratorium pod chmurką”

 O przedszkolu i prowadzonych 
przez niego działaniach pisaliśmy 
równo rok temu. Wówczas placów-
ka znalazła się w finale programu 
„Eko odkrywcy” - piątym projek-
cie, w którym brała udział na prze-
strzeni ostatnich sześciu lat. Wcze-
śniej za uzyskaną dotację w przed-
szkolu powstała m.in. kolonia szpa-
ków i poletko konwaliowe. Projekt 
„Leśne oczko wodne – wielkie cen-
trum obserwacji, badań i doświad-
czeń” ostatecznie znalazł się w gro-
nie zwycięzców i otrzymał 3 tys. zł 
dofinansowania. Jego realizacja za-
częła się w ubiegłym roku i ma za-
kończyć wiosną, kiedy to planowane 
są nasadzenia nowych roślin. Przy 
oczku wodnym powstanie mini pla-
ża do obserwowania żabiego skrze-
ku. Jednak dzieci będą mogły nie 
tylko śledzić cykl rozrodczy żaby, ale 
także badać jakość wody, sadzić ro-
śliny i budować domki dla owadów. 
 Kilka dni temu przedszkole 

otrzymało kolejny grant, tym razem 
w wysokości 10 tys. zł, w ramach X 
edycji konkursu Fundusz Natural-
nej Energii, realizowanego przez 
Gaz-System w partnerstwie z fun-
dacją „Za górami, za lasami”. Za te 
pieniądze na terenie przedszkolne-
go ogrodu ma powstać kolejna prze-
strzeń edukacyjna, umożliwiająca 

obcowanie z przyrodą i wykonywa-
nie ciekawych doświadczeń. W ra-
mach projektu zostanie zbudowana 
m.in. przyrodnicza ścieżka eduka-
cyjna, niewielka wieżyczka obserwa-
cyjna i rękaw do mierzenia kierunku 
oraz siły wiatru.

TW

Pałac w Oborach 
zmienił właściciela
KONSTANCIN-JEZIORNA W listopadzie 2015 roku po raz ostatni można 

było wejść do pałacu w Oborach, ponieważ wracał on do spadkobier-

ców dawnych właścicieli. Teraz budynek został kupiony przez funda-

cję, która po remoncie chce przekazać go na cele publiczne

 Jeszcze kilka lat temu w pałacu mieścił się Dom Pracy Twórczej im. Bo-
lesława Prusa, który jednak pięć lat temu został zlikwidowany. Powód? 1 
grudnia 2015 roku XVII-wieczną magnacką rezydencję przejęła, po wy-
roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, spadkobierczy-
ni dawnych właścicieli – Teresa Potulicka-Łatyńska. Po zorganizowaniu po-
żegnalnego pikniku obiekt otoczony 9-hektarowym parkiem został za-
mknięty. Wiele osób nie mogło tego odżałować, bo przez kilka dziesięcio-
leci było to miejsce twórczej pracy, do którego chętnie zaglądali m.in. pisa-
rze oraz ludzie kultury, w tym Władysław Broniewski, Antoni Słonimski, Ma-
rek Hłasko, Zbigniew Herbert czy Julia Hartwig. Powstało tu wiele utwo-
rów literackich, jak choćby słynna „Miazga“ Jerzego Andrzejewskiego.
 Kilka tygodni temu pałac w Oborach zmienił właściciela. Kupiła go funda-
cja zajmująca się promowaniem polskiej kultury i sztuki. Z naszych informa-
cji wynika, że teraz założenie parkowo-pałacowe ma przejść kompleksowy re-
mont, po którym zostanie udostępnione na cele publiczne.

TW

Ranna sarna czekała kilka godzin na pomoc
PIASECZNO Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę w Bąkówce, gdzie jeden z miesz-

kańców znalazł leżącą przy ogrodzeniu ranną sarnę. - Przez długi czas znikąd nie można 

było doprosić się pomocy – mówi Tadeusz Hojda. - To zwierzę strasznie się mordowało...

 Pan Tadeusz opowiada, że zna-
lazł sarnę po powrocie z kościoła. 
- Pies strasznie ujadał, zobaczy-
łem ją za swoją posesją, leżącą przy 
ogrodzeniu. Najwyraźniej przeska-
kiwała przez płot i coś sobie zrobi-
ła – relacjonuje. - Leżała na ziemi i 
leciały jej łzy. Dwie inne sarny sta-
ły za ogrodzeniem i ją nawoływały.
 Mężczyzna poprosił sąsiadkę, 
aby zadzwoniła na straż miejską 
w Piasecznie. - Tam powiedziano 
jej, że za godzinę przyjadą strażni-
cy z Konstancina-Jeziorny, co mnie 
zdziwiło... – mówi mieszkaniec Bą-
kówki. - Oczywiście po godzinie nikt 
się nie zjawił. W końcu piaseczyńscy 
strażnicy dali nam numer do War-
szawy. Zadzwoniliśmy tam, przyje-
chał ktoś z Pragi i zgarnął zwierzę. 
Sarna leżała przy ogrodzeniu oko-
ło trzech godzin, strasznie cierpiała. 
Przykryliśmy ją kocem, ale to chyba 
za wiele nie pomogło... To skandal, 
że ranne zwierzę mordowało się tyle 
czasu. Od czego jest straż miejska, 
od wypisywania mandatów? - doda-
je oburzony mężczyzna.
 Mariusz Łodyga, komendant 
straży miejskiej w Piasecznie twierdzi, 
że całe zajście miało nieco inny prze-

bieg. - Od razu po odebraniu sygnału 
o rannej sarnie skontaktowaliśmy się z 
fundacją Animal Rescue Polska, z któ-
rą gmina ma podpisaną umowę – wyja-
śnia. - To standardowa procedura, straż 
miejska nie przewozi rannych zwierząt. 
 Potwierdza to Dawid Fabiański 

z Animal Rescue. - Po otrzymaniu 
zgłoszenia dojazd do rannego zwie-
rzęcia zajmuje nam do godziny i tyle 
to w niedzielę trwało – mówi. - Sar-
na miała poważny uraz kręgosłupa. 
Padła podczas transportu.

Tomasz Wojciuk

 Tadeusz Hojda pokazuje miejsce, 

w którym znalazł sarnę. Uwa-

ża, że straż miejska mogła w tym 

wypadku zachować się lepiej

R E K L A M A
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Wzruszające pożegnanie 
zasłużonego strażaka
PIASECZNO Tydzień temu w komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pia-

secznie odbyło się uroczyste pożegnanie st. bryg. Mirosława Bośka, zastępcy komendan-

ta powiatowego PSP, który po ponad 30 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę

 Rzadko zdarza się, aby na stra-
żackiej uroczystości było tyle wzru-
szeń, ciepłych słów, wyjątkowych 
wspomnień, podziękowań. Jednak 
rzadko też ze straży odchodzi ktoś 
taki jak Mirosław Bosiek – nie tylko 
doświadczony, zawsze zaangażowa-
ny w pracę ratownik, kompetentny 
dowódca, oddany kolega, ale także 
– a może przede wszystkim – wspa-
niały człowiek. 

Gasił pożar w garniturze

 St. bryg. Bosiek najpierw poże-
gnał się ze sztandarem jednostki, a 
po chwili wysłuchał rozkazu nad-
bryg. Bogdana Łasicy, Mazowiec-
kiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP, który odwołał go ze stanowi-
ska zastępcy komendanta powiato-
wego. - To wydarzenie ma dla mnie 
wymiar osobisty – mówił nadbryg. 
Łasica. - Przebieg twojej służby był 
wzorowy, możesz być z niej dumny. 
Przyjmij ode mnie wyrazy uznania i 
podziękowania. 
 Po chwili głos zabrał Mirosław 
Bosiek, który podziękował straża-
kom za wszystkie lata wspólnej pra-
cy, a gościom za przybycie. Przy-
pomniał też najważniejsze akcje, w 
których brał udział. Było ich sporo: 
w 2000 roku gasił pożar, który wy-
buchł na planie filmu „Quo Vadis”, 
w 2003 zabezpieczał miejsce wypad-
ku śmigłowca z ówczesnym premie-
rem Leszkiem Millerem na pokła-
dzie, uczestniczył też m.in. w gasze-
niu pożaru hali Brilux w 2006 roku 
oraz kamienicy przy Nadarzyńskiej 
w kwietniu 2008 roku, choć nie był 
wówczas na służbie. Z tym ostat-
nim wydarzeniem wiąże się cieka-
wa historia, która wiele mówi o Mi-
rosławie Bośku. Otóż pożar zauwa-
żył będąc w pobliskim sklepie jubi-
lerskim, gdzie kupował prezent dla 
żony Małgorzaty z okazji 15. rocz-
nicy ślubu. Gdy dostrzegł płomienie, 
przerwał zakupy i tak jak stał (a był 
tego dnia w garniturze) rzucił się na 
ratunek. Pomógł w ewakuacji dwóch 
osób, z których jedna była niepeł-
nosprawna. Gdy pożar został opa-
nowany, jubiler zamknął już swój 
sklep. - Po prezent dla żony pojecha-
łem więc do Auchan – opowiadał po 
akcji. - Strażakiem się jest cały czas. 
Także wtedy, gdy człowiek nie ma na 
sobie munduru.
 Dziś, pytany o najtrudniejszą ak-
cję, mówi: - Wyzwaniem są zawsze 
duże pożary, w których uczestniczy 
kilkadziesiąt jednostek straży i które 

niekiedy gasi się kilka dni. Tu zawsze 
najważniejsza jest dobra organizacja 
oraz umiejętność szybkiego reagowa-
nia na zmieniającą się sytuację.

Na wstąpienie do straży 

namówili go koledzy

 Mirosław Bosiek studia w Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej na war-
szawskim Żoliborzu rozpoczął w 

1989 roku. Jak się okazuje do zosta-
nia strażakiem namówili go koledzy. 
- Po szkole od razu podjąłem pracę w 
Piasecznie – wspomina. - Szukałem 
czegoś w okolicach Warszawy, bo 
moja żona, którą poznałem w trakcie 
studiów, pochodzi z Ursynowa.
 Wątek żony Małgorzaty powró-
cił również podczas piątkowej uro-
czystości. Dziękując jej za wsparcie i 
wyrozumiałość, dzielnemu strażako-
wi załamał się głos. Podobnie było, 
gdy Mirosław Bosiek dziękował ko-
mendantowi Leszkowi Szcześniako-
wi, nie tylko swojemu dowódcy, ale 
także przyjacielowi (poznali się jesz-
cze w szkole oficerskiej, choć byli w 
różnych plutonach). - Znamy się od 
30 lat, tylko współpraca z moją mał-

żonką była o dwa lata dłuższa  - do-
dał, wywołując uśmiech na twarzach 
zaproszonych gości.
 Jednak to nie był koniec wzru-
szeń, bo po chwili głos zabrał st. 
bryg. Leszek Szcześniak. - Powoła-
nie Mirka na stanowisko zastępcy 
komendanta w styczniu 2007 było 
najważniejszą podjętą przeze mnie 
decyzją – mówił. - Z kolei najbardziej 
przykrym momentem jakiego do-
świadczyłem było dziś twoje odwo-
łanie. Bez wątpienia kończy się pe-
wien etap w historii naszej jednostki. 
 Następnie przyszła pora na po-
dziękowania. Odchodzącemu do-
wódcy składali je nie tylko strażacy, 
ale również samorządowcy, z któ-
rymi Mirosław Bosiek na co dzień 
współpracował. Oficjalną część uro-
czystości zwieńczyło wspólne zdję-
cie. Zapytaliśmy Mirosława Boś-
ka, co zamierza robić na emerytu-
rze. - Nie lubię słowa emeryt – za-
strzega były już zastępca komendan-
ta. - Zdecydowanie bardziej wolę 
„oficer w stanie spoczynku”. Mam 
przygotowaną listę zadań, jak ma-
lowanie, które odkładałem ze wzglę-
du na brak czasu. Kiedy je wykonam 
będę chciał trochę odpocząć. A po-
tem znajdę sobie pewnie jakieś zaję-
cie. Chcę być aktywny, bo to daje mi 
motywację, aby się codziennie golić 
– dodaje z uśmiechem.

Tomasz Wojciuk

St. bryg. Mirosław Bosiek (z prawej) służył w piaseczyńskiej komen-

dzie ponad ćwierć wieku. Mimo przejścia w stan spoczynku, mówi że 

nie czuje się emerytem i na pewno znajdzie sobie jakieś zajęcie

Mirosław Bosiek w pierwszej 

kolejności chce zająć się pra-

cami w domu, na które bra-

kowało mu ostatnio czasu

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

mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemicznymi mamy świetny za-

bieg, który trwale podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

 Dla włosów przesuszonych, które utraciły blask, są zmęczone codzien-

nym modelowaniem, prostowaniem, utrwalaniem  polecamy Magic 

Efect Botox firmy Tahe. Podstawowym celem zabiegu jest wyrównanie 

gospodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnikami aktywnymi są natural-

ny 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 utrzy-

mania wody w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej niż jego masa 

własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – naprawia strukturę i ochronna war-

stwę włókien uszkodzonych 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 wnę-

trzu włosa. Za sprawą kolagenu i kwasu hialuronowego włos przez długi czas 

po zabiegu utrzymuje wilgoć, zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogrom-

ny wpływ na wszelkie czynności, które wykonujemy na włosach. Wszystkie 

zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pielęgnacja, farbo-

wanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezul-

taty niż wcześniej.

Salon BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Malarstwo jest dla niej
formą medytacji
GÓRA KALWARIA  Do 12 lutego potrwa wystawa malarstwa Jadwigi Wol-

skiej w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii

 Urodzona we Wrocławiu artystka 
ukończyła najpierw Liceum Sztuk Pla-
stycznych, a następnie Akademię Sztuk 
Pięknych z wyróżnieniem w 1999 roku. 
Początkowo zawodowo związana była 
z malarstwem witrażowym i ściennym, 
a przez kolejne lata realizuje się w  pro-
jektowaniu wnętrz i scenografi i.
 Aktualnie mieszka i tworzy w Jó-
zefosławiu i to właśnie tam, pod wpły-
wem różnych życiowych doświadczeń, 
postanowiła powrócić do tego co naj-
bardziej kocha. - Zaczęłam  na nowo doceniać swoje zaniechane umiejętności i 
pasje, które w gruncie rzeczy zawsze nawigują na spełnienie i kreatywność w ży-
ciu – mówi Jadwiga Wolska. - Malarstwo jest dla mnie formą medytacji, to czas 
spotkania ze sobą,  radości  tworzenia i zabawy kolorem. Nie dorabiam fi lozofi i do 
tematu, a obraz traktuje czysto wizualnie.
 Na wystawie w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii artystka prezentuje wy-
brane obrazy  z ostatnich ośmiu lat. Energetyczne, nasycone kolorem pra-
ce na płótnach pokazują nastrojowe sylwetki postaci i kocie portrety, któ-
rych wymowne spojrzenia zdradzają cały nastrój i charakter. Są też mandale, 
barwne kompozycje  w formie koła, które harmonijnie dopełniają całości.
 Poza malarstwem sztalugowym Jadwiga Wolska uczy również posługiwa-
nia się warsztatem malarskim dzieci i dorosłych w pracowni w Józefosławiu i 
Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii.

Grzegorz Tylec

fot. Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii
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Powstaje Baza 1%
 Potrzebujesz wsparcia z 1 
proc. podatku PIT? Jeśli jesteś 
mieszkańcem gminy Góra Kal-
waria lub Twoja organizacja 
ma tu siedzibę, zgłoś się. Nasz 
urząd miasta tworzy Bazę 1%. 
Prześlij dane (numer KRS, ewen-
tualnie tzw. cel szczegółowy) 

na adres e-mail promocja@go-
rakalwaria.pl do 9 lutego, a bę-
dziemy je rozpowszechniać.
 Zachęcamy podatników nie 
tylko do zostawiania 1 proc. w na-
szej gminie. Ale również do tego, 
by rozliczać się z podatku PIT 
zgodnie z faktycznym miejscem 

zamieszkania. Jeśli nie jesteś za-
meldowany(-na) na naszym tere-
nie, a tu mieszkasz, wpisz w for-
mularzu podatkowym właśnie 
miejsce zamieszkania. W ten spo-
sób zasilisz budżet gminy Góra 
Kalwaria. Wpływy z podatku PIT 
to główny dochód samorządu.

Decyzję możesz odebrać osobiście
Dla Państwa wygody stworzyliśmy w tym roku 
możliwość osobistego odbioru decyzji podat-
kowej. 31 stycznia oraz w sobotę 1 lutego w ra-

tuszu (ul. Ratuszowa 1) urzędnicy Referatu Po-
datków i Opłat będą na Państwa czekać w godz. 
8.00–16.00. Zapraszamy.
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Zmiany w programie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca
Wraz z końcem 2019 roku w programie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca nastąpiło kilka istotnych zmian. Ważność utraciły najstarsze karty.

 Od stycznia 2020 r. obowiązu-
je nowy regulamin określający za-
sady wydawania i użytkowania Pia-
seczyńskiej Karty Mieszkańca. Naj-
ważniejszą zmianą jest wycofanie 
z obiegu pierwszego wzoru karty 
(z wizerunkiem piaseczyńskiej fon-
tanny na rewersie), który nie był ofi-
cjalnym nośnikiem wprowadzonego 
we wrześniu 2018 roku Biletu Metro-
politalnego. Wszystkie obecnie funk-
cjonujące wzory kart muszą mieć na-
pis “Bilet Metropolitalny” bez wzglę-
du na kolor karty. Jeśli tak jest, to 
karty są ważne (standardowo kar-
ta jest ważna dwa lata od jej wyda-
nia). Jeśli karta nie ma tego napisu, 
to należy ją wymienić na nową. Moż-
na to zrobić, przychodząc do Refera-
tu Innowacji Miejskich Urzędu Mia-
sta przy ul. Puławskiej 5. Karty wy-
mieniane są od ręki. Cała procedura 
trwa zaledwie kilka minut.

Sprawdzanie ważności karty

 Termin ważności karty można 
sprawdzić na kilka sposobów. Każ-
dy posiadacz karty, który wniosko-
wał o kartę w sposób elektronicz-
ny, ma w systemie indywidualne 

konto. Osoby, które złożyły wniosek 
w sposób tradycyjny, najpierw muszą 
założyć konto mieszkańca. (najpierw 
należy wybrać opcję zakładania kon-
ta). Dostęp do konta możliwy jest 
poprzez stronę www.karta.piasecz-
no.eu. Należy w menu górnym wy-
brać opcję „Złóż wniosek”. Z menu 
bocznego wybieramy pozycję „Lo-
gowanie”. Potem należy podać adres 
e-mail podany we wniosku o wyda-
nie karty, a w polu „Hasło” podaje-
my nr PESEL posiadacza karty. Każ-
dy posiadacz karty ma indywidualne 
konto. Po zalogowaniu termin waż-
ności jest widoczny na ekranie. Dla 
Kart Dużej Rodziny można zastoso-
wać tą samą drogę sprawdzania.
 Drugim sposobem sprawdzenia 
ważności karty i ulg do niej przypi-
sanych jest aplikacja mobilna dostęp-
na w sklepie GooglePlay lub App-
Store. Należy ją ściągnąć i zainstalo-
wać na swoim urządzeniu mobilnym. 
Bezpośredni link do aplikacji w skle-
pie dostępny jest na stronie www.kar-
ta.piaseczno.eu. W telefonach z czyt-
nikiem NFC odczyt karty następu-
je po jej przyłożeniu do tylnej ściany 
urządzenia. Jeśli NFC jest niedostęp-

ne, można użyć dostępnego w aplika-
cji skanera kodów lub wpisać nr karty 
ręcznie. Po kliknięciu „Sprawdź sta-
tus karty” wyświetlają się wszystkie 
informacje na jej temat.

Kontrole ważności karty w „Elkach”

 Jak powszechnie wiadomo, Pia-
seczyńska Karta Mieszkańca upo-
ważnia do darmowych przejazdów 
na liniach L ( L-2, L-5, L-12, L-13, 
L-24, L-25, L-32, L-39). Darmowy 
przejazd przysługuje na całej długo-
ści trasy danej linii. Prawo skorzysta-
nia z tej opcji przysługuje jednak tyl-
ko na podstawie ważnej Piaseczyń-
skiej Karty Mieszkańca. Kontrolerzy 
wyposażeni będą w specjalne urzą-
dzenia mobilne, które będą komuni-
kować się z bazą urzędu i sprawdzać 
termin ważności karty. Jeśli karta bę-
dzie nieważna, pasażer zostanie ob-
ciążony karą za przejazd bez ważne-
go biletu. Kontrole ważności kart roz-
poczną się już od połowy stycznia. 
W regulaminie programu wprowa-
dzono stosowne zmiany szczegółowo 
opisujące kwestie kontroli ważności 
karty oraz konsekwencje w przypadku 
posługiwania się nieważną kartą.

Odpłatność za duplikaty

 Od początku nowego roku 
wprowadzono również odpłatność 
za wydanie duplikatu Piaseczyń-
skiej Karty Mieszkańca, jak rów-
nież Piaseczyńskiej Karty Dużej 
Rodziny. Obie karty w tym wzglę-
dzie traktowane są jednakowo. 
Wydanie ich duplikatu kosztuje 10 
zł. Opłaty za duplikat trzeba doko-
nać w kasie urzędu. Opłata jest na-

liczana w przypadku, gdy ktoś zgubi 
ważną kartę. W przypadku wymiany 
karty z powodu utraty jej ważności 
opłata nie będzie naliczana.
 Nowy regulamin dostępny jest 
na stronie internetowej www.kar-
ta.piaseczno.eu oraz w siedzibie
Referatu Innowacji Miejskich przy 
ul. Puławskiej 5 w Piasecznie.

Samochód ratowniczo-gaśniczy
dla OSP w Jazgarzewie

 W dniu 10 stycznia 2020 r. do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ja-
zgarzewie dotarł fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz 
z wyposażeniem marki Scania model P 360 o mocy maksymalnej silnika 265 
kW spełniający normy emisji Euro 6 .
 Samochód pożarniczy posiada napęd 4×2. Pojazd w zabudowie aluminio-
wo-kompozytowej przygotowanej do przewozu sprzętu strażackiego wypo-
sażony jest w zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów oraz zbiornik środka 
pianotwórczego 300 litrów. Nowy pojazd pożarniczy wejdzie do działań ope-
racyjnych w miejsce 15 letniego pojazdu który zostanie przekazany do innej 
jednostki niebędącej w systemie KSRG. Zakupu dokonała Gmina Piaseczno. 
Koszt pojazdu to 1 148 820,00 zł.
 Zakup pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ja-

zgarzewie został dofi nansowany przez Wojewódzki Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą 1.100.000,00 zł

w formie pożyczki.

 W obecnej chwili pojazd jest już zarejestrowany w Wydziale Komunikacji, 
wprowadzony do podziału bojowego i uczestniczy w działaniach ratowniczych.

Dotacje z gminy na
wymianę pieców
 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie informuje miesz-
kańców Gminy Piaseczno o możliwości składania 
wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej z bu-
dżetu gminy Piaseczno na zmianę systemu ogrzewa-
nia na proekologiczny polegający na zmianie węglo-
wego ogrzewania stanowiącego jedyne czynne ogrzewania budynku (miesz-
kania) na paliwo gazowe, olejowe lub elektryczne.
 Z treścią uchwały Nr 461/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 
stycznia 2016 roku i załącznikiem Nr 1 do Uchwały informującym o zasadach 
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gmi-
nie Piaseczno można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.piasecz-
no.eu przewodnik interesanta, ochrona środowiska i rolnictwo. Bliższe infor-
macje można uzyskać w pokoju nr 113 w Wydziale Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Rolnej w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 5A, telefon (22) 70 17 540.
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie dotacji.

nieruchomość gruntowa, niezabu-

dowana, położona w Jesówce przy  

ul. Konika Polnego, oznaczona 

jako działka ew. 91/3 o powierzchni 

529 m.kw., dla której Sąd Rejonowy 
w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wie-
czystych prowadzi księgę wieczystą 
nr  WA5M/00355920/0. Nieruchomość 
ta jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości

wynosi :  129.740,40 zł brutto

Wysokość wadium : 6.487,02 zł

 Przedmiotowa nieruchomość po-
łożona jest w zachodniej części Jesów-
ki przy ulicy Konika Polnego, w nie-
wielkiej odległości od skrzyżowania 
z ulicą Źródlaną. Ulica Konika Polnego 
stanowi drogę urządzoną i utwardzo-
ną, prostopadłą do ulicy Źródlanej,
która łączy Piaseczno z Zalesiem. Do-
jazd do tej nieruchomości urządzono 
od ulicy Konika Polnego. 
 Najbliższe otoczenie nieruchomo-
ści stanowią tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz tereny 
niezabudowane przeznaczone pod 
nowe inwestycje mieszkaniowe. Cen-
trum administracyjne miasta Piasecz-
no oddalone jest o ok. 9 km.
 Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzen-
nego dla cz. wsi Jesówka zatwier-
dzonym Uchwałą nr 1241/XLII/2009 
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 
16.12.2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. nr 77 
poz. 11188 z dnia 17.04.2010r.) działka 
91/3 obr. Jesówka znajduje się w ob-
szarze funkcjonalnym oznaczonym 
symbolem 1MN.- zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna. Działka ma 
możliwość zagospodarowania jako 
odrębna nieruchomość, pod warun-
kiem spełnienia innych ustaleń pla-
nu. Zagospodarowanie działki zosta-
ło częściowoograniczone poprzez 
istnienie linii energetycznej wyso-
kiego napięcia. 
 Działka 91/3 obr. Jesówka jest 
niezabudowana, nieogrodzona i nie-

zagospodarowana. Posiada kształt 
długiego i wąskiego prostokąta. 
Szerokość frontu ok. 6 m.b. Na dział-
ce nie znajdują się przyłącza me-
diów, ale w zasięgu nieruchomości  
jest uzbrojenie techniczne terenu: 
woda w ulicy Konika Polnego , ka-
nalizacja w ul. Konika Polnego, prąd 
przy działce.

 Pierwszy przetarg pisemny nie-
ograniczony na sprzedaż przedmioto-
wej nieruchomości przeprowadzony 
został w dniu 29.11.2019r. i zakończył 
się wynikiem negatywnym- protokół 
z pierwszego przetargu sporządzono 
w dniu 03.12.2019 r.

 Część jawna przetargu odbę-

dzie się w dniu 13 marca 2020 r. 

o godz. 9.00 w sali konferencyjnej 

budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

 Pisemne oferty można składać 
w Kancelarii Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno w terminie do dnia  

09.03.2020r. (włącznie) do godz. 

18.00 – w zamkniętych kopertach.

 Oferty składane przez zaintere-

sowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę 
lub fi rmę oraz siedzibę,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał 
się z warunkami przetargu i przyjmu-
je te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Kopię dowodu wpłacenia wadium 
lub dowody stanowiące podstawę do 
zwolnienia z tego obowiązku, w przy-
padku osób wymienionych w§ 5 ww 
Rozporządzenia. 

 Warunkiem przystąpienia do prze-
targów jest wpłacenie wadium na 
konto Gminy Piaseczno nr 14 1240 

6973 1111 0010 8670 8392 do dnia 
09.03.2020r. Datą wpłacenia wadium 
jest data uznania wymaganej kwoty 
na ww rachunku bankowym Gminy 
Piaseczno. 

 Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który przetarg wygrał, zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. Wadium zwraca się niezwłocznie 
po odwołaniu lub zamknięciu prze-
targu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia przetargu 
lub zakończenia  przetargu wynikiem 
negatywnym.
 Cenę nabycia nieruchomości nale-
ży wpłacić najpóźniej na 1 dzień przed 
podpisaniem umowy notarialnej 
sprzedaży, przy czym za datę wpłaty 
uznaje się datę uznania wymaganej 
kwoty na rachunku bankowym Gminy. 
Wszelkie koszty związane z zawarciem 
umowy notarialnej sprzedaży przed-
miotowej nieruchomości ponosi na-
bywca nieruchomości.
 Jeżeli osoba ustalona jako nabyw-
ca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umo-
wy w miejscu i terminie podanych 
w zawiadomieniu, organizator prze-
targu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie pod-
lega zwrotowi. 
Burmistrz może odwołać ogłoszony 
przetarg jedynie z ważnych powodów.
Burmistrzowi przysługuje prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.
 Ogłoszenie wywiesza się do pu-
blicznej wiadomości na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no, a także zamieszcza się na stronie 
internetowej bip urzędu oraz w prasie.
Bliższych informacji o przetargu 
i szczegółowych warunkach sprzeda-
ży udziela Wydział Geodezji i Gospo-
darki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 
8-16, tel. 70-17-523

Piaseczno,  29.01.2020

Z up. Burmistrza Miasta
 i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kułakowska- Michalak
I Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Piaseczno

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 65 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), zw. dalej Rozpo-
rządzeniem

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Nowy wzór karty mieszkańca
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In vitro nadzieją na dziecko
Niepłodność uznawana jest za jeden z narastających problemów współczesnej cywili-

zacji. Coraz więcej par ma problemy ze spłodzeniem potomstwa, a dla wielu z nich je-

dyną nadzieją na upragnione dziecko jest metoda in vitro. Jak, krok po kroku, przebie-

ga ta budząca wciąż sporo emocji procedura?

 Jeżeli w związku dwojga ludzi 
pojawia się problem z zajściem w 
ciążę, pierwszy krokiem dla starają-
cej się o dziecko pary powinna być 
konsultacja ze specjalistą leczenia 
niepłodności. W trakcie trwania wi-
zyty lekarz przeprowadza dokładny 
wywiad medyczny – zarówno z męż-
czyzną, jak i kobietą, a po wykona-
niu niezbędnej diagnostyki i anali-
zie wyników badań może zakwali-
fikować pacjentów do procedury za-
płodnienia pozaustrojowego.
 - Decyzja o próbie in vitro pod-
jęta z lekarzem oznacza, że są ja-
kieś przeszkody, aby naturalnie zajść 
w ciążę – dzieli się swoimi doświad-
czeniami z metodą in vitro pani Ka-
tarzyna, mieszkanka Piaseczna. - I tu-
taj po raz pierwszy trzeba się zmierzyć 
psychicznie z tym, że są jakieś proble-
my, po stronie kobiety lub mężczyzny, 
a czasem po obu stronach i że czeka 
parę trudna droga do poczęcia. Faj-
nie gdy są zdiagnozawane te problemy 
i wiesz co jest nie tak - w przeciwnym 
wypadku bijesz się z myślami typu 
„co jest ze mną nie tak?”. Dobra dia-
gnostyka obecnie jest w stanie wykryć 
przyczynę niepłodności. 
 W przypadku kobiet bada się, mię-
dzy innymi, ocenę stężenia AMH, 
FSH, TSH i prolaktyny oraz wykonu-
je cytologię. U mężczyzn istotne jest z 
kolei nasienie – jego próbka jest anali-
zowana w celu wykrycia potencjalnych 
nieprawidłowości w budowie lub funk-
cjonowaniu plemników oraz dostoso-
waniu przebiegu dalszego leczenia do 
parametrów nasienia.

Na drodze do zajścia w ciążę

 Samo in vitro składa się z kilku 
etapów. Pierwszym z nich jest tzw. 
stymulacja hormonalna,  która – 
rozpisana odpowiednio przez gine-
kologa - pozwala zwiększyć liczbę 
komórek jajowych (tzw. oocytów), 
dzięki czemu zwiększa się szansa 
na otrzymanie prawidłowego za-
rodka i upragnionej ciąży. Pacjent-
ka musi wówczas przyjmować leki 
od drugiego lub trzeciego dnia cy-
klu miesiączkowego, a w międzycza-
sie odwiedzać klinikę w celu wyko-
nania monitoringu stymulacji.  Gdy 
pęcherzyki osiągną już prawidłową 
wielkość, kobieta kończy procedurę 
stymulacji hormonalnej. - Oznacza 
to około dwóch tygodni codzien-
nych zastrzyków (czasem dwóch, 
trzech dziennie), które kobieta naj-
częściej robi sobie sama w podbrzu-
sze – wspomina pani Katarzyna. - 
To jest trudny moment, bo zastrzy-
ki potrafią być bolesne.
 W dalszej kolejności dochodzi 
do pobrania komórek jajowych. Za-
bieg punkcji jajników nie trwa jed-
nak długo i jest przeprowadzany w 
krótkotrwałym znieczuleniu ogól-
nym. Przy tej okazji, w przypadku 
gdy para korzysta z nasienia pacjen-
ta, mężczyzna jest również zwykle 
proszony o jego oddanie. Po punkcji 
odbywa się natomiast wizyta, pod-
czas której pacjentka dowiaduje się o 
liczbie pobranych oocytów. Następ-
nie embriolog, w warunkach labora-
toryjnych, zapładnia komórki jajowe 
odpowiednio przygotowanym nasie-

niem. W drugiej, trzeciej lub piątej 
dobie rozwoju zarodka odbywa się 
transfer jednego lub dwóch (w zależ-
ności od decyzji lekarza) embrionów 
– w trakcie zabiegu lekarz specjal-
nym kateterem wprowadza zarodek 
do jamy macicy. Po jego zakończe-
niu pacjentka otrzymuje dalsze wy-
tyczne związane z przyjmowaniem 
leków wspierających rozwój ciąży. 
- Sam transfer jest bezbolesny, wy-
konywany pod kontrolą USG i bez 
znieczulenia – zaznacza pani Kata-
rzyna. - Trwa on kilka minut. 
 Po dwóch tygodniach od wyko-
nanego transferu wykonuje się test 
HCG z krwi, który sprawdza czy 
udało się uzyskać ciążę. Zgodnie z 
polskim prawem jednorazowo moż-
na zapłodnić sześć komórek jajo-
wych, z których część można pod-
dać kriokonserwacji. - Czekanie na 
sam wynik to też jest trudny mo-
ment dla pary – podkreśla miesz-
kanka Piaseczna. - Niepewność zże-
ra, a tak naprawdę kobieta nie po-
winna się wtedy stresować i unikać 
wysiłku fizycznego.

Kogo stać na in vitro?

 Niestety, procedura zapłodnie-
nia pozaustrojowego nie należy do 
najtańszych zabiegów, wobec czego 
nie każda para jest w stanie sobie na 
nią pozwolić. Ceny są różne i waha-
ją się (w zależności od miejsca i re-
nomy kliniki) od około siedmiu do 
kilkunastu tysięcy złotych.
 Na szczęście w przypadku wo-
jewództwa mazowieckiego jego 

mieszkańcy mogą liczyć na dofinan-
sowanie. W ramach „Programu po-
lityki zdrowotnej leczenia niepłod-
ności metodą zapłodnienia poza-
ustrojowego dla mieszkańców wo-
jewództwa mazowieckiego” do roku 
2020, przy planowanym budżecie 
programu, będzie można przepro-
wadzić 1 098 procedur zapłodnie-
nia pozaustrojowego (tj. dla około 
366 par z województwa mazowiec-
kiego przy założeniu, że jedna para 
skorzysta z trzech procedur) oraz 
20 procedur mrożenia komórek ja-
jowych przed leczeniem gonadotok-
sycznym. Każdej parze uczestniczą-
cej w programie zostaną zrefundo-

wane maksymalnie trzy próby za-
płodnienia pozaustrojowego, mak-
symalnie do kwoty 6 000 zł na jed-
ną procedurę zapłodnienia poza-
ustrojowego. - Będąc mieszkanką 
Piaseczna przy pierwszym podej-
ściu do in vitro musieliśmy z partne-
rem ponieść cały koszt sami, także 
cieszę się bardzo, że drugie podej-
ście mamy już dofinansowane z pro-
gramu województwa mazowieckie-
go – nie kryje pani Katarzyna.
Szczegółowe informacje o progra-
mie można znaleźć na stronie inter-
netowej samorządu województwa 
mazowieckiego.

Grzegorz Tylec
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Prenatalne testy genetyczne 
w Przychodni Grapa

Przychodnia Grapa

Al. Wojska Polskiego 6

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650

Panie doktorze, czy war-

to wykonywać genetycz-

ne testy prenatalne? 

dr Marek Rychlik Dyrek-

tor medyczny: Często pa-
cjentki pytają na czym po-
legają badania prenatalne i 
po co w ogóle się je wyko-
nuje. Ciąża to piękny stan, 
ale warto wiedzieć, czy roz-
wój dziecka jest prawidło-
wy. Życzylibyśmy sobie, 
żeby zawsze sprawdzał się 
tylko ten optymistyczny 
scenariusz, gdzie ciąża roz-
wija się prawidłowo, a ro-
dzice wychodzą z gabine-
tu uśmiechnięci. Niestety, 
gdy przydarza się ten gor-
szy scenariusz kluczowa jest wiedza. A dlaczego? Dlatego, że wiedząc, że u maleństwa 
coś jest nie w porządku jesteśmy w stanie zaplanować poród w ośrodku referencyjnym, 
gdzie maluch dostanie od razu po porodzie odpowiednią opiekę. Niejednokrotnie czas 
jest kluczowy. I właśnie po to jest diagnostyka prenatalna.

Czy w Grapie można wykonać badania genetyczne?

dr MR: Tak, ponieważ coraz więcej kobiet decyduje się na późne macierzyństwo, moż-
na wykonać w Grapie genetyczne testy prenatalne neoBona. Test jest odpowiedni dla 
każdej matki i każdego rodzaju ciąży. Test można wykonać już w 10 tygodniu ciąży, 
przy czym 10 tydzień powinien się kończyć. Nie ma granicy do którego tygodnia wy-
konuje się test. Cała procedura polega na pobraniu krwi od ciężarnej, dzięki temu test 
w żaden sposób nie zagraża płodowi – jest całkowicie nieinwazyjny. Test jest niezwy-
kle dokładny, ma wysoką czułość, ponad 99% przy Zespole Down’a i Patau, powyżej 
97% przy Zespole Edwardsa. Stwierdza wiele innych wad genetycznych, a także po-
zwala na określenie płci płodu.  
Ponadto wśród badań przesiewowych najczęściej wykonywane u pacjentek są: USG 
referencyjne każdego trymestru oraz test PAPP-A. Te badania również można wyko-
nać w Przychodni Grapa. 
Aby móc interpretować badanie referencyjne, lekarz musi posiadać odpowiedni certy-
fi kat FMF (Fetal Medicine Foundation), który uprawnia go do oszacowania ryzyka wy-
stąpienia niektórych wad genetycznych u płodu, miło mi poinformować, że nasi leka-
rze posiadają takie certyfi katy i są doświadczonymi praktykami. 

Dziękuję za rozmowę. 
Artykuł służy do celów informacyjnych. 
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Straż miejska kontroluje piece
oraz deklaracje śmieciowe
KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Od dwóch tygodni konstancińscy 

strażnicy sprawdzają składane przez mieszkańców deklaracje śmiecio-

we, częstotliwość opróżniania szamb oraz parametry opału używane-

go do ogrzewania budynków

 - Działamy w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, do przeprowadzenia kontroli upoważnił nas pan burmistrz, wydając 
specjalne zarządzenie – mówi Stanisław Grudzień, komendant straży miej-
skiej w Konstancinie. - Ludzie z reguły nas wpuszczają. Jeśli ktoś odmówi nam 
wejścia na posesję, traktujemy to jako przestępstwo i zawiadamiamy policję. 
 Dotychczas strażnicy sprawdzali domy w Dębówce, Okrzeszynie i Kępie 
Okrzeskiej. - Jak dotąd skontrolowaliśmy 34 posesję. Jedna osoba otrzymała 
pouczenie za brak dokumentu, potwierdzającego wywóz nieczystości płyn-
nych. Oprócz tego wszystko było w porządku – dodaje Stanisław Grudzień. 
- Teraz będziemy sprawdzali nieruchomości w Kępie Oborskiej i Obórkach.
 Kontrole palenisk przeprowadzają także strażnicy miejscy w Piasecznie. W 
ubiegłym roku otrzymali oni aż 584 zgłoszenia dotyczące palenia w piecach 
zakazanymi materiałami, w tym plastikiem. - Wystawiliśmy łącznie 43 manda-
ty na kwotę ponad 11 tys. zł – informuje Mariusz Łodyga, komendant straży 
miejskiej. - Analizie poddaliśmy łącznie 14 próbek popiołu. 
 Od tego roku straż miejska w Piasecznie korzysta też z drona, który lata 
nad kominami, analizując skład dymu. W ten sposób skontrolowano już 30 
budynków. - Właściciele posesji przy ul. Redutowej i Ogrodowej palili w pie-
cach zakazanymi materiałami – dodaje Mariusz Łodyga. - Przyznali się do 
tego i  obydwaj zostali ukarani mandatami.

TW

Za palenie śmieciami można otrzymać mandat w wysokości do 

500 zł. Strażnicy miejscy mają coraz lepsze narzędzia, pozwala-

jące to zweryfikować

W trosce o bezpieczeństwo
w Lesznowoli
LESZNOWOLA W Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej odbyło się otwarte spotkanie  mieszkańców z poli-

cjantami, podczas którego były poruszane kwestie związane z lokalnym bezpieczeństwem

 Spotkanie otworzyło cykl tego-
rocznych debat społecznych pod ha-
słem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeń-
stwie - możesz mieć na nie wpływ”, 
które odbywać się będą w kolejnych 
gminach wchodzących w skład po-
wiatu piaseczyńskiego. Policjan-
ci podkreślili jak ważne w ich pracy 
są bezpośredni kontakt i współpra-
ca z mieszkańcami. Przekazane spo-
strzeżenia i uwagi są bowiem później 
niezwykle pomocne w wypracowy-
waniu metod eliminowania zgłoszo-
nych zagrożeń i tym samym przyczy-
nią się do podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa gminy. W trakcie deba-
ty w szkole w Nowej Iwicznej nie za-
brakło, między innymi, zastępcy ko-
mendanta powiatowego policji kom. 
Janusza Ołdaka, zastępcy wójta gmi-
ny Mirosława Wielusza oraz radnej 
gminy Justyny Gawędy.
 Na początek głos zabrał  naczel-
nik wydziału ruchu drogowego nad-
kom. Jacek Anczarski, który po-
twierdził, że policja na bieżąco, w 
ramach możliwości, reaguje na zgło-
szenia związane z nieprawidłowym 
parkowaniem.  - Przy szkole przy 
ulicy Zimowej notorycznie, w godzi-
nach odbierania dzieci, zastawio-
ny jest chodnik – skarżyła się jedna 
z mieszkanek. - Nic tam nie widać 
przy wyjeździe z posesji i nie wiem 
czy musi się tam stać jakiś nieszczę-
śliwy wypadek żeby coś się zmieniło.
Policjanci wspomnieli o akcjach 
edukacyjnych dla kierowców i o za-
ostrzeniu przepisów za wykroczenia 
– nie jest to jednak problem dotyczą-
cy wyłącznie gminy Lesznowola, ale 
całej Polski.
 Mieszkańcy prosili również fuk-
cjonariuszy, między innymi, o zwra-

canie uwagi na zasłonięte znaki 
drogowe (co akurat należy do za-
dań własnych zarządców dróg, choć 
można podobne kwestie zgłaszać 
za pomocą aplikacji „Moja Komen-
da” i Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa), wieczorne drifty sa-
mochodowe przed szkołą w Nowej 
Iwicznej, na rondach przy Decath-
lonie i Centrum Edukacji i Spor-
tu w Mysiadle oraz... potencjal-
ny handel narkotykami pod szko-
łą w Nowej Iwicznej. Policja nie 
kryła, że problem z narkotykami w 
gminie faktycznie istnieje. Dziś, po 
zmianie prawa, funkcjonariusze nie 
mogą już jednak, jak kilka lat temu, 
wejść do szkoły z psem prewencyj-
nie, co było odstraszające dla dile-
rów i młodocianych, którzy sięga-
li po środki psychoaktywne. Uczest-
nicy debaty podkreślili ponadto 
zbyt małą liczbę policjantów pełnią-
cych służbę w komisariacie policji w 
Lesznowoli, a funkcjonariusze - po 

raz kolejny - ostrzegali przed fałszy-
wymi „wnuczkami”, „policjantami”, 
administratorami, hydraulikami czy 
innymi oszustami, którzy podstęp-
nie okradają nasze mieszkania lub 
konta. Gminnego radnego Krzyszto-
fa Klimaszewskiego interesowała na-
tomiast kwestia robienia zdjęć lub fil-
mowania zdarzeń związanych np. z 
nieprawidłowym parkowaniem. Oka-
zało się, że policja zachęca do tego by 
to robić i ma specjalną skrzynkę gdzie 
przechowywane są takie materiały – 
nawet w dużej rozdzielczości. Najle-
piej jeśli zawierałyby one jeszcze in-
formacje o miejscu i godzinie nagra-
nia oraz ewentualny kontakt zwrotny 
(np. numer telefonu).
 Gdy debata dobiegła już końca, 
każdy chętny mógł indywidualnie 
porozmawiać z komendantką komi-
sariatu w Lesznowoli kom. Barba-
rą Wojtoń-Malicką i dzielnicowym 
st.asp. Kamilem Woźniakiem.

Grzegorz Tylec

Mieszkańcy zdecydują na co wydać 25 mln zł
POWIAT/PIASECZNO Od marca można zgłaszać projekty w ramach Budżetu Obywatelskie-

go Mazowsza (BOM). 5 lutego w Piasecznie planowane jest spotkanie informacyjne z 

mieszkańcami i liderami lokalnej społeczności. Projekty, które otrzymają największą 

liczbę głosów będą realizowane w przyszłym roku

 Jest to inauguracja Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza. Mimo 
że kwota 25 mln zł na pierwszy 
rzut oka wygląda imponująco, nie 
należy zapominać że została ona 
zarezerwowana na realizację po-
mysłów mieszkańców całego woje-
wództwa. Warszawa otrzyma z tej 
puli zaledwie 1 mln zł, a pięć po-
wiatów okołowarszawskich, wśród 
których znajduje się także powiat 
piaseczyński (w sumie 31 gmin) – 
zaledwie 1,858 mln zł. - Ta kwota 
rzeczywiście nie jest wysoka, nie 
zapominajmy jednak że jest to pro-
jekt pilotażowy – mówiła podczas 
poświęconej budżetowi obywatel-
skiemu konferencji Anna Obłoza, 
koordynatorka inicjatywy z ramie-
nia samorządu Mazowsza. - Jeśli 
BOM będzie cieszył się zaintereso-
waniem mieszkańców, pula środ-
ków może być w przyszłym roku 
wyższa.

Liczą na dobre pomysły 

 - Budżety obywatelskie dobrze 
sprawdzają się w całej Polsce, a 
my jesteśmy jednym z pierwszych 
samorządów wojewódzkich, któ-
re wyszły z taką inicjatywą – prze-
konywał Piotr Kandyba, radny sej-

miku województwa. - Chcemy ak-
tywizować mieszkańców i sprawić, 
aby sami zdecydowali o zmianach 
w najbliższym otoczeniu. Ja osobi-
ście życzyłbym sobie, aby jak naj-
więcej środków z tej puli trafiło do 
powiatu piaseczyńskiego. Wierzę, 
że nasi mieszkańcy zaangażują się 
w ten projekt.
 Leszek Zarzycki, dyrektor de-
legatury urzędu marszałkowskiego 
w Piasecznie dodał, że na każdym 
etapie realizacji projektu mieszkań-
cy mogą liczyć na wsparcie mery-
toryczne i techniczne urzędników. 
Najbliższe spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców powiatu odbędzie 
się 5 lutego o godz. 17 w Centrum 
Biznesu w Piasecznie, przy ul. Pu-
ławskiej 38.

Najpierw projekty potem 

głosowanie

 Podczas czwartkowej konferencji 
przedstawiono szczegółowy harmo-
nogram działań związanych z reali-
zacją pierwszego w historii BOM
-u. 20 mln zł zarezerwowano na re-
alizację zadań w regionach, a 5 mln 
zł na projekty ogólnowojewódz-
kie. Projekty inwestycyjne o war-
tości do 1 mln zł (np. budowa pla-

cu zabaw, tężni czy siłowni) mogą 
być realizowane tylko na nierucho-
mościach, do których województwo 
ma tytuł prawny. Zaś tzw. projekty 
miękkie (zajęcia sportowe, warszta-
ty dla seniorów, wydarzenia kultu-
ralne) muszą dotyczyć zadań wła-
snych województwa. - W ciągu naj-
bliższych dni zamieścimy w interne-
cie mapę z wykazem naszych nieru-
chomości – zapewniła Anna Obło-
za. - Wykaz zadań własnych również 
będzie dostępny na naszej stronie.

 Projekty można zgłaszać od 2 
do 31 marca. Można robić to on-
line, osobiście lub za pośrednic-
twem poczty. Pod każdym pomy-
słem powinno podpisać się mini-
mum 50 osób. Osoby niepełnolet-
nie również mogą zgłaszać pro-
jekty, w tym wypadku wymaga-
na jest jednak zgoda rodzica. Od 1 
kwietnia do 29 maja projekty będą 
sprawdzane pod względem formal-
nym. Potem powstanie lista pomy-
słów, które zostaną poddane pod 

głosowanie. Potrwa ono od 20 lip-
ca do 16 sierpnia. Każdy mieszka-
niec będzie mógł oddać dwa głosy 
– jeden na projekt z puli ogólnowo-

jewódzkiej,a  drugi – podregional-
nej. Zwycięskie inicjatywy będą re-
alizowane w przyszłym roku.

TW

Mieszkańcy sami zdecydują, 

co chcieliby zmienić w naj-

bliższym otoczeniu

Radny sejmiku województwa Piotr Kandyba (z prawej) przekony-

wał, że tego typu inicjatywy sprawdziły się już w wielu miastach

PIASECZNO

Ratujmy koale
 W najbliższą środę 5 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Świętojań-
skiej odbędzie się akcja charytatywna, z której pieniądze zostaną przekazane na 
rzecz fundacji WWF, ratującej dzikie zwierzęta w Australii. Impreza rozpocznie się 
o godz. 8.45 wyprzedażą garażową. W międzyczasie będą odbywały się warszta-
ty ekologiczne. O 16.30 wystąpią Wioletta Sira i zespół Grawitacja. Planowany jest 
także bal karnawałowy, podczas którego będzie można posilić się domowym cia-
stem i napojami. W trakcie akcji wolontariusze będą zbierać pieniądze do puszek.

TW
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Piaseczno i Laura wygrały Memoriał
PIŁKA NOŻNA Jak co roku, pod koniec stycznia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piasecznie rozegra-

no turniej, którego głównym celem jest upamiętnienie Walentego Kazubka – wieloletniego i zasłużone-

go prezesa Jedności Żabieniec. Najpierw zmierzyli się ze sobą oldboye, a kolejnego dnia imprezy – seniorzy

 Sobotnią rywalizację boiskowych 
weteranów w XVIII Memoriale Wa-
lentego Kazubka wygrało w tym roku 
KS Piaseczno, wyprzedzając na po-
dium Straż Pożarną i Oldboys War-
szawa. Najlepszym strzelcem turnie-
ju oldboyów został Ireneusz Kowal 
(Straż Pożarna), najlepszym bram-
karzem – Piotr Michalik (KS Pia-
seczno), a najlepszym zawodnikiem 
– Bartek Bilski (Jedność Żabieniec).
 W przypadku seniorów do 
udziału w nieoficjalnych mistrzo-
stwach halowych powiatu piaseczyń-
skiego zgłosiło się 15 drużyn. Nieste-
ty, tego dnia zabrakło zarówno MKS 
Piaseczno, jak i Sparty Jazgarzew, 
które swoją absencję tłumaczyły sku-
pieniem się na walce o awans w swo-
ich ligach (odpowiednio – czwartej i 
okręgowej). Choć halowe zmagania 
zawsze wiążą się z ryzykiem odnie-
sienia kontuzji, to jednak organizato-
rzy memoriału nie kryli swojego nie-
smaku, bo można było przecież wy-
stawić drużyny niekoniecznie z czo-
łowymi zawodnikami obu klubów. W 
tej sytuacji kilku uczestników (Jed-
ność Żabieniec – gospodarze, Orzeł 
Baniocha i Perła Złotokłos) wystawi-
ło po prostu po dwie drużyny.
 Nie da się ukryć, że najsilniej-
sza w turnieju była grupa A, z któ-
rej aż trzy zespoły trafiły później do 
półfinałów. Faworytem był za to KS 
Raszyn – triumfator ubiegłorocznej 
edycji, który ma w swoich szeregach 
wielu zawodników potrafiących grać 
w piłkę. Raszyn postawił wprawdzie 
na dość ekonomiczną grę, ale gdy 
już atakował, był niezwykle skutecz-
ny. Przekonały się o tym, między in-
nymi, dwie ekipy ze Złotokłosu, któ-
re goście z Raszyna – choć nie bez 
problemów - kolejno eliminowali z 
turnieju. Najlepszą ekipą memoria-
łu była jednak Laura Chylice, któ-
ra grała piłkę mądrą, wiedziała kie-
dy przyspieszyć, a kiedy skutecznie 
wymieniać między sobą podania i 
zasłużenie ograła w finale Raszyn, 
którego piłkarzom – zapewne w wy-
niku zmęczenia – w samej końcówce 

zawodów rozregulowały się już nieco 
strzeleckie celowniki. Bohaterem eki-
py z Chylic był Paweł Grodzki, któ-
ry przypomniał, że wciąż umie zdo-
bywać ważne bramki. To właśnie 
jego dwa trafienia w meczu o pierw-
sze miejsce przesądziły o końco-
wym triumfie podopiecznych Macie-
ja Tataja. Z dobrej strony pokazali się 
również gospodarze, którzy pokona-
li w meczu o trzecie miejsce, jak za-
wsze, waleczną Perłę Złotokłos.
 Nagrody dla najlepszych dru-
żyn wręczyli burmistrz Piasecz-
na Daniel Putkiewicz, radny gmin-
ny Adam Marciniak i honorowa pre-
zes Laury Chylice Grażyna Olszew-
ska. - Osiemnasty już Memoriał Wa-
lentego Kazubka to wydarzenie wy-
jątkowe – powiedział burmistrz. - To 
nie tylko turniej piłkarski, ale również 
promocja zdrowego i sportowego try-
bu życia. Pamiętamy też o Walentym 
Kazubku i bogatej, bo prawie stulet-
niej historii klubu Jedność Żabieniec, 
do której poznania zachęcam.
 Najlepszym strzelcem senior-
skiej imprezy został Konrad Szko-
piński (KS Raszyn, 12 goli), naj-
lepszym bramkarzem – Sebastian 
Bela (Jedność Żabieniec), a najlep-
szym zawodnikiem – Paweł Grodz-
ki (Laura Chylice). - Moje wrażenia 
z turnieju są jak najbardziej pozy-
tywne – mówi Paweł Grodzki. - To 
był powrót z przytupem po sześcio-
miesięcznej przerwie spowodowanej 
kontuzją. Graliśmy swoje, a z me-
czu na mecz wyglądało to coraz le-
piej. Po fazie grupowej wiedziałem 
już, że doświadczenie w połączeniu 
z młodością pozwoli nam powalczyć 
w finale, w którym byliśmy górą. Z 
drużyn, z którymi rywalizowaliśmy, 
wyróżniłbym za grę Raszyn i Perłę.
 Imprezę podsumował również 
jej organizator. - Dziękujemy GO-
SiR Piaseczno, że po raz osiemna-
sty wspiera LKS Jedność przy orga-
nizacji wpisanego już w tradycję me-
moriału, firmom Jump World, par-
kowi trampolin za ufundowanie wej-
ściówek w konkursach dla kibiców i 

najlepszych zawodników, Savio-
la Sport - outletowi piłkarskiemu w 
Piasecznie, za ufundowanie nagród 
rzeczowych i oczywiście Kurierowi 
Południowemu, że już tyle lat jest z 
nami – powiedział Paweł Sawa, pre-
zes Jedności Żabieniec. - Tegorocz-
na edycja cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem drużyn (w ciągu 
dwóch dni grało 25 zespołów) oraz 
kibiców (w pewnym momencie za-
brakło miejsc na trybunach). Ten 
turniej pokazał, że przyszłoroczna 
edycja może spokojnie ugościć 30 
drużyn - o ile oczywiście pojawią się 
Piaseczno i Sparta.

Grzegorz Tylec

Komplet wyników XVIII Memoriału 

Walentego Kazubka – seniorzy:
Jedność Żabieniec – Laura Chylice 2:3
Perła Złotokłos – Walka Kosów 1:0
Kosa Konstancin – Jedność Żabieniec 0:3
Laura Chylice – Perła Złotokłos 0:3
Walka Kosów – Kosa Konstancin 2:2
Jedność Żabieniec – Perła Złotokłos 2:0
Laura Chylice – Kosa Konstancin 5:3
Grom Prace Małe – Orzeł Baniocha 0:4
Jedność Żabieniec – Walka Kosów 2:0
Perła Złotokłos II – Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 2:0
Perła Złotokłos – Kosa Konstancin 5:0
F4F Liga – Grom Prace Małe 4:0
Laura Chylice – Walka Kosów 4:0
Orzeł Baniocha – Perła Złotokłos II 0:0
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie – F4F Liga 0:7
Grom Prace Małe – Perła Złotokłos II 0:1
Orzeł Baniocha – F4F Liga 1:4
Korona Góra Kalwaria – KS Raszyn 2:3
Grom Prace Małe – Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 0:4
Orzeł Baniocha II – Victoria Głosków 4:0
Perła Złotokłos II – F4F Liga 2:3
Jedność II Żabieniec – Korona Góra Kalwaria 7:0
Orzeł Baniocha – Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 1:0
KS Raszyn – Orzeł Baniocha II 4:4
Victoria Głosków – Jedność II Żabieniec 6:1
Korona Góra Kalwaria – Orzeł Baniocha II
KS Raszyn – Jedność II Żabieniec 6:0
Korona Góra Kalwaria – Victoria Głosków 2:3
Orzeł Baniocha II – Jedność II Żabieniec 9:1
KS Raszyn – Victoria Głosków 5:1

Ćwierćfi nały
F4F Liga – Laura Chylice 0:2
KS Raszyn – Perła II 1:1 (k. 3:1)
Jedność Żabieniec – Orzeł Baniocha 1:1 (k. 3:1)
Perła Złotokłos – Orzeł Baniocha II 3:1

Półfi nały
Laura Chylice – Jedność Żabieniec 2:0
KS Raszyn – Perła Złotokłos 3:1

O trzecie miejsce
Jedność Żabieniec – Perła Złotokłos 2:1

Finał
Laura Chylice – KS Raszyn 2:1

Młodzi kickboxerzy 
nabierają doświadczenia
KICKBOXING W minioną sobotę w sali na Stadionie Miejskim w Piasecz-

nie mogliśmy podziwiać rywalizację najmłodszych Kickboxerów Klubu 

Sportowego X Fight
 Zawody rozgrywa-
ne były w trzech gru-
pach wiekowych: Dzie-
ci młodsze (5-7 lat), 
Dzieci starsze (8-10 lat) 
oraz Kadeci młodsi (10-
13 lat). Najmłodsi ry-
walizowali w formule 
soft contact, która po-
lega na szermierce z 
użyciem pałek pianko-
wych. Jest to zupełnie 
bezpieczna forma za-
bawy z elementami ry-
walizacji, która stano-
wi doskonałe przygo-
towanie do innych for-
muł Kickboxingu. Choć 
najmniej doświadczeni 
uczestnicy mieli zale-
dwie pięć lat, to dziel-
nie stawiali czoła swo-
im nieco starszym ko-
legom.  
 Kadeci skrzyżowali 
z kolei rękawice w formułach Point-
fi ghting i Light contact. Obie te for-
muły wymagają doskonałej techni-
ki i szybkości. O przyznaniu punk-
tów decyduje pierwsze trafi enie, dla-
tego aby wygrać walkę należy być 
cały czas w pełni skoncentrowanym. 
Przypomnijmy, że to właśnie w tej 
formule KS X Fight na Mistrzostwach 
Polski Kadetów w 2019 roku zdo-
był tytuł najlepszego klubu w Pol-
sce. - Mimo młodego wieku uczest-
ników rywalizacja była niezwykle 
emocjonująca, co było widać najbar-
dziej po reakcji rodziców, którzy en-
tuzjastycznie kibicowali swoim po-

ciechom – mówi Marcin Pałuba, tre-
ner w X Fight Piaseczno. 
 Dla najlepszych czekały cieka-
we nagrody ufundowane przez fi r-
mę „Sport Masters” i „Jump World”, a 
nad sprawnym przebiegiem turnieju 
czuwał doświadczony skład licencjo-
nowanych sędziów PZKB.
 Już siódmego marca będziemy 
znów świadkami zmagań młodych 
kickboxerów. Do hali GOSiR-u przy 
ulicy Sikorskiego przyjadą wówczas 
ekipy z całego kraju na coroczny tur-
niej kickboxingu „Piaseczno Open”.

Grzegorz Tylec

fot. Marcin Pałuba

Patryk Kościanek 
zagra w Orle Baniocha
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Słynący z wielkiego charakteru i imponującej 

skuteczności pod bramką rywali Patryk Kościanek zagra w rundzie 

wiosennej w barwach walczącego o awans Orła Baniocha
 Patryk Kościanek występował 
wcześniej, między innymi, w KS Kon-
stancin i MKS Piaseczno. Ostatnio 
grał w Józefowiance Józefów, gdzie 
w 38 meczach ligowych udało mu się 
strzelić aż 44 (!) gole. - Potrzebowa-
łem nowego wyzwania, a tu takie bę-
dzie – mówi Patryk Kościanek. - Orzeł 
Baniocha ma ambitne i długotermi-
nowe cele, którymi mnie przekonali. 
Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie ukry-
wam, że chcemy awansować.

Tyl.

Sukcesy klubu Wiśniewski-Kickboxing
LESZNOWOLA Klub Wiśniewski-Kickboxing rozpoczął rok 2020 licznymi sukcesami. – Wygrywamy wszyst-

ko – cieszy się trener Mieczysław Wiśniewski i chwali swoich utalentowanych zawodników.
 Pierwsze tegoroczne zawody od-
były na Legii w ramach Mazowieckiej 
Ligi Kick-Boxingu Kadetów. Pierwsze 
miejsce w formule kick-light (-52 kg) 
zdobył Radosław Kopyra. W formule 
light-contact (-52 kg) uplasował się na 
drugim miejscu. Pierwsze miejsce za-
jęła także Hanna Wilczek w formule 
kick-light (-37 kg). Wiktor Dudziński 
nie miał sobie równych w formule kic-
k-light (-47 kg). W formule light-con-
tact (-47 kg) zdobył drugie miejsce.
 W sobotę 18 stycznia młodzi 
zawodnicy podjęli kolejne wyzwa-

nie biorąc udział w Grand Prix 
Polski w Kickboxingu w Mińsku 
Mazowieckim. W zawodach star-
towało aż 320 zawodników, z klu-
bu Wiśniewski-kickboxing poje-
chała na zawody skromna grupa 
4 zawodników. O tym, że nie licz-
ba lecz jakość przesądza o sukce-
sie niech świadczy fakt, że cała 
czwórka zdobyła pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach.

Zuzanna Kusiak 1 miejsce, (-60kg) 

Junior w formule kick-light

Radek Kopyra 1 miejsce, (-57kg) 

Kadet Starszy w formule kick-light

Wiktor Dudziński 1 miejsce, (-52kg) 

Kadet Starszy w formule kick-light

Hanna Wilczek 1 miejsce, (-37kg) 

Kadet Młodszy w formule light-contact

 Gratulujemy klubowi świetnych 
wyników i wysokiego poziomu szko-
leniowego, a młodym zawodnikom 
życzymy wytrwałości i dalszych suk-
cesów.

AB





DAM PRACĘ

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Zatrudnię w sklepie spożywczym, dobre warunki, 
Nowa Wola, Baniocha lub Łoś, tel. 505 760 600

Do kwiaciarni w Konstancinie, tel. 606 10 59 22

Masarnia zatrudni:pracownika rozbiorowego i pracow-
nika produkcyjnego.Piaseczno tel. 22 756 79 82

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

POSZUKUJĘ KIEROWCY NA BETONOMIESZARKĘ 
CZTEROOŚKĘ, PRACA W PIASECZNIE LUB W GRODZI-
SKU MAZ. - WARSZAWA. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA 
ORAZ ZAKWATEROWANIA. TEL. 692 397 100

Handlowcowi branży rozrywkowej, tel. 607 651 623

Sprzątaczkę do hotelu, tel. 663 193 191

Sprzątanie, prasowanie, tel. 570 488 593

Elektromontera i pomocnika, tel. 601 26 79 41

Opiekun grupy żłobkowej/nauczyciel w przedszkolu 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

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

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

Sklep Lewiatan w Gołkowie zatrudni na stanowisko 
sprzedawca/kasjer, tel. 519 831 770

Krawcowa do pracowni krawieckiej, Konstancin, 
tel. 605 081 740

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje opiekunów, fizjoterapeuty i neurologopedy, 
tel. 607 241 707, e-mail: tabita@luxmed.pl 

Pracowników na dachy (30zł/h), tel. 692 194 998

Panią do sprzątania, Piaseczno, tel. 601 38 49 51

Zatrudnię do zakładu szklarskiego kobietę lub mężczy-
znę, mile widziane prawo jazdy, tel. 509 920 854

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

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

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

Blacharzy, dekarzy. Praca stała, możliwość zakwaterowa-
nia na miejscu, tel.22 756 84 89

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

Zatrudnię absolwenta szkoły elektr. lub mech. na pełny 
etat w Piasecznie, tel. 609 077 030

Przyjmę fryzjerkę, tel. 501 143 827

Zatrudnię pana w wieku emerytalnym do pilnowania 
obiektu i lekkich prac porządkowych, okolice Antonino-
wa, tel. 508 092 657

Osoba do delikatesów mięsnych "z innej Wsi" Józefosław. 
Niedziele wolne, 15zł/h, cały lub część etatu. Tel. 606 949 956

Dom opieki w Konstancinie zatrudni osoby do dystrybucji 
posiłków, praca od zaraz, tel. 882 787 809

Dom opieki w Konstancinie zatrudni osoby do sprzątania, 
praca od zaraz, tel. 882 787 809

Dom opieki w Konstancinie zatrudni opiekunów osób 
starszych (444zł/dyżur), praca od zaraz, tel. 602 795 596, 
608 321 675

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Kierowcy C+E po kraju dobre warunki, tel. 692 427 517

Zatrudnię krawcową. Praca w Piasecznie. Tel. 698 430 781
Fryzjer lub osoba po szkole do przyuczenia. Gabryelin, 
tel. 507 507 470

Szukam dekarza, pomocnika dekarza, praca na stałe 
tel. 601 306 853

Murarza, tel. 601 847 143

Zatrudnię Ślusarza, Prażmów, tel. 693 653 165

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Inspektor Nadzoru poszukuje dodatkowej pracy. Wykony-
wanie przeglądów okresowych, nadzorowanie obiektów, 
doradztwo techniczne. Tel 507 699 092

KUPIĘ

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

Drzewo, drewno, okazyjnie przyjmę/kupię z wycinki, 
albo suche, tel. 668 172 777

Firmę – Każda opcja, tel. 502 222 555

Sprzęt rolny, tel. 515 486 338

SPRZEDAM

Domek holenderski – przyczepa, tel. 606 652 098

Kondensacyjny ogrzewacz wody termet, po półrocznym 
użytkowaniu, wraz z osprzętem do podłączenia, 
tel. 602 108 306

Futro z czarnych karakułów, tanio, 666 115 707

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Sprzęt rolny, tel. 515 486 338

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Citroen C4 Picasso 1,6 e-HDi 115 Intense 2014,
tel. 609 206 930

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię samochód Lublin dostawczy, w dobrym stanie, 
tel. 509 447 601

Każde, uszkodzone, całe, tel. 789 432 021

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam pawilon 16 m kw., ul J. Pawła II w Piasecznie, 
cena 17 000 zł, do negocjacji, tel. 693 912 089

3 - pokojowe, 90 m kw., garaż, komórka lokatorska, 
Piaseczno, ul. Zielona, tel. 601 39 72 71

Piaseczno, 450/1700 m kw., wszystkie media, tel. 728 758 738

3p, Warszawa – Kabaty, metro, basen, ochrona, tel. 728 758 738

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 600 zł/m kw., 
w całości lub podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

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

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Sprzedam mieszkanie 57 m kw. w Górze Kalwarii. 
Tel. 602 768 938

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka 
w Siedliskach, tel. 602 340549

Sprzedam działkę k. Piaseczna w cenie ok. 18 000 zł, 
tel. 602 340 549

Sprzedam tanie działki w Łazach, tel. 604 624 875

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

WYNAJMĘ POMIESZCZENIA W CENTRUM PIASECZ-
NA: 74 M KW., 10 M KW, 9,3 M KW. TEL. 22 756 72 88

1ka-480, 2ka – 350/ os+opł, tel. 577 886 988

PESEL, meldunek, tel. 720 90 80 80 

Dwa pokoje z kuchnią i łazienką ok. 65 m kw, 
w Kamionce, tel. 602 109 403

Wynajmę aneks kuchenny, dla 2 osób, Góra Kalwaria, 
tel. 509 952 583

Mieszkanie 50 m kw., w domu jednorodzinnym, Łoziska, 
700 zł, tel. 697 327 449

Kwatery, tel. 728 899 673

Wynajmę – sprzedam, pawilon handlowo-usługowy 
w Piasecznie, tel. 501 955 245

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

Wynajmę budynek 250 m kw. pod działalność 
gospodarczą przy drodze 79 z widokiem z drogi, Czersk, 
tel. 606 259 458

Do wynajęcia 15 m kw. w lokalu usługowym, Ursynów,
tel. 501 143 827

Wynajmę lokal w Magdalence pod usługi np. kosmetycz-
ne, fryzjerskie, szkoła tańca, sklep, inne, tel. 508 092 657

Pokój dwuosobowy do wynajęcia, tel. 698 896 421

Hala 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa,
 tel. 604 470 270, 604 470 370

Pokój 500 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię działkę w okolicach Piaseczna o pow. około 3000 
m kw., przeznaczoną w MPZP pod działalność gospo-
darczą. Tel. 512 223 702

Kupię mieszkanie w Piasecznie za gotówkę do remontu/za-
dłużone, tel. 669 996 856

Firma obrotu nieruchomościami  (30 lat na rynku) przyjmie 
do sprzedaży mieszkania. Mogą być z nieuregulowanym 
prawem własności(spadki, decyzje  administracyjne, przy-
działy itp.), tel. 602 340 549, 604 624 875

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Fotowoltaika, tel. 607 598 574

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Elektryk, tel. 666 890 886

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

Glazura, gres, remonty, tel. 601 21 94 82

Przeprowadzki, przewóz rzeczy, tel. 514 269 909

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Remonty i wykończenia, tel. 503 141 591

KOSIMY ZAROŚLA I WYCINAMY SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

BRUKARSTWO, TEL. 698 698 839

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

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

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji, tel. 505 591 721

Hydraulik, tel. 501 180 812

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Glazura, terakota, remonty, tel. 600 604 547

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

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

Mam nowego Sprinter 316 MAX + wolny czas, 
tel. 886 471 042

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Malarskie, tel. 696 120 208

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Tynki gipsowe, tel. 730 358 998

Dekarskie, blachodachówki, papa termozgrzewalna, 
rynny, obróbki blacharskie, tel. 578 180 897

Schody dąb, jesion, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Hydrauliczne, tel. 505 970 480

Elektryczne, tel. 607 838 619

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi, tel. 519 874 891

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

Dachy krycie-naprawa, tel. 792 354 779

Techniczna obsługa mieszkania, domu, działki, 
tel. 669 686 350

 RÓŻNE 

Mam do wynajęcia upcyklingowe palenisko ogrodowe, 
tel. 500 51 66 77

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. Rozmowy o wszech-
świecie, życiu i człowieku. Rozwiązywanie zagadki ist-
nienia. Wsparcie w rozwoju osobowości. Opieka. Za-
bawy kreatywne. Okulary VR. Mini kino. Symboliczne 
opłaty. Piaseczno, z dojazdem, tel. 571 373 118 
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i oko-
licach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 
531 952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

Pan 41 lat, czeka na „wielką miłość”- cytując słowa Jana Paw-
ła II z książki „Miłość i odpowiedzialność” tel. 571 373 118

Pani pozna Pana, odpowiedzialnego w.45-55 l. 
Tel. 517 031 285 ( po godz.17)
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Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty 
ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. 
Oferujemy wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet 
medyczny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na 
e-mail: a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Inspektor Nadzoru poszukuje dodatkowej pracy. Wyko-
nywanie przeglądów okresowych, nadzorowanie obiek-
tów, doradztwo techniczne. Tel 507 699 092

Zatrudnię kierowce w transporcie międzynarodowym, 
C+E, możliwość pracy od pn do pt. tel. 501 19 66 83

Kolportera do rozwożenia gazet, z własnym samocho-
dem, ze znajomością Konstancina i Ursynowa, praca 1 
raz w tygodniu (piątki), tel. 692 488 278

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

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

Pomoc w lekcjach, klasy 0-5,nauka na bieżąco, też 
opieka, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h  tel. 571 373 118

Grupa wsparcia. Omawiamy problemy, które Ciebie
interesują. Symboliczne opłaty, tel. 571 373 118

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

SKUP AUT, NAJWYŻSZE CENY, TEL. 503 901 642

AUTO KAŻDE KUPIĘ, TEL. 603 903 405

Lokal na działalność gospodarczą, 100 m kw., 
monitoring, parking, Szczaki, ul. Mrokowska 23a, 
tel. 505 481 838

Tapicera, Konstancin-Jeziorna, wysokie zarobki, 
tel. 606 616 571

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



Nowy rok, 
nowe prezydium
PIASECZNO W trakcie pierwszej tegorocznej sesji Młodzieżowej Rady 

Gminy Piaseczno sporo się działo. W obecności dorosłych przedstawi-

cieli lokalnych władz młodzi radni powołali nowe prezydium i zdradzi-

li swoje plany na najbliższą przyszłość

 Na początku sesji głos zabrał burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz, który 
poruszył, między innymi, kwestie związane z tegorocznym budżetem gminy 
i zaprosił młodych radnych do dyskusji o planach strategicznych samorządu 
terytorialnego. Dorosłe władze potwierdziły tym samym otwartość na zdanie 
swoich młodszych kolegów. Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak za-
prosiła młodzieżową radę do pracy nad programem oświatowym, który bę-
dzie wkrótce przygotowywany, a radni Piotr Sędziak i Beata Walczak - do szer-
szej współpracy w ramach komisji gospodarki i oświaty.
 Sporą część sesji pochłonęły wybory nowego prezydium, po tym jak stare 
podało się do dymisji. Jak się okazało, kandydatów na poszczególne stanowi-
ska było sporo i niejednokrotnie niezbędne do wyłonienia zwycięzców były 
dodatkowe głosowania. Ostatecznie nowym przewodniczącym Młodzieżo-
wej Rady Gminy Piaseczno został Mikołaj Pieniak, rzecznikiem – Antoni Jasik, 
a wiceprzewodniczącym – Michał Różycki. Do wyłonienia sekretarza i kolej-
nego wiceprzewodniczącego niezbędna będzie jednak kolejna sesja, bo na 
tej zabrakło na to po prostu czasu.
 Młodzi radni zdradzili też swoje plany na najbliższe miesiące. - Jeśli cho-
dzi o główne założenia rady, to najpierw planujemy skupić się na znacznym 
usprawnieniu naszego kontaktu z samorządami szkolnymi i uczniami – mówi 
Antoni Jasik, rzecznik MRGP. - W lutym planujemy spotkania z samorząda-
mi uczniowskimi, w marcu - Youth Culture (kulturalne wieczorki), w kwietniu 
- Back to the Past (spotkania tematyczne dotyczące przeszłości), projekt graf-
fi ti i akcję sprzątania ziemi. W maju młodzieżowa rada zaangażuje się z kolei 
w lokalnych szkołach w prawybory prezydenckie.
 Opiekunem młodych radnych z ramienia gminy jest Michał Rosa. - Mło-
dzieżowa Rada Gminy Piaseczno ma wiele dobrych planów na 2020 rok 
– uważa Rosa. - Jednym z najważniejszych tematów jest organizacja obcho-
dów 10-lecia istnienia „Młodej Rady”, której pierwsza sesja odbyła się 21 
kwietnia 2010 roku. Jako współzałożyciel Młodzieżowej Rady i opiekun będę 
wspierał młodych radnych w ich działaniu, w czym pomaga mi były przewod-
niczący Młodzieżowej Rady Gminy Michał Iwan.

Grzegorz Tylec

Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 

rozpoczęła nowy rok od wyborów
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Piękny jubileusz
PIASECZNO Walk Away - jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich zespołów jazzowych wystąpił 

w styczniu w Domu Kultury w Piasecznie. Okazją była trasa z okazji 35-lecia istnienia grupy

 Walk Away to formacja grająca 
fusion, wybierana wielokrotnie „naj-
lepszym jazzowym zespołem roku”. 
Zagrała na wszystkich najważniej-
szych festiwalach światowych i regu-
larnie współpracuje z takimi gwiazda-
mi jak Urszula Dudziak, Mike Stern, 
Eric Marienthal oraz Bill Evans. 
 Do Piaseczna zespół przyjechał w 
składzie: Tomasz Grabowy - gitara ba-
sowa, Adam Wendt - saksofon, Bernard 
Maseli - wibrafon i Krzysztof Zawadzki – 
perkusja. Nazwiska muzyków były od sa-
mego początku istnienia grupy gwarancją 
wysokiego poziomu artystycznego. Walk 
Away od zawsze lubiło łączyć muzycz-
ne style – między innymi funk, rock i jazz, 
a wszystko to podane z niezwykłą pasją 
i energią. Jak zresztą podkreślał zawsze 
lider grupy Walk Away – w muzyce po-
winno chodzić przede wszystkim o emo-
cje. Tych ostatnich na koncercie w Domu 
Kultury z pewnością nie zabrakło.
 W ramach kolejnego Wtorku Jaz-
zowego 25 lutego z projektem „Mi-
niatures” wystąpi (znany z zespołu 
SBB) gitarzysta Apostolis Anthimos.

Grzegorz Tylec

Kiedy otworzą skrzyżowanie przy
starej mleczarni?
PIASECZNO Wielu mieszkańców ma pretensje, że na zamkniętym od października skrzy-

żowaniu Dworcowej i Jana Pawła II nic się nie dzieje, podczas gdy pół miasta stoi w kor-

kach. Postanowiliśmy to sprawdzić

 - To skandal, remont tego skrzy-
żowania można było przeprowadzić 
w dwa miesiące – uważa pan Kazi-
mierz. - Codziennie przejeżdżam 
tamtędy rowerem. Na budowie czę-
sto widać jedną koparkę i czterech 
pracowników. Jeden coś robi, a 
trzech się przygląda. Tak pracowało 
się w PRL-u. Ludzie się męczą, sto-
ją w korkach, a prace przy mleczarni 
się ślimaczą...
 Zapytaliśmy gminę czy przebu-
dowa skrzyżowania idzie zgodnie z 
planem. - Wszystko przebiega tak, 
jak zostało ustalone w harmonogra-
mie – informuje wiceburmistrz Ro-
bert Widz. - Wykonano 90 proc. ro-
bót związanych z siecią sanitarną, 
teraz trwają prace energetyczne. Po 
ich zakończeniu rozpoczną się robo-
ty drogowe. 
 Prawdopodobnie w marcu miesz-
kańców czeka zamknięcie kolejne-
go skrzyżowania w obrębie inwesty-
cji, a więc Jana Pawła II z Powstań-
ców Warszawy. - Ten termin jest uza-
leżniony od zakończenia budowy sie-
ci na skrzyżowaniu z ul. Dworcową 

– zastrzega wiceburmistrz. - Obydwa 
skrzyżowania powinny być przejezd-
ne na przełomie maja i czerwca. Oczy-
wiście, o ile będzie to możliwe, otwo-
rzymy je wcześniej. 
 Całość prac w tym obszarze ma 
zakończyć się w sierpniu. Jest to 

związane z uzyskaniem zamiennej 
decyzji ZRID, niezbędnej do zmiany 
lokalizacji zatoki autobusowej na ul. 
Dworcowej i innego układu chodni-
ków w rejonie skrzyżowania z ul. Po-
wstańców Warszawy. 

Tomasz Wojciuk

Skrzyżowanie przy starej mleczarni prawdopodobnie zostanie 

otwarte na przełomie maja i czerwca

LESZNOWOLA

Koncert dla dzieci
 We wtorek 4 lutego w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. Topolowa 
2) odbędzie się koncert dla dzieci w wykonaniu Filharmonii Narodowej 
pt. „W stronę Nowego Świata. Opowiem Ci bajkę”. Początek o godzinie 
13.30. Wstęp wolny.

Tyl.

PIASECZNO

Afektywny Piątek
 Już dziś w Restauracji „Odjazd” przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie 
wystąpi zespół Afekt w składzie: Jakub Rutkowski, Jakub Chojnacki, Patryk 
Zwierzyński, Mateusz Grzybicki i Ignacy Zieliński. Afektywne Piątki to cykl 
koncertów formacji Afekt, fl agowego zespołu Działu Edukacji Muzycznej 
Centrum Kultury w Piasecznie. Początek o godzinie 19.30. Wstęp wolny.

Tyl.
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