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Koronawirus puka do drzwi
POWIAT Po podjęciu przez 

rząd decyzji o zamknię-

ciu szkół, do akcji wkro-

czyły lokalne samorzą-

dy, które zdecydowały 

o odwołaniu wszystkich 

wydarzeń kulturalnych 

i sportowych oraz zajęć 

dodatkowych dla dzie-

ci. Na terenie powiatu 

jest już 16 osób obję-

tych kwarantanną, po-

nieważ miały kontakt z 

zarażonymi

Lęk przed 
koronawirusem 
i szał zakupów
PIASECZNO Od środy nie słabnie gorączka 

zakupów, która wybuchła w związku z zagro-

żeniem koronawirusem. W sklepach ustawia-

ją się kolejki i trwa wykupowanie towarów. 

Czy to ma sens?

fot. Czytelnik



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

PIASECZNO

TARCZYN

URSYNÓW

„Cudowne” leki na koronawirusa

Brutalny rozbój w centrum miasta

Złamał zakaz zbliżania się do najbliższych

Handlował Hexenem

Wciąż kradną samochody

25-latek z kokainą

Próbował ukraść elektronarzędzia

 Policja ostrzega przed oszustami, którzy sprzedają przez inter-
net różnego rodzaju specyfi ki, chroniące rzekomo przed koronawi-
rusem. Są to m.in. egzotyczne herbatki oraz amulety. O wszystkich 
takich przypadkach, jak również próbie podszywania się pod pań-
stwowe instytucje, powinno się informować funkcjonariuszy. 

 Kilka dni temu około godz. 16 na ulicy Kościuszki zostało zaatako-
wanych dwóch 18-latków. Napadli na nich 37-letni mężczyzna i jego 
24-letnia partnerka. Jeden z poszkodowanych został dotkliwie po-
bity – 37-latek rozbił mu m.in. na głowie butelkę. Kobieta wyrwała 
napadniętym plecaki, w których były pieniądze, dokumenty i telefo-
ny. O incydencie natychmiast zostali poinformowani policjanci, któ-
rzy niedługo potem zatrzymali podejrzanych. Mieli oni przy sobie 
skradzione rzeczy. Bandycka para trafi ła do celi, a sąd zdecydował o 
umieszczeniu ich na trzy miesiące w areszcie tymczasowym. Za roz-
bój grozi do 12 lat więzienia. 

 We wtorek po południu w Pracach Małych funkcjonariusze za-
trzymali 31-latka, który złamał sądowy zakaz zbliżania się do swojej 
rodziny. Mężczyzna dopuszczał się wcześniej wobec najbliższych 
przemocy domowej. Teraz za złamanie zakazu ponownie stanie 
przed sądem.

 Policjanci zatrzymali 29-latka, u którego w mieszkaniu znaleziono 
115 gramów syntetycznego narkotyku, będącego odpowiednikiem 
kokainy. Mężczyzna trafi ł do aresztu. Tłumaczył, że biały proszek i ta-
bletki to środki psychotropowe, których zażywa. Badania laborato-
ryjne wyraźnie jednak wskazały na Hexen, znajdujący się na liście za-
kazanych środków psychoaktywnych. 29-latek trafi ł na trzy miesiące 
do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

 W ciągu ostatniego tygodnia z terenu powiatu piaseczyńskiego 
skradziono kolejne drogie samochody. Najpierw 6 marca nad ranem 
z osiedla przy alei Zgody w Nowej Iwicznej zniknęła ciemnoniebie-
ska toyota RAV4 z 2019 roku o wartości 110 tys. zł. Tego samego dnia, 
tyle tylko że po południu, z ulicy Krasickiego w Nowej Woli skradzio-
no czarne bmw z 2018 roku o wartości 160 tys. zł, a 11 marca wieczo-
rem z ul. Przesmyckiego zniknął biały land rover z 2014 roku o warto-
ści 180 tys. zł. Do kradzieży doszło także na wielopoziomowym parkin-
gu przy ulicy Julianowskiej w Piasecznie, gdzie zginęły opony z alufel-
gami do jaguara o wartości 1600 zł. Policja prosi o kontakt osoby, któ-
re były świadkami tych przestępstw. 

 Trzy dni temu na terenie Julianowa policjanci zajmujący się tropie-
niem przestępczości narkotykowej zatrzymali mężczyznę, który ukry-
wał w mieszkaniu prawie 150 gramów kokainy o czarnorynkowej war-
tości około 40 tys. zł. Funkcjonariusze zarekwirowali także dużą ilość 
gotówki, pochodzącej prawdopodobnie z handlu narkotykami. 25-la-
tek trafi ł do aresztu. Sprawa jest rozwojowa. 

 Tydzień temu, w nocy, 29-letni mężczyzna włamał się do magazy-
nu z elektronarzędziami znajdującego się przy ulicy Julianowskiej, z 
którego ukradł szlifi erki i młot udarowy o łącznej wartości około 4 tys. 
zł. Niedługo potem mężczyzna został jednak zatrzymany i usłyszał za-
rzut kradzieży z włamaniem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
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Koronawirus puka do drzwi
POWIAT Po podjęciu przez rząd decyzji o zamknięciu szkół, do akcji wkroczyły lokalne 

samorządy, które zdecydowały o odwołaniu wszystkich wydarzeń kulturalnych i spor-

towych oraz zajęć dodatkowych dla dzieci. Na terenie powiatu jest już 16 osób obję-

tych kwarantanną, ponieważ miały kontakt z zarażonymi

 Podczas wtorkowego spotkania 
komisji zdrowia, które odbyło się w 
siedzibie starostwa powiatowego, 
Anna Matkowska, Powiatowy Pań-
stwowy Inspektor Sanitarny poin-
formowała, że na podstawie wywia-
dów wyłoniono 150 osób, które w 
ostatnim czasie przebywały na te-
renach zagrożonych koronawirusem 
(wczoraj tych osób było już 167). 
Zostały one objęte nadzorem epide-
miologicznym. Pracownicy sanepi-
du każdego dnia są z tymi osobami 
w kontakcie, pytając jak się czują. 
 Nadzór epidemiologiczny jest 
czym innym niż kwarantanna do-
mowa. Tej ostatniej podlegają ci, 
którzy zetknęli się z chorymi na ko-
ronawirusa (tzw. osoby z kontak-

tu). Nadzór nad nimi, decyzją resor-
tu zdrowia,  ma sprawować  policja, 
pilnując aby się nie przemieszczały. 
Joanna Narożniak, rzeczniczka Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Warszawie poinfor-
mowała nas wczoraj, że 14-dnio-
wą kwarantanną domową na tere-
nie powiatu piaseczyńskiego obję-
tych jest 16 osób. Aby nie siać pani-
ki, sanepid nie podaje w jakich gmi-
nach te osoby mieszkają. W tej chwi-
li na naszym terenie nikt nie jest ho-
spitalizowany.

Trzeba przestrzegać higieny 

i unikać spotkań

 W walce z koronawirusem ważne 
jest częste mycie rąk, które powinno 
trwać przynajmniej 30 sekund. War-
to unikać dużych skupisk ludzkich i 
– jeśli to możliwe – zachowywać od 
siebie odległość przynajmniej 1 m. 
W środę rano rząd podjął decyzję 
o zamknięciu w całej Polsce szkół, 
przedszkoli, żłobków, uczelni, te-
atrów, muzeów i kin. W czwartek na 
koronawirusa zmarła 57-letnia Po-
lka, która jest pierwszą ofiarą cho-
roby COVID-19, a minister zdrowia 
Łukasz Szumowski poinformował 
o wprowadzeniu stanu zagrożenia 
epidemicznego. Umożliwia to wpro-
wadzenie ograniczeń dotyczących 
przemieszczania się, choć na razie 

nikt tego nie planuje. Póki co nie ma 
też mowy o zamykaniu miast.
 Kilka dni temu wojewoda popro-
sił o wytypowanie miejsc na ewentu-
alną kwarantannę dla większej licz-
by osób. Takich lokalizacji wskaza-
no na terenie powiatu piaseczyń-
skiego 9. Łącznie może przebywać w 
nich do 770 osób. Kwarantannie w 
takim miejscu będą podlegać osoby 
zdrowe, które miały jednak kontakt 
z zarażonymi (np. w autobusie czy 
pociągu). Powinna ona trwać przy-
najmniej 14 dni. 

Odwołano imprezy sportowe 

i kulturalne

 Pokłosiem decyzji rządu doty-
czącej zamknięcia szkół były dzia-
łania podjęte przez lokalne samo-
rządy. Wszystkie gminy na naszym 
terenie wprowadziły ograniczenia 
w funkcjonowaniu urzędów (staro-
stwo w ogóle zawiesiło bezpośred-
nią obsługę interesantów). Najle-
piej w ogóle nie przychodzić do nich 
osobiście, a wszelkie sprawy zała-
twiać mailowo lub przez telefon. 
Gminy odwołały wszystkie plano-
wane w najbliższym czasie impre-
zy, wydarzenia sportowe i kultural-

ne. Zamknięto biblioteki, domy kul-
tury i ośrodki sportu. Odwołano zaję-
cia dodatkowe dla dzieci, zarówno te 
odbywające się w szkołach, jak i poza 
nimi. Zamknięto w końcu dwa baseny: 
w Piasecznie i Górze Kalwarii. 
 - Apelujemy o nieprzemieszcza-
nie się bez wyraźnej potrzeby, uni-
kanie zgromadzeń oraz miejsc pu-
blicznych – radzi burmistrz Daniel 
Putkiewicz. - Odradzamy też orga-
nizowanie rodzinnych wyjazdów 
wypoczynkowych. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
zawiesił działalność świetlic środo-
wiskowych, a burmistrz Góry Kal-
warii Arkadiusz Strzyżewski odwo-
łał wszystkie wydarzenia do koń-
ca kwietnia, włącznie z jarmarkiem 
świątecznym oraz Misterium Męki 
Pańskiej.
 Tymczasem mieszkańcy sztur-
mują markety, wykupując z nich 
produkty pierwszej potrzeby. Dziś 
trudno powiedzieć, czy taka zapo-
biegliwość jest uzasadniona. Jed-
no jest pewne: najbliższe tygodnie 
mogą być naprawdę trudne. 

Tomasz Wojciuk

Podczas spotkania w starostwie powiatowym wyjaśniano, jakie 

środki ostrożności podjąć, aby zminimalizować ryzyko zarażenia

Każdego dnia pojawiają się 

nowe dane dotyczące osób 

znajdujących się pod 

nadzorem epidemiologicz-

nym i przechodzących

 kwarantannę. Na razie 

na naszym terenie nie 

ma żadnej osoby chorej na 

COVID-19

Będą częścią miasta?

GÓRA KALWARIA

 Mieszkańcy Kalwaryjki (obecnie część sołectwa Krzaki Czaplin-
kowskie) zaapelowali w połowie ubiegłego roku do burmistrza, aby 
włączył ich wieś w granice miasta. Argumentowali, że od zawsze 
byli związani z Górą Kalwarią, tu mieli parafię, ośrodek zdrowia, 
pocztę, a dzieci – szkołę. Przyłączenia do Góry Kalwarii chcą też 
mieszkańcy części Moczydłowa argumentując, że bardziej czują się 
związani z miastem niż wsią. Teraz do końca czerwca mają odbyć 
się konsultacje społeczne z mieszkańcami obydwu sołectw oraz 
miasta. Jeśli zakończą się pomyślnie i wszyscy zadeklarują chęć 
wprowadzenia zmian administracyjnych rozpocznie się żmudna 
procedura, którą zwieńczy rozporządzenie Rady Ministrów w spra-
wie modyfikacji dotychczasowych granic. 

TW
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Gmina zmodernizuje swoje lokale
KONSTANCIN-JEZIORNA Radni uchwalili wieloletni program gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym gminy. Przy okazji została poruszona kwestia budowy nowych miesz-

kań komunalnych oraz termomodernizacji kamienicy przy ul. Ogrodowej 5, w której 

mieszka rodzina z trójką małych dzieci

 Program gospodarowania zaso-
bem mieszkaniowym obejmuje lata 
2020-2024. Zostały w nim wyszczegól-
nione daty oraz nakłady na poszcze-
gólne zadania inwestycyjne, w tym ter-
momodernizację starych budynków. 

Nie ma dla kogo budować mieszkań

 Podczas dyskusji nad projektem 
uchwały radny Bogusław Komosa 
stwierdził, że jest on zachowawczy. 
- W każdej kadencji powinniśmy bu-
dować 10-20 nowych mieszkań – za-
znaczył. - Część starych mieszkań 
należałoby sprzedać.
 Do tej opinii odniósł się bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk, który 
przypomniał, że rada miejska pod-
jęła już uchwałę w sprawie możliwo-
ści nabycia lokali przez ich najemców 
z 90-procentową bonifikatą. - Wie-
le osób skorzystało z tej możliwo-
ści – dodał burmistrz. - Co do budo-
wania nowych mieszkań, należy za-
dać sobie pytanie czy zachodzi taka 
potrzeba i dla kogo mielibyśmy je bu-
dować. Kiedyś na przyznanie lokalu 
z zasobów gminy czekało około 450 
osób, dziś jest to dwadzieścia kil-
ka. Zdarza się, że zainteresowani nie 
przyjmują mieszkań z zasobów gmi-
ny, bo nie odpowiada im ich lokali-

zacja. Potwierdziliśmy też przypadki 
osób, które starają się przejąć gmin-
ne lokale w celach zarobkowych.
 Obecnie gmina prowadzi prace 
nad nowymi kryteriami przyznawa-
nia lokali komunalnych.

Kominek tak, gaz nie

 Podczas dyskusji radny Arkadiusz 
Głowacki zwrócił uwagę na gminny 
budynek przy ul. Ogrodowej 5, który 
według harmonogramu ma doczekać 
się remontu dopiero za 3 lata. - W tym 
domu mieszka rodzina z trójką ma-
łych dzieci. Ogrzewają się „kozą”, co 
jest bardzo niebezpieczne – zauważył. 
- Rodzina ta brała udział w tegorocznej 

edycji „Szlachetnej paczki”, otrzymała 
grzejniki. Może moglibyśmy szybciej 
przeprowadzić termomodernizację tej 
kamienicy i założyć w niej gaz.
 Edward Skarżyński, dyrektor 
gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej wyjaśnił, że w budynku nie 
ma technicznych możliwości wykona-
nia instalacji gazowej. - Jedynym moż-
liwym do zainstalowania źródłem cie-
pła w lokalu zajmowanym przez tych 
państwa jest kominek z płaszczem 
wodnym – poinformował radnych. 
- Postaram się zrobić wszystko, aby za-
instalować taki kominek przed rozpo-
częciem nowego sezonu grzewczego.

Tomasz Wojciuk

Budynek przy ul. Ogrodowej 5 

ma przejść termomodernizację w 2023 roku

Na przyznanie gminnego

lokalu czeka w tej chwili 

niewiele ponad 20 osób

R E K L A M A

Lęk przed koronawirusem 
i szał zakupów
PIASECZNO Od środy nie słabnie gorączka zakupów, która wybuchła w 

związku z zagrożeniem koronawirusem. W sklepach ustawiają się ko-

lejki i trwa wykupowanie towarów. Czy to ma sens?

 W sklepach trwa wzmożony ruch, w niektórych pustoszeją półki i zaczyna 
brakować towarów. Ryż, makaron, kasza – te produkty można kupić bez więk-
szego problemu, ale zakup płynu dezynfekującego i niektórych środków czy-
stości staje się już wyzwaniem.
 - Centrum handlowe pracuje normalnie – uspokaja jeden z pracowni-
ków piaseczyńskiego Auchan. - Sklep jest wciąż dobrze zaopatrzony. W 
związku ze wzmożonym ruchem produkty znikają z półek, ale są systema-
tycznie uzupełniane i niczego nie brakuje. Nie ma też informacji od dostaw-
ców o możliwości braków.  
 Wzmożony ruch trwa także w innych sklepach. Ludzie ustawiają się w gi-
gantycznych kolejkach, by porobić zapasy na wypadek gwałtownej eks-
plozji wirusa. Doniesienie naszych Czytelników są różne. - Rano w Sle-
grosie stałem w kolejce dwie godziny – informuje jeden z mieszkańców. 
- Chyba wszyscy pomyśleli, że jak przyjadą na otwarcie to będzie luźniej. 
W tłumie bywa nerwowo i dochodzi do niepotrzebnych napięć.  
 - Ludzie wciskają się na siłę jeden przed drugiego... - opisywał nam wczoraj 
swoje poranne zakupy w Auchan jeden z Czytelników. - Dwóch panów złapa-
ło się za kurtki i niewiele brakowało, by doszło do rękoczynów. Przede mną też 
kłótnie były, bo ludzie wciskają się w kolejkę. 
 - Nie wiadomo czy wkrótce wszystko nie zostanie zamknięte – tłumaczy 
swoją obecność w sklepie inny Czytelnik. - Dobrze jest porobić zapasy dziś, 
żeby nie musieć martwić się o żywność po rozprzestrzenieniu się wirusa. 
 Niektórzy jednak zachowują zimną krew i uważają, że to właśnie zaku-
py w zatłoczonych marketach sprzyjają rozprzestrzenianiu się choroby. - Jak 
ktoś nie był chory, a minął w markecie 1000 osób to z pewnością zwiększył 
ryzyko zarażenia się koronawirusem – uważa jedna z naszych Czytelniczek. 
- Dużo bardziej niebezpieczne niż sam wirus może okazać się nieprzemyśla-
ne, stadne zachowanie ludzi, którzy pod wpływem paniki pogarszają sytuację. 
- W aptece przy Puławskiej (pomiędzy Rossmann a Millennium) nawet szyb-
ki nie ma – zwraca uwagę nasz Czytelnik. - Każdy kaszle na pracowników! 
Jeżeli ktoś mówi o grupach ryzyka to chyba gorszego przykładu nie ma.
 Czy w najbliższych dniach gorączka zakupów spadnie i sytuacja w skle-
pach wróci do normy? Wiele zależy od dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, 
liczby zachorowań i regulacji jakie wprowadzi rząd.

AB

R E K L A M A
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Rada miejska mówi „nie” 
planom budowy nowej drogi
PIASECZNO W poniedziałek odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej, 

podczas której radni przyjęli stanowisko w sprawie proponowanych wa-

riantów przebiegu przez teren gminy Obwodnicy Aglomeracji Warszaw-

skiej, która ma prowadzić do Centralnego Portu Komunikacyjnego

 Projekt uchwały odczytał burmistrz Daniel Putkiewicz, który wygłosił po-
tem krótkie uzasadnienie. W stanowisku czytamy, że zarówno rada miejska 
jak i mieszkańcy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec proponowanych wa-
riantów przebiegu obwodnicy. Ponadto rada miejska negatywnie ocenia for-
mę przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie i opiniuje, że 
najwłaściwsze byłoby poprowadzenie nowej trasy po śladzie drogi krajowej nr 
50. - Zaproponowane przez CPK warianty są nie do przyjęcia, dlatego mówi-
my im zdecydowane „nie” - zwrócił się do radnych Daniel Putkiewicz. - Jeden 
z korytarzy przebiega przez teren naszej gminy, dzieląc kompleks lasów choj-
nowskich. Paradoksalnie ktoś nazwał do wariantem zielonym, choć taki prze-
bieg drogi może prowadzić do likwidacji Chojnowskiego Parku Krajobrazowe-
go, który przez lata chroniliśmy przed presją urbanistyczną, ponieważ zapewnia 
zarówno nam, jak i mieszkańcom południa Warszawy czyste powietrze. Wariant 
czerwony, biegnący z grubsza wzdłuż linii kolejowej nr 12 też odrzucamy, gdyż 
sprzeciwiamy się formie prowadzonych przez rząd konsultacji.
 Burmistrz ocenił, że sposób ich prowadzenia był naganny, wywołując tylko fer-
ment i niepokój społeczny. Przypomniał, że na wyrażenie swojego zdania miesz-
kańcy i samorządy miały tylko 30 dni (uwagi można składać do 10 marca na stronie 
CPK), a wiele gmin zostało zawiadomionych o pomyśle już po rozpoczęciu konsul-
tacji. - Trudno traktować taki projekt poważnie – dodał Daniel Putkiewicz. - Zresz-
tą inne zainteresowane podmioty mają na ten temat podobne zdanie. 
 W identycznym tonie wypowiedział się Piotr Obłoza, przewodniczący 
rady miejskiej. - Tę propozycję odbieram jako żart – podsumował. - Próbuje 
nam się wcisnąć drogę w formule, która jest nie do przyjęcia. Apeluję, abyśmy 
wszyscy poparli proponowane w projekcie uchwały stanowisko. 
 Prośby przewodniczącego posłuchało 17 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. 

Tomasz Wojciuk

Podejmując stanowisko radni zaprotestowali nie tylko przeciw-

ko wariantom przebiegu planowanej trasy, ale także sposobowi 

konsultacji z mieszkańcami i samorządami
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Kobieta złamała rękę przed blokiem
PIASECZNO Pod koniec lutego mieszkanka bloku przy ul. Jarząbka 20 chcąc przejść przez 

znajdującą się obok budynku osiedlową drogę, przewróciła się o łańcuch rozciągnięty 

między blokadami parkingowymi i złamała prawą rękę. - Żona nie może pracować, za-

mierzamy pozwać właściciela tych miejsc o odszkodowanie – mówi mąż poszkodowanej

 Do wypadku doszło 28 lutego 
wieczorem. Pani Anna (imię miesz-
kanki zostało zmienione) wyszła na 
spacer z psem. Gdy chciała przejść 
przez drogę, zahaczyła nogą o roz-
ciągnięty między słupkami parkin-
gowymi łańcuch i przewróciła się na 
prawą rękę. Po chwili poczuła pro-
mieniujący ból. Razem z mężem uda-
ła się więc na ostry dyżur do Stoceru, 

gdzie prześwietlenie wykazało zła-
manie kości przedramienia. Kobieta 
przeszła operację, podczas której le-
karzom nie udało się jednak zespolić 
połamanej głowy kości promienio-
wej. Pacjentkę czeka kolejny zabieg i 
długa rehabilitacja. - Ten łańcuch był 
praktycznie niewidoczny. Poza tym 
nie powinien znajdować się w tym 
miejscu, bo zagrażał bezpieczeństwu 
przechodniów – uważa mąż poszko-
dowanej. - Pojechałem do biura  de-
welopera, który zbudował nasz blok, 
aby zorientować się, kto jest właści-
cielem miejsc i łańcucha. Pani w biu-
rze przy ul. Pawiej potwierdziła, że to 
oni są właścicielami tych miejsc. Na-
stępnego dnia ktoś podniósł wyżej 
łańcuchy i oznaczył to miejsce bia-
ło-czerwoną taśmą.
 Mężczyzna twierdzi, że nie zo-
stawi tak tej sprawy. Dysponuje na-
graniami z monitoringu, na których 
widać, jak dochodzi do wypadku. 
Twierdzi, że znalazł też świadków 

zdarzenia. - Żona nie może praco-
wać, więc traci pieniądze – wyjaśnia. 
- Ktoś musi zrekompensować nam 
te straty. Zamierzam szukać spra-
wiedliwości w sądzie. 
 Udało nam się skontaktować 
z miejscowym developerem, któ-
ry poinformował nas, że zagro-
dzone łańcuchem miejsca postojo-
we nie są jego własnością. - Pra-
cownicy firmy Prestige nie zakła-
dali łańcucha na tych trzech miej-
scach – czytamy w oświadczeniu. 
- Niemniej jednak nie zgadzamy się 
ze stwierdzeniem, że przedmioto-
wy łańcuch stanowi zagrożenie dla 
przechodniów. Te trzy miejsca sta-
nowią własność prywatną. W na-

szej ocenie właściciel ma prawo 
chronić swoją własność, np. mon-
tując taki łańcuch. W żadnej mie-
rze przechodnie nie są uprawnieni do 
przechodzenia przez te trzy miejsca 
lub pozostałe miejsca postojowe. W 
celu przejścia z jednej strony ulicy na 
drugą przechodnie winni chodzić po 
wykonanych w tym celu chodnikach, 
a nie przez cudzą własność.
 Mąż poszkodowanej nie zgadza 
się z tym stanowiskiem. - Do koń-
ca tygodnia zamierzam złożyć do 
prokuratury zawiadomienie o moż-
liwości popełnienia przestępstwa 
– oświadcza. - Prokuratura poprzez 
policję ustali właściciela tych miejsc.

TW

Mąż poszkodowanej pokazuje miejsce, 

w którym jego żona uległa wypadkowi

Na razie nie wiadomo, 

kto jest właścicielem zagro-

dzonych łańcuchem miejsc

Smog skraca nasze życie
PIASECZNO W ramach akcji Kultura dla Klimatu w bibliotece w CEM odbyły się pokaz fi lmu dokumentalnego 

pt. „Smog Wars” oraz wykład o smogu Jakuba Jędraka ze Smoglabu

 Po wprowadzającej w temat pro-
jekcji filmu Jakub Jędrak opowie-
dział o aktualnej sytuacji zanie-
czyszczenia powietrza w naszym 
kraju. Podkreślił, między innymi, 
że w Warszawie sporym problemem 
jest w tej kwestii ruch samochodowy. 
Na przykładzie innych miast i miej-
scowości wyjaśniał z kolei, że smog 
jest u nas problemem wynikającym 
głównie z tzw. niskiej emisji (Zako-
pane, Rabka Zdrój). Prowadzący 
podkreślił jednak, że dużo poważ-
niejszą kwestią od złej jakości powie-
trza są zmiany klimatu i to, że w tym 
roku praktycznie nie mieliśmy zimy.
- Smog zaledwie skraca nasze ży-
cie, a zmiana klimatu sprawi, że w 

krótkim czasie ziemia nie będzie się 
nadawała do życia – mówił Jakub 
Jędrak. 
 Prelegent tłumaczył przy tym 
specyfikę różnych (niejednorodnych 
co do wielkości, składu chemicznego 
i kształtu), emitowanych przez czło-
wieka, pyłów zawieszonych (łącznie 
z rakotwórczym benzynopirenem) 
oraz dwutlenku azotu i ozonu – ga-
zów, które mają szczególnie nega-
tywny wpływ na nasze zdrowie.
- Najmniejsze z tych cząstek przeni-
kają do naszych pęcherzyków płuc-
nych – wyjaśniał Jakub Jędrak. - 
Różnice w stężeniach pyłów w po-
wietrzu między Polską a resztą Eu-
ropy są dramatyczne. Np. na Biało-

rusi jest lepiej, bo mają tam tani gaz. 
Negatywnie wyróżniają się jeszcze 
Bułgaria i Rumunia.
 Źródłami niskiej emisji (poniżej 
40 metrów) są głównie kotły, komin-
ki i piece na drewno i węgiel, a cza-
sem i śmieci. Warto podkreślić, że w 
Krakowie, między innymi dzięki za-
kazowi palenia węgla i drewna, po-
radzono sobie w znaczącym stopniu 
z problemem smogu. W innych mia-
stach wciąż jest jednak w tej sprawie 
sporo do zrobienia. Kolejną część 
spotkania Jakub Jędrak poświęcił 
odpowiadaniu na pytania ze strony 
publiczności. 

Grzegorz Tylec
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Nowotwory jelita grubego 
– nie czekaj, przebadaj się

Informacja i rejestracja:  

Szpital św. Anny w Piasecznie 
tel. 22 735 41 01
ul. Mickiewicza 39

Jakie są wskazania do wykonania

kolonoskopii?

 Wskazania do kolonoskopii mo-
żemy podzielić na wskazania dia-
gnostyczne i na wskazania tera-
peutyczne. Kolonoskopia wskaza-
na jest u pacjentów borykających się 
z krwawieniem z odbytu lub u któ-
rych zaobserwowano istotną zmia-
nę rytmu wypróżnień tzn : zaparcia, 
biegunkę, śluz, krew  w stolcu. 

A czy nawet jeśli nie mamy takich 

niepokojących objawów, to czy po-

winniśmy wykonać badanie po prze-

kroczeniu określonego wieku lub w 

przypadku występowania rodzin-

nych obciążeń - jeżeli tak to jakich?

 Kolonoskopia jest jednym 
z trzech badań przesiewowych wy-
konywanych w Polsce (obok cytolo-
gii szyjki macicy i mammografii), al-
bowiem jest to badanie które potra-
fi "wychwycić" proces nowotworo-
wy jeszcze na etapie bezobjawowym. 
Zgodnie z obowiązującymi wytycz-
nymi Europejskimi kolonoskopię na-
leży wykonać od 50r.ż., raz na 10 lat. 
Po wprowadzeniu powyższego ba-
dania przesiewowego odnotowano 
znaczny spadek umieralności na raka 
jelita grubego, gdyż wzrosła wykry-
walność na etapie "wyleczalnym".

Jak przebiega badanie? Trzeba się 

do niego specjalnie przygotować?

 Dzień przed planowaną kolo-
noskopią zalecane jest lekkostraw-
ne śniadanie. Od około godz. 15 na-
leży się wstrzymać od przyjmowania 
pokarmów stałych - można wypijać 
klarowne płyny (wodę, herbatę, sok). 
Należy również oczyścić jelito spe-
cjalnym preparatem. Po kolonoskopii 
można powrócić do codziennej diety. 
W pierwszym okresie zalecamy przyj-
mowanie pokarmów lekkostrawnych.

Czy badanie jest bolesne? Wymaga 

dłuższego przygotowania?

 Kolonoskopia jest badaniem nie 
należącym do badań przyjemnych, 
może być momentami bolesna. Jest 
to zabieg stosunkowo krótkotrwa-
ły - z reguły trwa od 10 do 20 mi-
nut. U pacjentów źle znoszących ko-
lonoskopię w znieczuleniu miejsco-
wym proponujemy przeprowadze-

nie badania w znieczuleniu ogólnym 
dożylnym. Powyższe postępowanie 
poprawia warunki badania zarówno 
dla pacjenta jak i dla lekarza.

Czy ma znaczenie gdzie wykonamy 

badanie, w pracowni ambulatoryj-

nej przychodni czy w pracowni am-

bulatoryjnej w szpitalu?

 Nie ma znaczenia w przypad-
ku ogólnie dobrego stanu zdrowia. 
Natomiast Pacjenci z obciążeniami 
zdrowotnymi a także niektóre proce-
dury endoskopowe mogą być wyko-
nane tylko w warunkach szpitalnych  
np.: usuwanie dużych polipów jeli-
ta grubego.   W naszym szpitalu (św. 
Anny w Piasecznie) dysponujemy od-
powiednim zapleczem medycznym 
niezbędnym w razie konieczności do 
rozszerzenia diagnostyki, oraz moż-
liwością znieczulenia Pacjenta. 
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POWIAT/GÓRA KALWARIA We wtorek w wyremontowanym dawnym budyn-

ku  łączności na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii otwarto 

fi lię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej

 - Nasza stara siedziba na ul. ks. Sajny była już zbyt mała. Dzięki tej prze-
prowadzce mogliśmy zwiększyć liczbę osób biorących udział w zajęciach z 16 
do 32 – cieszy się Łukasz Owczarek, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej.  
Radości z przeprowadzki nie kryje również Bożena Małkowska-Baranowska, 
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która podkreśla że w daw-
nym miejscu były tylko trzy gabinety, a w nowym budynku jest ich w sumie 
sześć. Oprócz sali do integracji sensorycznej po dwa gabinety będą mieli do 
dyspozycji pedagodzy i psychologowie, a jeden – logopeda. 
 Dawny budynek łączności przy ul. Saperów przeszedł kompleksową mo-
dernizację, która pochłonęła niemal 4 mln zł. – Widziałam ten budynek wcze-
śniej, przed remontem, i naprawdę jestem pod wrażeniem – oznajmiła pod-
czas uroczystego otwarcia Ewa Lubianiec, członek zarządu powiatu. - Teraz 
obydwie przeniesione tu placówki będą mogły wreszcie rozwinąć skrzydła. 

TW

Przeniesiono poradnię i warsztaty 
dla niepełnosprawnych
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Rozmawiano o polityce senioralnej
PIASECZNO W środę rano w urzędzie gminy odbyło się posiedzenie zarządu okręgowego Pol-

skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. O polityce senioralnej gminy mówili m.in. 

burmistrz Daniel Putkiewicz oraz Krzysztof Kacprzycki, opiekun seniorów z ramienia urzędu

 Uroczyste posiedzenie otwo-
rzył Janusz Czyż, wiceprzewodni-
czący zarządu głównego związku 
oraz  przewodniczący zarządu okrę-
gowego w Warszawie. Po powita-
niu zaproszonych gości podzięko-
wał on władzom gminy za wspiera-
nie związkowej działalności emery-
tów, rencistów i inwalidów oraz za 

liczne działania podejmowane we 
współpracy z seniorami. - Piase-
czyński oddział rejonowy działa na-
prawdę bardzo prężnie i jest wzorem 
dla całej organizacji – podkreślił Ja-
nusz Czyż. - Dlatego przyjęliśmy za-
proszenie i zdecydowaliśmy się zorga-
nizować tu nasze posiedzenie. 
 O polityce senioralnej Piaseczna 
mówił burmistrz Daniel Putkiewicz. 
Podkreślił, że na terenie gminy znaj-
dują się kluby seniora, działa Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, organizowane 
są liczne zajęcia dla osób starszych: 
imprezy sportowe, eventy, spotkania 
integracyjne. - Rekomenduję jednak 
seniorom, aby w najbliższych tygo-
dniach ze względu na koronawirusa z 
nich zrezygnowali, nie pojawiali się w 

urzędzie, unikali też spotkań w więk-
szym gronie – dodał burmistrz.
  Krzysztof Kasprzycki opo-
wiedział o planach budowy Cen-
trum Aktywności Seniorów w cen-
trum miasta, w ramach którego po-
wstanie także dzienny Dom Seniora. 
Budynek ma być gotowy za dwa lata 
i kosztować ponad 10 mln zł. - Będą 
tam prowadzone liczne zajęcia edu-
kacyjne i aktywności dla osób star-
szych – mówił Krzysztof Kasprzyc-
ki. - Na miejscu będzie można zjeść 
także ciepły obiad, co jest ukłonem 
w kierunku osób samotnych unika-
jących gotowania w domu.
 Za wszystkie działania podejmo-
wane przez gminę podziękował Bog-
dan Pawlak, przewodniczący piase-

czyńskiego oddziału związku. - W 
tym roku otrzymaliśmy od gminy 
aż 35 tys. zł na naszą działalność 
statutową, a więc aż o jedną trze-
cią więcej niż przed rokiem – przy-
pomniał. - Wszystko wskazuje na to, 
że niedługo w lokalu przy ul. Szkol-
nej zostaniemy sami. Modernizuje-
my się, mamy nowy program do pro-
wadzenia księgowości. Teraz czeka-
my na komputery. Nie mówię, że nie 
mamy problemów, ale staramy się 
na bieżąco je rozwiązywać. Teraz ze 
względu na sytuację w kraju musimy 
na jakiś czas zawiesić naszą działal-
ność. Sądzę, że najbliższe spotkanie 
odbędzie się dopiero przed świętami 
Wielkiejnocy. 

Tomasz Wojciuk

Spotkanie otworzył Janusz Czyż, wiceprzewodniczący zarządu 

głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Z myślą o seniorach 

gmina wprowadziła w życie 

wiele programów 

prozdrowotnych, w tym 

darmowe szczepienia 

przeciwko grypie czy 

badania mammograficzne

Młodzi radni
formują szyki
PIASECZNO Marcowa sesja młodzieżowej rady okazała się dużo bar-

dziej owocna od lutowej. Tym razem zebrało się kworum, wobec czego 

można było dokończyć wybory nowego prezydium

 Przypomnijmy, że podczas styczniowej sesji nowym przewodniczącym 
Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno został Mikołaj Pieniak, jej rzecznikiem 
– Antoni Jasik, a wiceprzewodniczącym – Michał Różycki. Na początku marca 
skład prezydium uzupełnili z kolei drugi wiceprzewodniczący – Grzegorz Ka-
czyński i sekretarz - Maciej Pyrchla.
 Oprócz dokończenia wyborów w trakcie ostatniej sesji rozpoczęto również 
pracę nad projektem zmiany sposobu wyboru radnych. - Chodzi przede wszyst-
kim o możliwość kandydowania osób, które są zameldowane, ale nie uczą się w 
mieście – mówi Mikołaj Pieniak. - Dopiero siadamy nad tym tematem, badamy 
teraz jak wygląda to u innych rad. Generalnie jednak jest wiele osób, które chcą 
działać i są w organie doradczym tylko z powodu nauki poza miastem, a w wielu 
innych młodzieżowych radach taka możliwość jest i działa dobrze.
 Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno ma wkrótce zamiar wypracować kilka 
wariantów zmiany sposobu wyboru radnych, które przedstawi radzie miejskiej.

Grzegorz Tylec
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 Uwag i wnioski do projektu do-
kumentu pn. “Strategiczne Studium 
Lokalizacyjne Inwestycji Centralne-
go Portu Komunikacyjnego” moż-
na było składać do 10 marca 2020 r.
poprzez stronę www.cpk.pl. Gmi-
na Piaseczno (do 9 marca br.) tak-
że przyjmowała wnioski mieszkań-
ców, aby przekazać je do CPK. Gmi-
na przyjęła 1881 takich wniosków.
 Poniżej treść uzasadnienia do 
uchwały przyjętej w dniu wczoraj-
szym przez radnych:

Uzasadnienie

 Rada Miejska w Piasecznie wyraża 
stanowczy sprzeciw wobec proponowa-
nych tras przebiegu Obwodnicy Aglo-
meracji Warszawskiej (OAW) określo-
nych w ramach projektu Strategicznego 
Studium Lokalizacyjnego Centralnego 
Portu Komunikacyjnego (SSL) jak rów-
nież negatywnie ocenia formę przepro-
wadzenia konsultacji i zakresu przedsta-
wionych do oceny danych, w szczegól-
ności wyznaczenia krótkiego terminu 
zapoznania się ze Studium Lokalizacyj-
nym i złożenia uwag.
 W odniesieniu do proponowane-
go wariantu północnego drogi A50, 
zlokalizowanego na terenie gminy 
Piaseczno, Rada Miejska wyraża na-
stępujące stanowisko:
1) przebieg drogi klasy autostrady 
odcinający część południową gminy 
Piaseczno utrudni normalne funkcjo-
nowanie mieszkańcom tej części gmi-
ny, których aktywność związana jest 
z Piasecznem i aglomeracją Warszaw-
ską. Szczególnie dotyczy to sołectw 
Głosków – Runów czy też Zalesie Gór-
ne – Ustanów, które zostaną rozdzielo-
ne przebiegiem tej drogi;
2) proponowana lokalizacja tej inwe-
stycji w sposób przypadkowy prze-
cina i silnie ingeruje w kompleksy la-
sów Chojnowskich i rzekę Jeziorkę, 
dla których gmina Piaseczno ustano-
wiła ochronę w postaci systemu przy-
rodniczego gminy we wszystkich do-
kumentach planistycznych;
3) lasy Chojnowskie stanowią pier-
ścień tzw. lasów ochronnych wokół 
Warszawy oraz stanowią naturalne 
zaplecze dla wypoczynku i rekreacji, 
a Piaseczno jako jedna z nielicznych 
gmin szczyci się zachowaniem wyso-
kiej lesistości, co zostanie zaburzone 
realizacją przedmiotowej inwestycji 

drogowej w tej lokalizacji;
4) lokalizacja tej rangi trasy spowo-
duje niekorzystne skutki dla środo-
wiska na terenie gminy t.j.:
a) zniszczenie terenu cennego przyrod-
niczo (stawy w Złotokłosie) z chronio-
ną fauną (ptaki, płazy, gady, owady),
b) zaburzenie retencjonowania wody 
na obszarach narażonych na lokalne 
podtopienia(Złotokłos, Henryków-
Urocze, Szczaki),
c) zmianę warunków hydrologicz-
nych w pobliżu pomników przyrody 
w parku w Złotokłosie,
d) nadmierną ingerencję w dolinę 
rzeki Jeziorki będącej częścią Choj-
nowskiego Parku Krajobrazowego 
i Warszawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu,
e) przecięcie istotnego korytarza 
ekologicznego dla fauny na obszarze 
tej części Niziny Mazowieckiej,
f) obniżenie walorów krajobrazo-
wych będących istotnym elementem 
prowadzonej strategii turystycznej 
na tym obszarze,
g) zniszczenie spójności i integral-
ności kompleksów leśnych będących 
częścią Chojnowskiego Parku Krajo-
brazowego i Warszawskiego Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu,
h) ingerencję w czynniki klimato-
twórcze, hydrologiczne i przyrod-
nicze dla całej Gminy i aglomeracji 
warszawskiej,
i) zaburzanie warunków hydrologicz-
nych w pobliżu rezerwatów przyrody: 
Biele Chojnowskie i Las Pęcherski;
5) lokalizacja tej rangi trasy spowo-
duje niekorzystne skutki społeczne 
na terenie gminy t.j.:
a) naraża na oddziaływanie na hałas ko-
munikacyjny znaczną liczbę ludności,
b) generuje większą liczbę konfliktów 
społecznych wynikających z potencjal-
nych wyburzeń oraz zmiany dotych-
czasowego zagospodarowania terenu,
c) powoduje większe przekształcenie 
antropogeniczne terenu niepoddanego 
dotychczas takiemu przekształceniu,
d) ogranicza zaufanie do orga-
nów władz samorządowych, z uwa-
gi na brak rezerwy komunikacyjnej 
w studium i planach miejscowych. 
W oparciu o te dokumenty plani-
styczne – stanowiące prawo lokal-
ne – podejmowane są wszystkie de-
cyzje inwestycyjne, co daje poczucie 

ciągłości i przewidywalności w plano-
waniu przestrzennym i w procesach in-
westycyjnych. W żadnych dotychczaso-
wych założeniach wynikających z opra-
cowań dla województwa mazowieckiego 
nie brano pod uwagę wariantu przebiegu 
drogi tej rangi przez gminę Piaseczno;
6) proponowany wariant południo-
wy drogi A50, zlokalizowany na te-
renie powiatu piaseczyńskiego rów-
nież wywołuje sprzeciw, ze względu 
na przecięcie gminy Prażmów, z na-
stępującymi skutkami:
a) utrudnienia dojazdu do prac, 
szkół, przychodni, urzędów, kościo-
łów, cmentarzy itp.,
b) negatywne oddziaływanie na usta-
nowione tam formy ochrony przyrody,
c) negatywnie wpłynie na więzi spo-
łeczne oraz drastycznie obniży war-
tość nieruchomości;
7) w obu wariantach tras Obwodni-
cy Aglomeracji Warszawskiej brak 
jest skomunikowania z lokalną in-
frastrukturą drogową w jej obecnym 
i planowanym kształcie (wykorzysta-
ny podkład mapowy jest nieaktualny);
8) zaproponowane przez Inwesto-
ra CPK przebiegi trasy doprowadziły 
do masowych protestó w mieszkań có w 
przeciwko lokalizacji OAW, co wska-
zuje na brak szczegó łowej anali-
zy na wstępnym etapie inwestycji. 
Mieszkań cy nakłaniają  władze gmi-
ny do sprzeciwu wobec planowanych 
wariantó w OAW i zbierają  podpisy pod 
protestem w sprawie jej przebiegu;
9) w ocenie mieszkańców gminy Pia-
seczno OAW powinna przebiegać 
po śladzie lub w bliskiej odległości 
od DK 50 z uwzględnieniem dotych-
czasowych rezerw komunikacyjnych 
zawartych w dokumentach plani-
stycznych. DK50 jest już cią giem 
komunikacyjnym z okreś  loną  
infrastrukturą , funkcjonują cymi i pla-
nowanymi rozwią zaniami techniczny-
mi, własnościowymi i przestrzennymi. 
Proponowane warianty tras A50 nie 
korespondują z przewidywaną od lat 
rozbudową drogi DK50.
 Z powyżej wymienionych powo-
dów Rada Miejska w Piasecznie sta-
nowczo sprzeciwia się  proponowa-
nym wariantom przebiegu Obwod-
nicy Aglomeracji Warszawskiej (A50 
+S50) na terenie powiatu piase-
czyńskiego. Każdy z wariantów OAW 

miałby rujnujący charakter dla ładu 
przestrzennego i zrównoważonego 
rozwoju Gminy Piaseczno i pozosta-
łych gmin powiatu piaseczyńskiego, 
odzwierciedlonego w już obowiązu-
jących dokumentach planistycznych. 
Miałby on również skrajnie negatyw-
ny, niszczący wpływ na środowisko, 

w tym niezwykle rzadkie ściśle chro-
nione ekosystemy torfowo-bagienne.
 Rada Miejska w Piasecznie oczeku-Rada Miejska w Piasecznie oczeku-
je szybkiego i jednoznacznego przed-je szybkiego i jednoznacznego przed-
stawienia analizy lokalizacyjnej Ob-stawienia analizy lokalizacyjnej Ob-
wodnicy Aglomeracji Warszawskiej wodnicy Aglomeracji Warszawskiej 
w obecnym śladzie drogi krajowej w obecnym śladzie drogi krajowej 
DK 50.DK 50.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Zamknięcie placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych
 Zgodnie z decyzją rządu zako-
munikowaną w dniu 11 marca 2020 
r. przez Prezesa Rady Ministrów, od 
12 do 25 marca zawieszone zosta-
ją zajęcia w przedszkolach, szkołach 
i placówkach oświatowych na tere-
nie całego kraju. Zamknięciu podle-
gają również żłobki. W dniach 12-13 
marca placówki pozostaną otwarte
i w klasach nauczyciele będą pil-
nować dzieci po to, żeby umożli-
wić logistykę dla rodziców i opiekę 
nad dziećmi, natomiast od 16 marca 
wszystkie placówki zostaną zamknię-
te dla osób z zewnątrz.

 Szczegółowe informacje na stro-
nie wojewody: www.gov.pl

 Informacja jak uzyskać zasiłek 
opiekuńczy na opiekę nad zdrowym 
dzieckiem: www.gov.pl

Odwołane wydarzenia sportowe 

i kulturalne

 Na spotkaniu burmistrza z dyrek-
torami wszystkich jednostek organiza-
cyjnych oraz prezesami miejskich spół-
ek w ślad za postanowieniem Rady 
Ministrów podjęte zostały decyzje 
o odwołaniu wszystkich wydarzeń oraz 
zajęć sportowych i kulturalnych we 
wszystkich gminnych instytucjach kul-
tury oraz sportu. Zamknięte dla osób 
z zewnątrz będą Centrum Kultury 
i jego filie, Biblioteka Publiczna wraz 
z filiami oraz obiekty Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym basen.
 Podobnie jak w przypadku placó-
wek oświatowych zawieszenie dzia-
łalności tych instytucji zaplanowane 
zostało do 25 marca.

To nie ferie a kwarantanna

 Zwracamy baczną uwagę, że jest 
to sytuacja wyjątkowa, związa-

na z kwarantanną mającą zapo-
biec rozprzestrzeniani się ko-
ronawirusa, dlatego apelujemy 
o nie traktowanie tego okresu jak 
ferii. Prosimy o nie przemiesz-
czanie się bez wyraźnej potrzeby, 
unikanie zgromadzeń oraz miejsc 
publicznych, nie organizowanie 
rodzinnych wyjazdów wypoczyn-
kowych. Wykorzystajmy ten czas 
właściwie dla dobra i zdrowia nas 
wszystkich.

Ograniczenia w Urzędzie Miasta

i Gminy Piaseczno

 W celu zapobiegania rozpo-
wszechnianiu się koronawirusa, pro-
simy o ograniczenie wizyt osobistych 
w Urzędzie Miasta i Gminy Piasecz-
no. Informujemy, że sprawy niecier-
piące zwłoki można załatwiać tele-
fonicznie (centrala 22 70 17 500), 
lub drogą elektroniczną, np. poprzez 

mail oraz e-puap. szczegółowy wy-
kaz telefonów oraz maili na stronie 
www.bip.piaseczno.eu. Interesanci 
Urzędu będą obsługiwani przez pra-
cowników Urzędu jedynie w pilnych 
przypadkach.

 Wprowadzone ograniczenia mają 
charakter prewencyjny, aby minimali-
zować rozprzestrzenianie się wirusa.
 Będziemy Państwa na bieżąco 
informować w miarę zmieniającej się 
sytuacji.

Wyróżnienia dla Gminy 
Piaseczno
Gmina Piaseczno otrzymała dwa cenne wyróżnienia, zajmując wy-

sokie miejsca wśród innych samorządów.

Miejsce sprzyjające edukacji

 W dniach 3-4 marca odbyła się w Lublinie „Ogólnopolska Konferencja 
Samorządu i Oświaty”, podczas której ogłoszono wyniki rankingu „Miej-
sca sprzyjające edukacji”, przeprowadzonego przez pismo samorządowe 
„Wspólnota” oraz Fundację Naukową Evidence Institute.
 Jak można przeczytać na stronie fundacji “Miejsca sprzyjające eduka-
cji” to ranking, który wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyż-
szym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby 
uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształ-
cenia. Ranking skupia się na gminach, które w największym stopniu odpo-
wiadają za dobry start edukacyjny uczniów.
 Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 3 marca br., Wiceburmistrz 
Hanna Kułakowska – Michalak odebrała dyplom dla Gminy Piaseczno za 
zajęcie 9 miejsca w rankingu. Piaseczno znalazło się w ścisłej dziesiątce na-
grodzonych gmin, zajmując dziewiątą pozycję pośród 302 gmin w kate-
gorii powyżej 20 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców.
Więcej: www.evidenceinstitute.pl

Gmina otwarta na inwestycje

 Tego samego dnia Gmina Piaseczno otrzymała kolejną nagrodę. Pod-
czas Konferencji Edukacja Przyszłości nagrodzono bowiem laureatów pro-
gramu „Gmina otwarta na inwestycje”.
Gmina Piaseczno dołączyła do programu fi rmy Orange Polska we wrześniu 
2019 roku. Program wspiera budowę sieci światłowodowej i jest realizowa-
ny z dofi nansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 
prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 W pierwszym etapie projektu POPC2, fi rma Orange S.A. skupia się na 
podłączeniu do sieci światłowodowej szkół, wskazanych przez Minister-
stwo Cyfryzacji. W Gminie Piaseczno już wszystkie placówki korzystają 
z nowego, szerokopasmowego dostępu do internetu.
 Na podstawie dotychczasowych działań i ilości uzyskanych punktów 
w programie,Gmina Piaseczno otrzymała 2. miejsce pośród gmin, które 
przystąpiły do programu. 
www.gminaotwartanainwestycje.pl

 – Jestem dumny, że uczniowie w naszej gminie mogą cieszyć się z wy-
sokiej jakości kształcenia, a nasze placówki oświatowe oferują im szeroko-
pasmowy dostęp do internetu. Nasza gmina nieustannie się rozwija, stwa-
rzając mieszkańcom coraz więcej możliwości.- powiedział Burmistrz Mia-
sta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz

Rada Miejska wyraziła sprzeciw wobec proponowanych tras przebiegu
 Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 9 marca 2020 r. radni zajęli stanowisko w ramach konsultacji w związku z opracowa-

niem projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Lotniczego (SSL).
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Powieść z nutką erotyzmu
PIASECZNO W Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbyło się spotkanie z Agnieszką Lis. Tematem była „Prze-

budzona” - najnowsza książka mieszkającej w naszej gminie autorki

 Agnieszka Lis jest kobietą wie-
lu różnorodnych zainteresowań. 
Oprócz pisania książek (zarów-
no dla dorosłych, jak i dla dzie-
ci) jest również muzykiem (pia-
nistką) i dziennikarką. Przez wie-
le lat była także handlowcem w 
wielkich korporacjach. Jej najnow-
sza książka „Przebudzona” różni 
się od poprzednich powieści po-
przez dość wyraźnie nacechowa-
ne, ale jednocześnie subtelne i ko-
biece, wątki erotyczne. Nie jest to 
jednak bynajmniej płytki, mało 
zajmujący erotyk jakich nie braku-
je we współczesnej prozie, ale dra-
mat o trudnych relacjach rodzin-
nych, wychowaniu bez ojca, życiu 
z poczuciem winy i próbie zrozu-
mienia samej siebie. 
 Rozmowę z autorką poprowa-
dziła Katarzyna Czarnecka-Kuc. 
Agnieszka Lis opowiedziała, mię-
dzy innymi, o swoich pisarskich po-
czątkach, inspiracjach i... niezwy-
kłych spotkaniach z fanami. - Bar-

dzo budujące i wzruszające jest dla 
mnie to, że na te spotkania przyjeż-
dżały dziewczyny z Opola, Lubli-
na czy Ostródy – mówiła bohater-
ka wieczoru. - Na początku były one 
w restauracji i kawiarni, ale w końcu 
wynajęłam cały pensjonat, żebyśmy 
mogli ze sobą pobyć dłużej. Było 
naprawdę fajnie i będą kolejne takie 
spotkania.
 Agnieszka Lis zdradziła też taj-
niki swojego pisania. - Muszę mieć 
czas żeby zapomnieć co pisałam, by 
wrócić do tekstu na świeżo – przy-
znała autorka. - I to najlepiej za trzy, 
cztery miesiące, choć nie zawsze jest 
taka możliwość. Uważam, że moje 
krytyczne oko jest bardzo ważne i 
mam je u siebie rozwinięte w stopniu 
ponadprzeciętnym – choć tylko jeże-
li chodzi o moje własne powieści.
 Spotkanie w Centrum Edukacyj-
no-Multimedialnym zwieńczyły au-
tografy i pamiątkowe zdjęcia.

 Grzegorz Tylec

Polska Wersja
rozkołysała publikę
PIASECZNO W piaseczyńskim Domu Kultury odbył się koncert dla miło-

śników muzyki rap

 Polska Wersja to życiowy rap skierowany do szerokiego grona odbior-
ców - specyfi czny projekt stworzony przez Hinola i Jano, który stanowi swo-
isty pomost między klasyką polskiego rapu a współczesnością. Jeżeli chodzi o 
brzmienie, to artyści preferują raczej staroszkolne podejście do tematu, świa-
domie unikając popularnych trendów i pozostając wiernymi temu, w czym 
czują się najlepiej. 
 W Piasecznie zagrali w większości dla ludzi młodych, którzy świetnie zna-
li teksty poszczególnych piosenek i śpiewali je razem z nimi. Koncert promo-
wał najnowszy album Jano „Inna Wizja”, ale nie mogło zabraknąć na nim naj-
popularniejszych numerów z całego dorobku raperów, którym na scenie to-
warzyszył tego wieczoru DJ Lem.

Tyl.

R E K L A M A

Pobiegli dla Janka
KONSTANCIN-JEZIORNA Prawie 200 osób pobiegło w ostatnią niedzielę w Janmagedonie - 

biegu charytatywnym, którego celem było wsparcie Janka w walce z chorobą. 13-letni 

chłopiec od urodzenia cierpi na kilka poważnych dolegliwości i zbiera na operację wy-

dłużenia prawej nogi, która powinna umożliwić mu samodzielne chodzenie

 Organizatorami biegu byli Na-
talia Goss, Renata Mateńko i pre-
zes OSP Kawęczynek Dariusz Goss, 
dzięki któremu w akcję włączyli się 
również wszyscy miejscowi straża-
cy. Minimalną wpłatą, żeby wziąć 
udział w biegu, było 50 złotych, choć 
oczywiście liczono na większe datki. 
Zainteresowanie imprezą było bar-
dzo duże i dość szybko wyczerpał 
się limit zgłoszeń.
 Trzykilometrowy tor z aż sie-
demnastoma różnymi przeszkodami 
na terenie OSP Kawęczynek był nie 
lada atrakcją dla uczestników zawo-
dów. Oprócz samego biegu nie za-
brakło innych wrażeń – między in-
nymi pokazów strażackich, tańca, 
muzyki proponowanej przez DJ'a 
czy stoisk spożywczych.  - Jesteśmy 
zachwyceni cała imprezą! - mówi 
Natalia Goss, siostra Janka. - Było 
mnóstwo ludzi chcących pomoc i 
każdy z chęcią wrzucał swoją cegieł-
kę. Aktualnie nie mamy jeszcze po-
liczonej całej kwoty, ale z większej 
części, którą już policzyliśmy, mamy 
31 tysięcy. Najbardziej z całej impre-
zy podobał nam się Mateusz Ngo - 
11 letni chłopiec, który w tak cudow-
ny sposób reklamował nasz warzyw-

niak, że pozostał w sercu każdego 
uczestnika biegu. Patrząc na sukces 
tej imprezy zastanawiamy się już czy 
by jej nie powtórzyć. Przed Jankiem 
jeszcze długa droga, a zbiórka nadal 
trwa! Brakuje jeszcze około 70 tysię-
cy złotych.
 W spełnieniu marzenia Jan-
ka można pomóc wpłacając pie-

niądze za pośrednictwem stro-
ny internetowej – https://
zrzutka.pl/z-twoja-pomoca-spelnie-
marzenia-o-chodzeniu-jest-szansa-
zebym-poczul-sie-jak-zdrow y-
ch lopak-zbieram-na-operac je-
wydluzenia-nogi.

Grzegorz Tylec

fot. Mirosław Pasek

Kobieta z kotem
PIASECZNO W sali wystawowej biblioteki w Centrum Edukacyjno-Mul-

timedialnym odbył się wernisaż obrazów Jadwigi Wolskiej – miesz-

kanki Józefosławia

 Wernisaż był wyjątkowym wydarzeniem – nie tylko ze względu na duże za-
interesowanie mieszkańców i obecność samej artystki, ale również jej rude-
go pupila – kota o imieniu Tofi , który towarzyszy jej w życiu już od 16 lat. - Jest 
mi niezmiernie miło, bo w tak licznym gronie jeszcze nie prezentowałam swo-
ich obrazów – powiedziała Jadwiga Wolska. - Nie dorabiam żadnej fi lozofi i do 
tego, co maluję. Są to po prostu takie moje inspiracje domowym kotem. Sta-
ram się w tych kompozycjach ująć to, co jest bliskie mojemu sercu. Interesuje mnie 
wrażliwość kobiety i jej ukryta moc.
 Od obrazów artystki bije pozytywna energia, a uwagę odbiorców przycią-
ga ponadto odważne operowanie kolorem. W trakcie wernisażu odbyło się 
również losowanie – Jadwiga Wolska podarowała szczęśliwcom swoją akwa-
relę oraz kubki z kotami swojego autorstwa.
 Wystawa miała być czynna do 24 marca, ale ze względu na zagrożenie 
związane z koronawirusem biblioteka wstrzymała działalność.

Grzegorz Tylec

Jadwiga Wolska przyszła na wernisaż razem ze swoim pupilem

R E K L A M A
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Tuż za liderem
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2019/2020 grupy południo-

wej czwartej ligi

MKS PIASECZNO (2. miejsce, 32 punk-
ty) – Podopieczni Arkadiusza Modrze-
jewskiego są obecnie na drugim miej-
scu w tabeli. Niestety, przegrali bezpo-
średni mecz z Radomiakiem (1:2) na 
początku sezonu, ale szczególnie bolą 
straty punktów z dużo niżej notowa-
nymi zespołami w tabeli – remisy (po 
2:2) u siebie z ostatnią Unią Warsza-
wa i walczącą o utrzymanie Żyrardo-
wianką. Różnice w czubie są jednak 
tak minimalne, że o tym kto powal-
czy o awans do trzeciej ligi zdecydu-
je runda wiosenna. Piaseczno, po kil-
ku ciekawych wzmocnieniach w prze-
rwie zimowej, jest z pewnością jednym 
z głównych faworytów, ale swoją chęć 
wygrania ligi będzie musiało udowod-
nić na boiskach – także tych teoretycz-
nie słabszych rywali

Tabela grupy południowej czwartej ligi po rundzie jesiennej

1.  Radomiak II Radom     15 32 9 5 1 27-13
2.  MKS Piaseczno     15 32 9 5 1 43-19
3.  Błonianka Błonie     15 32 10 2 3 46-18
4.  Victoria Sulejówek     15 31 10 1 4 42-22
5.  Pilica Białobrzegi     15 27 8 3 4 37-24
6.  Oskar Przysucha     15 26 7 5 3 36-27
7.  Wilga Garwolin     15 23 7 2 6 30-32
8.  Mszczonowianka Mszczonów    15 22 6 4 5 23-22
9.  KS Warka     15 17 4 5 6 19-37
10.  KS Raszyn     15 17 5 2 8 20-27
11.  Mazur Karczew     15 15 4 3 8 19-23
12.  Proch Pionki     15 15 4 3 8 18-25
13.  Znicz II Pruszków     15 15 4 3 8 17-29
14.  Żyrardowianka Żyrardów    15 12 3 3 9 20-34
15.  Józefovia Józefów     15 10 2 4 9 11-28
16.  Unia Warszawa     15 7 1 4 10 8-36

W Sparcie bez większych zmian

Rudnicki wrócił do Piaseczna

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA W przerwie zimowej nie zaszło wiele zmian w składzie Sparty Jazgarzew

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA W MKS Piaseczno zagra Konrad Rudnicki, który występował ostatnio 

w trzecioligowym KP Starogard Gdański

 Na wypożyczenie przyszedł Radosław Waszew-
ski, bramkarz z MKS Piaseczno, a na zasadzie 
transferu definitywnego zespół prowadzony przez 
Arkadiusza Rysia wzmocnił Patryk Mastalerz z 
Escola Varsovia.
 Wyniki zimowych sparingów były różne i trud-
no na ich bazie prognozować obecną formę dru-
żyny. Sparta pokonała Koronę Góra Kalwaria 7:0, 
Mazur Karczew 3:2 i LKS Promna 6:0, ale musia-
ła uznać wyższość Ursusa II Warszawa 1:3, Laury 
Chylice 3:4 i Pogoni II Grodzisk Mazowiecki 1:6.

Tyl.

fot. Pogoń Grodzisk Mazowiecki

 26-letni napastnik, wychowanek Piasecz-
na, wraca do biało-niebieskich po siedmio-
letniej przerwie. Wcześniej grał w Sparcie 
Jazgarzew, Żyrardowiance Żyrardów, Pili-
cy Białobrzegi i Świcie Nowy Dwór Mazo-
wiecki. W barwach KP Starogard Gdański 
na poziomie trzeciej ligi rozegrał z kolei 126 
spotkań, w których strzelił 30 goli.
 To prawdopodobnie ostatnie wzmoc-
nienie, walczącej o awans, drużyny. Jeszcze 
przed sprowadzeniem Rudnickiego do Pia-
seczna trafił z Escola Varsovia junior Karol 
Boniecki.

Tyl.

Oldboye zagrali 
w Górze Kalwarii

Piaseczno lepsze 
od Ursynowa

PIŁKA NOŻNA Niezwykle udany turniej odbył się w ostatni weekend w 

Hali Sportowej przy ulicy Białka 7 w Górze Kalwarii. W ramach trzeciej 

edycji piłkarskiego Pucharu Mazowsza rywalizowało 10 drużyn z za-

wodnikami od 35. roku życia

 Po walce w dwóch grupach najlepsze tego dnia zespoły zmierzyły się ze 
sobą w fazie pucharowej. W meczu o trzecie miejsce Jeziorka Prażmów i Spar-
tanie postawili na widowisko dla kibiców, bo padło w nim w sumie aż 10 goli. 
Jeziorka wygrała ostatecznie 7:3. Wielki fi nał nie był już tak otwarty – MKS 
Piaseczno uległo w nim ekipie Oldboys Warszawa 0:2. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Damian Borowski (Oldboys Warszawa), królem strzelców 
z dziewięcioma bramkami - Marek Fąfara (Jeziorka Prażmów), a najlepszym 
bramkarzem imprezy - Krzysztof Frąckiewicz (MKS Piaseczno).

Tyl.

 Jako że mecz rozpoczął się o nietypowej dla gości porze, bo o godzinie 
10, lepiej zaczął je Ursynów. Piaseczno jednak w końcu się przebudziło i w 
drugiej połowie zdominowało rywala. Z podkoszowej przewagi użytek robił 
Nikodem Sarosiak (19 punktów), a na obwodzie dobrą skuteczność rzutową 
miał Kamil Banowicz (18 punktów). I choć ostatecznie udało się wygrać 19 
punktami, to jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że gdyby MUKS od po-
czątku grał swoje, różnica punktowa byłaby jeszcze większa.

Tyl.

Oldboys Warszawa – zwycięzcy turnieju w Górze Kalwarii

KOSZYKÓWKA, III LIGA, UKS GIM 92 URSYNÓW WARSZAWA - MUKS PIA-

SECZNO 66:85 (17:17, 18:16, 16:25, 15:27) W pierwszej połowie walka 

była jeszcze wyrównana, ale po zmianie stron to MUKS pokazał, że jest 

drużyną wyraźnie lepszą i w pełni zasługuje na sukces

R E K L A M A

Tyl.
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KURIER POŁUDNIOWY

KARIERA / REKLAMA

Szukasz 
pracownika?

Zadzwoń: 

 22 756 79 39

To miejsce czeka 

na Twoje 
ogłoszenie

R E K L A M A

Apel Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd pracy w Piasecznie z powodu  zagrożenia epidemiologicznego ko-

ronawirusem SARS-Cov-2 zwraca się z prośbą do klientów Powiatowego Urzędu Pracy 

w Piasecznie o ograniczenie bezpośredniego załatwiania spraw w siedzibach Urzędu 

przy ul. Szkolnej 20, Chyliczkowskiej 14 oraz Chyliczkowskiej 20.

 Powiatowy Urząd pracy w Pia-
secznie  prosi o korzystanie z do-
stępnych elektronicznych narzędzi 
załatwiania spraw poprzez usługi 
elektroniczne Publicznych Służb Za-
trudnienia  i  korzystania ze strony 
www. praca.gov.pl oraz Elektronicz-
nej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP) .
 Apelujemy w szczególności o ko-
rzystanie z portalu www.praca.gov.
pl w przypadkach:
- rejestracji i uzyskania statusu oso-
by bezrobotnej lub poszukującej 
pracy,
- składania wniosków o wpis do ewi-
dencji oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- składania wniosków o wydanie ze-
zwolenia na pracę sezonową.
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

DAM PRACĘ

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie 
wynagrodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

Pomocnika do serwisu opon, Gołków, tel. 791 143 517 

Gazeta Kurier Południowy poszukuje  kolportera do 
rozwożenia gazet, z własnym samochodem, ze znajo-
mością Konstancina i Ursynowa, praca 1 raz w tygo-
dniu (piątki), tel. 692 488 278

Podnajmę gabinet manicure w salonie kosmetycznym 
lub przyjmę manicurzystkę ze swoją działalnością, Pia-
seczno, tel. 691 964 620

Firma sprzątająca zatrudni Panie do sprzątania klatek 
schodowych, tel. 503 173 868

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

Zatrudnię elektromontera z doświadczeniem,
wymagana kat. B, tel. 668 461 868

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

Do warsztatu samochodowego w okolicy Piaseczna, 
przyjmę mechanika oraz osobę do przyuczenia, zakres 
usług to pełna mechanika, elektromechanika, układy 
wydechowe i wymiana opon, tel 609 503 404

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

Opieka nad dziećmi 6-12 lat, tel. 571 373 118 

Zatrudnię osoby do zmywania i obróbki warzyw 
w Piasecznie. Praca pon-piątek. tel. 602 297 380

Firma  w Raszynie zatrudni montera/serwisanta urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, elzbieta@rir.com.pl

Poszukujemy kobiet do pracy na maszynach pakują-
cych - bez nałogów. Miejsce pracy Piaseczno, jedna 
zmiana. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Zatrudnię mężczyznę - magazynier/kierowca. Wyma-
gane prawo jazdy, mile widziane uprawnienia na wózek 
widłowy, Piaseczno, tel. 506 948 308

Elektryka / Elektronika  / Elektrotechnika, tel. 600 880 375.
Lokalizacja: Władysławów k/Piaseczna

Zatrudnię Panią do składania i prac na produkcji,
Piaseczno, tel. 506 948 308

Prowadzącą zabawy edukacyjne z dziećmi, tel. 607 651 623

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

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

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

EKO-LED PIASECZNO – JÓZEFOSŁAW POSZUKU-
JE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MONTER - PRA-
COWNIK PRODUKCJI PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ 
TELEFON: 508 561 379

Cyfrowa drukarnia etykiet Unilogo Digital Printing w Pia-
secznie poszukuje kandydatów na stanowisko Operato-
ra maszyny poligraficznej. Oczekujemy znajomości ob-
sługi maszyn, dokładności i gotowości do pracy zmiano-
wej. Oferujemy umowę o pracę, prywatną opiekę medycz-
ną i stałe zatrudnienie. CV przyjmujemy mailowo: drukar-
nia@unilogo.com.pl tel.: 723919909 (8-16) lub osobiście.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysia-
dle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni sekretarza szkoły do spraw 
kadr (pełen etat). Telefon kontaktowy - (22) 462 85 20. CV 
proszę przesyłać na adres e-mail: praca@spwmy.edu.pl

Poszukiwany fryzjer, ok. Piaseczna, tel. 608 141 888

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

Pracownika do składu drewna w Łazach, może być 
emeryt, tel. 602 476 553

Piekarza, cukiernika, kierowcę do rozwożenia pieczywa, 
tel. 22 756 90 01, 663 044 036

Zatrudnię fryzjera/kę męskiego/ą, Piaseczno, tel. 604 433 127

Panie do sprzątania, Piaseczno, tel. 608 673 131

Hurtownia piwa Bajka w Gołkowie,zatrudni młodego pracow-
nika, niewykwalifikowanego-konwojenta, tel. 603 807 472

Zatrudnię młodego z okolic Gołkowa własnym samo-
chodem dostawczym – praca stała, poniedziałek-piątek, 
tel. 603 807 472

Kucharkę do baru w Konstancinie, tel. 663 06 56 76

Do produkcji i montażu okien aluminiowych, tel. 602 322 750

Przyjmę do sklepu spożywczego w Łosiu i Runowie,
tel. 601970036

Przedszkole Leśne w Piasecznie zatrudni nauczyciela. 
Umowa o pracę. Tel. 604 437 501 Pilne!

Agenta ochrony, do 55 lat. System 24/48h, Piaseczno-
Chylice. Tel. 506 158 658

Zatrudnimy opiekunów osób starszych (444zł/dyżur), 
praca od zaraz, tel. 602 795 596

Zakład Stolarski zatrudni pomocnika stolarza, Janki, 
tel. 601 897 727

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

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

Kierowca do cukierni, tel. 608 079 659

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
również na stanowisko kierownicze, pełny etat, 
tel. 505 075 670

Zatrudnię dekarza, tel. 503 540 456

Magazynier skład budowlany, ul. Mostowa 11, Żabieniec

Przyjmę fryzjerkę 3000 zł + procent, tel. 501 143 827

Pomocnik budowlany 601 847 143

SZUKAM PRACY 

Opieka nad dziećmi 6-12 lat, tel. 571 373 118 

Glazurnik, gipsiarz, własne narzędzia, tel. 662 508 405

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Posprzątam, tel. 513 449 171

KUPIĘ

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

Drzewo, drewno, okazyjnie przyjmę z wycinki, albo su-
che, tel. 668 172 777

SPRZEDAM

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

Tanio telewizor Samsung „26” i rowery, tel. 601 15 81 13

Bukszpan cięty do dekoracji, tel. 22 750 30 18

Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Producent: bramy przesuwne zwykłe, naprawy, 
tel. 887 545 254

Kontener budowlany 3500. 601 847 143

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Mitsubishi Colt, 1.3, 2001r., w dobrym stanie, 
tel. 535 585 189 

Honda poj. 600, tel. 797 084 170

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kupię każde auto całe do naprawy szybka wycena mila ob-
sługa zapraszamy więcej informacji pod nr tel. 572 696 585

Auto każde kupię, tel. 603 903 405

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Dwie działki 1000 i 1738 m kw., media, tel. 501 248 119

Sprzedam pawilon handlowy usługowy w Piasecznie 
(bazarek). Tel. 602 483 653

Pawilony 25 i 50 m kw., Piaseczno, Szkolna 13 C, 
tel. 604 55 15 01

Sprzedam drewniany dom całoroczny wraz z murowanym 
budynkiem gospodarczym na działce w Górze Kalwarii, 
tel. 518 363 243

Sprzedam pawilon 16 m kw. ul J. Pawła II w Piasecznie zł, 
cena do uzgodnienia, tel. 603 263 110

Działkę rolną 0,82 ha w Słomczynie k/Konstancina, 
tel. 781 042 481, 22 754 45 18

Budowlana,  2364 m kw., Wólka Kozodawska, media 
w drodze, tel. 602 463 705

Sprzedam działki w Woli Chynowskiej 667 120 665

Sprzedam Siedlisko, tel. 606 506 106

Sprzedam umeblowane mieszkanie 56 m kw. Piaseczno 
ul. Albatrosów 1 piętro,
tel. 512 411 184

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

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka 
w Siedliskach tel. 602 340 549
 
Sprzedam działkę k. Piaseczna w cenie ok. 17 000;  
tel. 604 624 875

Sprzedam tanie działki w Łazach tel. 604 624 875;

Do sprzedania super działka (3000 m2) w ŁAZACH  - ta-
nio ! Pod dużą inwestycję (biura, sklepy, przychodnie) aż 
70% zabudowy. W pełni uzbrojona. tel. 602 340 549 lub 
604 624 875
 
Atrakcyjna działka w Woli Prażmowskiej tel. 604 624 875

Tanie działki budowlane koło Tarczyna  tel. 604 624 875

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokale biurowe w Centrum Piaseczna 20 m kw. i 50 m kw. 
Tel.601213634

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Pokój z kuchnią opalany węglem na prywatnej posesji 
G.Kalwaria, tel. 514 096 666

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię prywatnie mieszkanie do 50 m kw. w Piasecznie 
tel. 574 786 275

Firma obrotu nieruchomościami  (30 lat na rynku) przyj-
mie do sprzedaży mieszkania. Mogą być z nieuregulowa-
nym prawem własności (spadki, decyzje  administracyjne , 
przydziały itp.) 602 340 549, 604 624 875

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Za-
dzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też, tel. 502 898 418
Remonty mieszkań i domów – malowanie, gładzie
gipsowe,  glazura, terakota, zabudowy k/g – solidnie, 
tel. 504 786 100

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

Tynki maszynowe gipsowe, cementowo-wapienne, 
tel. 722 139 868

Kierownik budowy, nadzory, kosztorysy, tel. 603 373 719

Fotowoltaika, tel. 607 598 574

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

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721
 
Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik, awarie, instalacje, kotłownie, uprawnienia, 
tel. 886 576 148

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

Hydraulik, tel. 608 030 808 

Malowanie Mieszkań,układanie paneli, instalacje 
elektryczne.Tanio, tel. 600 941 290

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

BRUKARSTWO, TEL. 698 698 839

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

KREDYTY I POŻYCZKI POZABANKOWE- MOŻLIWOŚĆ 
DOJAZDU, TEL. 799 130 892

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

Malarskie - mistrz, tel. 6029 209 944

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 505  762 018

Remonty, panele, glazura, malarskie, tel. 515 081 212

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Kredyty i pożyczki dla firm także pod zabezpieczenie 
Saldo+, tel. 668 738 896

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki płyty 
tel. 511 204 952

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352 

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne. Wylewki 
mixokretem. Tel. 502 788 561

Usługi stolarskie, tel. 605 683 364

Tynki maszynowe, tel. 533 125 444

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Wolne terminy, dekarskie, dachy, blachodachówka, rynny, 
obróbki blacharskie, tel. 514 258 253

Hydrauliczne, tel. 505 970 480

Elektryczne, tel. 607 838 619

Dachy - pokrycia, naprawy, rynny, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Malowanie mieszkań, tel. 505 58 67 28

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 35 zł /go-
dzinę, tel. 571 373 118

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

MATRYMONIALNE

Pani pozna Pana, odpowiedzialnego w.45-55 l. 
Tel. 517 031 285 ( po godz.17)

Dozorca, emeryt rencista, Baniocha. Tel. 601 380 203

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 

Hurtownia piwa Bajka w Gołkowie, Aleja Lipowa 65, zatrud-
ni kierowców z kat. B, dorota@bajwid.pl, tel. 603 807 472

Mechanika samochodowego i pomocnika (ucznia), 
posiadam uprawnienia pedagogiczne, tel. 502 328 510

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

Wynajmę pawilon 50 m kw., w centrum Tarczyna na 
działalność usługowo-handlową. Tel. 694 479 353

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581 

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

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

Pianino od podstaw dla początkujących, tel. 571 373 118

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

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie 
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl 
tel. 698 698 839

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Budowa domów, tel. 690 249 666

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

Sprzedam czynny pawilon handlowy  140 m kw., plac 
410 m kw., w Konstancinie , możliwość nadbudowy, 
tel. 501 228 081

R E K L A M A

Ogłoszenia 
drobne przyjmujemy 

pod nr tel. 22 756 79 39
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Koszmarnie brudny przystanek 737
LESZNOWOLA – Przystanek autobusowy 737 w Kolonii Lesznowola od miesięcy zarasta 

brudem, a z kosza wysypują się śmieci – twierdzi pan Piotr. – Nie rozumiem, dlaczego 

nikt tego nie sprząta…

 Stojąca przy ul. Postępu w Kolo-
nii Lesznowola wiata przystankowa 
przedstawia żałosny widok. Wszyst-
kie szyby pokrywa gruba warstwa 
błota i pyłu. Na brudnej, ulepionej 
ławce żadna z osób czekających na 
autobus nie próbuje nawet siadać. 
Brudny jest również chodnik ułożo-
ny w najbliższym sąsiedztwie wia-
ty. Kiedy kilka dni temu byliśmy 
na miejscu, kosz na śmieci był pu-
sty, jednak jeszcze dwa dni wcześniej 
wysypywały się z niego puste butelki 

i puszki. – Jeżdżę z tego przystanku 
niemal codziennie i za każdym ra-
zem, gdy do niego dochodzę, zbiera 
mi się na mdłości – mówi nasz czy-
telnik. – Ostatni raz korzystałem z 
ławki latem ubiegłego roku – póź-
niej była tak brudna, że nie dało się 
na niej siedzieć. Nie wiem, kto od-
powiada za utrzymanie wiaty w czy-
stości, ale to jest jakaś kpina…
 Jak udało się nam ustalić, przy-
stanki autobusowe znajdujące się 
na terenie Lesznowoli leżą w gestii 
gminy. – Na utrzymywanie na nich 
porządku jest podpisywana rocz-
na umowa z firmą, która myje, za-
miata i odśnieża te miejsca – infor-
muje Mateusz Ryczywolski z gmin-
nego referatu promocji. – W okresie 

letnim częstotliwość czyszczenia jest 
większa. Jeżeli chodzi o przystanek 
w Kolonii Lesznowola, znajduje się 
on na poboczu gruntowym, przez 
co w okresie jesienno-zimowym 
utrzymanie go w czystości jest bar-
dzo utrudnione. W najbliższym cza-
sie, jeżeli pogoda się poprawi, zosta-
nie on wyczyszczony. Opróżnianiem 
koszy na śmieci stojących w obrębie 
przystanków zajmuje się firma Jar-
per. Z przystanku w Kolonii Leszno-
wola śmieci odbierane są trzy razy 

w tygodniu, ale w niektórych miej-
scach, jak np. na ulicy Nadrzecznej 
w Wólce Kosowskiej, kosze opróż-
niane są codziennie. – Jeśli miesz-
kańcy mają uwagi dotyczące często-
tliwości opróżniania koszy czy czy-
stości wiat mogą zgłaszać je gmi-
nie poprzez aplikacje „Zgłoś uster-
kę” lub „Evenio” – informuje Mate-
usz Ryczywolski.

Tomasz Wojciuk

Gmina twierdzi, że trudno utrzymać przystanek w czystości 

bo stoi na gruntowym poboczu

Wiata przystankowa

jest ochlapana błotem 

i zakurzona

R E K L A M A
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PIASECZNO 

Nie chodźmy bez potrzeby do przychodni
 W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem, pacjenci korzysta-
jący z usług przychodni przy ul. Fabrycznej 1 w Piasecznie proszeni są o 
ograniczenie wizyt w placówce do tych absolutnie koniecznych i uza-
sadnionych medycznie. Zamiast zjawiać się w przychodni, w niewyma-
gających tego sytuacjach można korzystać z teleporad lekarskich pod 
numerem tel. 781 600 732. Dzięki teleporadzie można otrzymać nie tyl-
ko zalecenia, ale także e-zwolnienie i e-receptę.

TW

Stacja rowerowa na Górkach Szymona
 W mieście można korzystać już z 5 wypożyczalni rowerów, w których 
do dyspozycji mieszkańców jest łącznie 50 jednośladów. Stacje znajdują 
się przy dworcu PKP, obok sądu, przy stadionie miejskim, na rogu Cyra-
neczki i Julianowskiej w Józefosławiu, a od niedawna także na Górkach 
Szymona (w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019). Wszystkie są kom-
patybilne z rowerem warszawskim i konstancińskim.

TW

Mieszkańcy wciąż nie mają PSZOK-A
 Gmina unieważniła drugi przetarg na prowadzenie i obsługę 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wcześniej, 
wraz z końcem stycznia, umowę na obsługę takiego punktu wypo-
wiedziała spółka PUK Piaseczno, bo gmina nie chciała zgodzić się 
na proponowaną przez nią podwyżkę. Teraz odbędzie się praw-
dopodobnie trzeci przetarg, jednak trudno spodziewać się żeby 
przyniósł on rozstrzygnięcie (do dwóch poprzednich stawała tyl-
ko jedna firma – Jarper). 

TW

LESZNOWOLA
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