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Pijany próbował wręczyć policjantom łapówkę

Odpowiedzą za próbę kradzieży bankomatu

10-latek uratował 23-latka

Zwłoki mężczyzny znaleziono na przystanku

10 ton jabłek wylądowało w rowie

Pobił własne dzieci

Skradziono bmw

 Kilka dni temu wieczorem, w centrum miasta, wracający do domu 
policjant zauważył mazdę, łamiącą wszystkie możliwe przepisy ru-
chu drogowego. Po kilku minutach auto zostało zatrzymane do kon-
troli. Okazało się, że siedzący za kierownicą 42-latek jest komplet-
nie pijany – mężczyzna miał w organizmie 2 promile alkoholu. Nie 
zamierzał jednak dać za wygraną i zaproponował 900 zł łapówki w 
zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. Kie-
rowca został zatrzymany i spędził noc w areszcie. Następnego dnia 
usłyszał zarzuty jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości i próby 
wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu. O 
jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 W ostatnią sobotę około godz. 5 rano trzech mężczyzn próbo-
wało ukraść bankomat, stojący przy ulicy Słowiczej w Mysiadle. Gdy 
mocowali się z zabezpieczającymi urządzenie kotwami, zostali za-
trzymani. Mieli przy sobie stalową linę, specjalistyczne narzędzia wy-
korzystywane do włamań do bankomatów oraz pistolet hukowy. 49- 
oraz 41-latek byli w przeszłości karani i mieli związek z tzw. gangiem 
„Mutantów”. Ich 24-letni kompan miał wcześniej na koncie kradzież 
i włamanie. Wszyscy usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresz-
towani. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzani mogą mieć na koncie 
także włamania do bankomatów w innych miejscowościach, w tym 
na terenie powiatu wołomińskiego.

 W środę po południu do ofi cera dyżurnego zadzwonił 10-letni 
chłopiec, który poinformował o zaginięciu jego 23-letniego członka 
rodziny. Mężczyzna miał problemy psychiczne. W jego poszukiwa-
nia natychmiast zaangażowali się policjanci i strażacy. Po kilku go-
dzinach zaginionego znaleźli w lesie dwaj dzielnicowi. 23-latkowi na 
szczęście nic się nie stało. 

 W środę, kilka minut po północy, na przystanku autobusowym na 
wysokości ul. Okulickiego 10 znaleziono zwłoki mężczyzny, który nie 
miał przy sobie żadnych dokumentów. Policja próbuje teraz zidenty-
fi kować denata. Mimo że przyczyna jego śmierci jest na razie niezna-
na, już wiadomo że nie przyczyniły się do niej osoby trzecie. 

PIASECZNO
Wystawa w ogrodzie
 Kolonia Artystyczna w Za-
lesiu Dolnym zaprasza w nad-
chodzący weekend na plenero-
wą wystawę prac udostępnio-
nych w cyklu „Codziennie jedna 
praca...”. Obrazy będzie można 
oglądać w ogrodzie przy ulicy 
Dębowej 3 (wstęp dla maksy-
malnie czterech osób jednocze-
śnie) w godz. 12-17. Na wysta-
wie będą zaprezentowane pra-
ce między innymi Józefa Wilko-
nia, Magdaleny Shummer-Fan-
gor, Leszka Jampolskiego, Jana 
Młodożeńca i Pawła Górskiego. 

Tyl.

 W czwartek rano w Grzędach na alei Krakowskiej przewróciła się 
naczepa z jabłkami. Do wypadku doszło w pobliżu sygnalizacji świe-
tlej na nitce drogi w stronę Warszawy. Prawdopodobnie kierowca 
przewożącego owoce tira zbyt późno zareagował na zmieniające 
się światło i zaczął gwałtownie hamować. W efekcie stracił kontrolę 
nad ciężarówką, która staranowała barierę i runęła do przydrożnego 
rowu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

 Dwa dni temu policjanci z Konstancina-Jeziorny zatrzymali na 
jednym z osiedli mężczyznę, który z wyjątkowym okrucieństwem 
znęcał się nad swoimi dziećmi. Teraz będą wnioskować dla niego o 
areszt tymczasowy. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

 W nocy z 16 na 17 kwietnia z osiedla przy ul. Maciejki w Nowej 
Woli skradziono srebrne bmw X3 z 2012 roku o wartości 80 tys. zł. Po-
licja poszukuje świadków zdarzenia. 
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Nie dostali pieniędzy za grunty 
pod Puławską Bis
LESZNOWOLA Co najmniej kilkunastu właścicieli, których grunty zostały przejęte pod Pu-

ławską Bis, nie otrzymało jeszcze odszkodowań. - To oburzające i nieludzkie – mówi je-

den z nich

 Budowa odcinka „B” drogi S7 od 
węzła Lesznowola w kierunku Tar-
czyna od kilku miesięcy idzie pełną 
parą. Tymczasem byli już właścicie-
le gruntów, na których powstaje eks-
presówka, nie otrzymali od Skar-
bu Państwa odszkodowań. Jako że 
sprawa jest delikatna, żaden z nich 
nie chce wypowiadać się pod nazwi-
skiem. - Boimy się zemsty urzędni-

ków. Nie szukamy rozgłosu, chce-
my tylko otrzymać należne nam pie-
niądze – mówi jeden z nich. - Od 
siedmiu miesięcy, czyli dnia w któ-
rym został wydany ZRID, ta ziemia 
nie jest już moją własnością – roz-
kłada bezradnie ręce pan Michał, 
mieszkaniec Wilczej Góry. - Mimo 
to nikt nie przedstawił mi jeszcze 
wyceny, nie mówiąc o wypłacie od-
szkodowania. GDDKiA traktuje nas 
jak powietrze, mimo że zajęła nasze 
grunty i buduje na nich drogę. Na 
mojej działce o powierzchni ponad 
1 ha wykonawca zdążył wyciąć pra-
wie 100 starych drzew, za które rów-
nież nie dostałem ani złotówki.
 Inny właściciel gruntów zajętych 

pod Puławską Bis, pan Andrzej, wy-
mienia nazwiska kilkunastu sąsia-
dów, którzy – podobnie jak on – do 
dziś nie doczekali się odszkodowa-
nia. - Ludzie ci są cali w nerwach, 
bo nie wiedzą na czym stoją – mówi. 
- Skończy się pewnie tak, że wsią-
dziemy w autokar i pojedziemy do 
wojewody, bo to jest zwykłe bezpra-
wie... Mnie wycięli na przykład las, 
chociaż na miejscu nie było wcze-
śniej żadnego rzeczoznawcy. Na ja-
kiej podstawie oszacują potem wy-
sokość odszkodowania?
 Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, w któ-
rej gestii leży wypłata odszkodowań, 
dlaczego wywłaszczeni właścicie-
le nie otrzymali jeszcze rekompen-
sat finansowych za utracone grun-

ty. - Wypłacamy pieniądze dopiero 
po tym, jak zostanie zatwierdzona 
wycena – wyjaśnia Małgorzata Tar-
nowska, rzeczniczka warszawskiego 
oddziały GDDKiA. - Problem pole-
ga na tym, że ZRID dla odcinka „B” 
jest nieostateczny. Są od niego od-
wołania do ministerstwa rozwoju. 
Oznacza to tyle, że nie mogą być na 
razie wypłacane odszkodowania. Z 
drugiej strony decyzja wydana jesie-
nią ubiegłego roku miała rygor na-
tychmiastowej wykonalności. Na jej 
podstawie wykonawca mógł wejść 
na plac budowy. To, że jest nieosta-
teczny ZRID, nie ma w tym wypad-
ku nic do rzeczy. Takie jest obowią-
zujące w Polsce prawo.

Tomasz Wojciuk

Zdesperowani ludzie nie rozumieją, dlaczego GDDKiA 
nie zapłaciła za ich własność

Mimo że zgoda na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID)

z mocy której grunty pod 

Puławską Bis przeszły na 

własność skarbu państwa 

została wydana na początku 

października, właściciele 

ziemi do dziś nie doczekali 

się odszkodowań

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A
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Co dalej z piaseczyńską
wąskotorówką? 
PIASECZNO Ten rok może być wyjątkowo trudny dla piaseczyńskiej wąskotorówki. W 

związku z pandemią kolejka nie może organizować wycieczek i nie wiadomo, kiedy 

wznowi przewozy turystów. - Już teraz znacząco ograniczamy nasze koszty, nie wiem 

co będzie później – mówi Michał Duraj, wiceprezes zawiadującego wąskotorówką Pia-

seczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej

 - Szczyt sezonu turystyczne-
go przypada od połowy kwietnia 
do początku wakacji – mówi Mi-
chał Duraj. - To właśnie wtedy wo-
zimy m.in. wycieczki szkolne i mamy 

sporo różnego rodzaju imprez. Teraz 
powinniśmy pracować pełną parą, 
a wszystko jest w zawieszeniu. Za-
miast zarabiać prowadzimy prace 
porządkowe i remontowe, które zwy-
kle wykonujemy w tzw. martwym se-
zonie. Jeśli moglibyśmy jeździć od 
wakacji, to jest szansa że przy du-
żych oszczędnościach, jakoś zbilan-
sujemy nasz budżet. Jeśli w tym roku 
w ogóle nie będziemy mogli świad-
czyć usług przewozowych, nasza sy-
tuacja stanie się dramatyczna.
 Towarzystwo realizujące prze-
wozy turystyczne zatrudnia w su-

mie kilkanaście osób, zajmujących 
się także konserwacją taboru i re-
montami szlaku. A raczej zatrud-
niało, bo większość z nich otrzy-
mało już wypowiedzenia. - W 
głównej mierze utrzymujemy się 
ze sprzedaży biletów, których te-
raz nikt nie kupuje – mówi Michał 
Duraj. - W tym roku dostaliśmy 
od gminy 80 tys. zł dotacji na roz-

wój turystyki. Szukamy możliwo-
ści pozyskania dalszych środków, 
m.in. z ministerstwa kultury. Uru-
chomiliśmy sklepik internetowy z 
gadżetami, będziemy też sprze-
dawać cegiełki na odbudowę ko-
lei. Boję się jednak, że to wszystko 
może być za mało... 

Tomasz Wojciuk

Zamiast wozić turystów, pracownicy kolei wykonują prace
porządkowe i remontowe

Zawiadujące koleją 

wąskotorową towarzystwo 

czerpie zyski głównie 

ze sprzedaży biletów. 

Problem w tym, że w tej 

chwili nie ma żadnych 

przewozów turystycznych

Przebudowa stawu w parku
miejskim może się przedłużyć
PIASECZNO Na pewno do końca kwietnia, w związku z przebudową sta-
wu w parku miejskim, będzie zamknięty mostek nad Perełką od stro-
ny ulicy Prusa. Dowiedzieliśmy się, że wykonawca inwestycji będzie 
wnioskował o wydłużenie terminu zakończenia robót

 Bardzo dużo prac w rejonie stawu zostało już zakończonych. Umocniono i 
wyprofi lowano skarpy zbiornika, posiano trawę, zamówiono też nowe rośliny. 
Trwa przebudowa fragmentu kanału Perełki od strony obwodnicy. Wszystkie 
urządzenia wodne zostały już rozlokowane, w tej chwili powstają schody i po-
most. - Na bieżąco monitorujemy prace melioracyjne, hydrotechniczne, bu-
dowlane, ogrodnicze. Pilnujemy także ustalonych harmonogramów – zapew-
nia burmistrz Daniel Putkiewicz. - Co do terminu zakończenia prac, to trudno 
mi powiedzieć jak z tym będzie w obecnej sytuacji. Mam informację, że wyko-
nawca będzie wnioskował o jego przedłużenie. Dla mnie w tej chwili najważ-
niejsze jest to, aby jak najszybciej umożliwić mieszkańcom przejście most-
kiem od strony ulicy Prusa. 

TW

Trwa budowa schodów i pomostu w rejonie stawu

R E K L A M A



BIULETYN INFORMACYJNY 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 nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm. ) 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. da-
lej Rozporządzeniem

ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomość gruntowa, niezabudowana, 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 Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr  WA5M/00355920/0. Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  113.522,85 zł brutto

Wysokość wadium: 5.676,14 zł

 Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zachodniej części Jesówki przy ulicy Konika Polnego, w niewielkiej odległo-
ści od skrzyżowania z ulicą Źródlaną. Ulica Konika Polnego stanowi drogę urządzoną i utwardzoną, prostopadłą do ulicy Źró-
dlanej, która łączy Piaseczno z Zalesiem. Dojazd do tej nieruchomości urządzono od ulicy Konika Polnego. 
 Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowa-
ne przeznaczone pod nowe inwestycje mieszkaniowe. Centrum administracyjne miasta Piaseczno oddalone jest o ok. 9 km.
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla cz. wsi Jesówka zatwierdzonym Uchwałą nr 1241/
XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.12.2009r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. nr 77 poz. 11188 z dnia 17.04.2010r.) działka 91/3 
obr. Jesówka znajduje się w obszarze funkcjonalnym oznaczonym symbolem 1MN.- zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na. Działka ma możliwość zagospodarowania jako odrębna nieruchomość, pod warunkiem spełnienia innych ustaleń planu. 
Zagospodarowanie działki zostało częściowo ograniczone poprzez istnienie linii energetycznej wysokiego napięcia. 
 Działka 91/3 obr. Jesówka jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Posiada kształt długiego i wąskiego 
prostokąta. Szerokość frontu ok. 6 m.b. Na działce nie znajdują się przyłącza mediów, ale w zasięgu nieruchomości  jest uzbro-
jenie techniczne terenu: woda w ulicy Konika Polnego , kanalizacja w ul. Konika Polnego, prąd przy działce.
 Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 
29.11.2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym- protokół z pierwszego przetargu sporządzono w dniu 03.12.2019r.
Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został w dniu 13 marca 2020 i zakończył się wyni-
kiem negatywnym- protokół z drugiego przetargu sporządzono w dniu 18 marca 2020r.
 Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 05 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (p. 38) 

na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

 Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia  01.06.2020r. (włącznie) 

do godz. 16.00 – w zamkniętych kopertach.

 Oferty składane przez zainteresowanych 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 przyjmuje 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 przypadku osób 
wymienionych w§ 5 ww Rozporządzenia. 
 Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 

8670 8392 do dnia 01.06.2020r. Datą wpłacenia wadium jest data uznania wymaganej kwoty na ww rachunku bankowym 
Gminy Piaseczno. 
 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium 
zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwo-
łania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.
 Cenę nabycia nieruchomości należy 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 przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca nie-
ruchomości.
 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. 
 Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.
 Burmistrzowi  przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 Ogłoszenie wywiesza się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamiesz-
cza się na stronie internetowej bip urzędu oraz w prasie.
 Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523

Piaseczno, 21.04.2020
 Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza Miasta Gminy Piaseczno

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Piasecznoogłasza II przetarg pisemny ograniczony 

na sprzedażnieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno

oznaczonej jako działka nr ew. 166/2 o powierzchni 0,04ha, położona w miejscowości Wola Gołkowska gm. Piasecz-
no w rejonie ulic Gościniec i Krótka, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę 
wieczystą nr WA1I/00014155/2
I przetarg odbył się w dniu w dniu 06.03.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości:   46.078,75 zł brutto (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium :  2.304,00 zł

 
 Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku Urzędu 

Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pok. 38.

 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż w/wym nieruchomości zostało wywieszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zamieszczone na stronie internetowej 
www.piaseczno.eu oraz zostało opublikowane w gazecie lokalnej.
 Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 22 70-17-523.

Piaseczno, 21.04.2020 r. 
 up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 293), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Piasecznie:
• Uchwały Nr 504/XXII/2020 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części mia-
sta Piaseczno dla działek nr ewid. 13, 14/1 obr. 61 oraz działki nr ewid. 57/1 obr. 65.
 Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, za-
mieszczoną na stronie internetowej: bip.piaseczno.eu (pod zakładką: Obwieszcze-
nia  architektoniczne) jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. 
 Wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego można składać w ter-
minie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. Wnioski mogą być składane: 
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5 (czasowo nieaktualne z uwagi na ograniczenia związane z ogłoszeniem 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii)
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 (czasowo nieaktualne z uwagi na ograniczenia 
związane z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii)
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e–mail: uia@piaseczno.eu
 Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest 
organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz ozna-
czenia nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza 

Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Urbanistyki i Architektury

UiA.6721.1.2020.KW

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 
ze zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5 – na półpiętrze oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu za-
mieszczony został do publicznej wiadomości: 

 „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia” - lokal użytkowy, 
o powierzchni 23,69m2,oraz piwnicy o powierzchni 59,87m2 usytuowanych w bu-
dynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie,  przeznaczonych do wynajęcia w trybie bez-
przetargowym na okres 7 lat, na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności gastronomicznej.
 „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia” - lokal użytkowy, o po-
wierzchni 47,91m2,usytuowany w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazga-
rzewie przy ul. Głównej 31,przeznaczony do wynajęcia w drodze przetargu nie-
ograniczonego na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na prowadzenie działal-
ności handlowo-usługowej.
 „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia”-nieruchomość za-
budowana budynkiem o powierzchni 96,00m2, usytuowany w Zalesiu Górnym 
przy ul. Jelonka 2, przeznaczony do użyczenia na okres pięciu lat, na rzecz Związku 
Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręgu Mazowieckiego Obwód Piaseczno z przezna-
czeniem na prowadzenie Domu Harcerza.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miasta i Gminy Piaseczno 

mgr Hanna Kułakowska-Michalak

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia przez Gminę Piaseczno 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
65 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu został 
udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przezna-
czonych do zbycia:
- nieruchomość niezbudowana oznaczona jako działka ewid. nr 37/4 o pow. 1126 m2, 
położona w obr. 12 m. Piaseczno – sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego

Z up. Burmistrza 

Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Piaseczno

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia przez Gminę Piaseczno 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) in-
formuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na 
I piętrze oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu został udostępniony do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia:
- nieruchomość niezbudowana oznaczona jako działka ewid. nr 43/3 o powierzch-
ni 139 m2, położona w obr. 16 m. Piaseczno – sprzedaż w trybie przetargu nieogra-
niczonego

Z up. Burmistrza

 Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza

 Miasta i Gminy Piaseczno

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.65) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie 
przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczony został wykaz dot. wydzierżawienia na okres 
od dnia 01.05.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. działek nr 24/79, 24/73, 24/71, 24/53, 24/55, 24/56, 24/66, obr. Józefosław, 
położonych przy ul. Al. Bzów, o pow. ok. 855 m2 z przenaczeniem pod teren wewnętrzny układ komunikacyjny-dojazd do posesji. 
 Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. od dnia 20.04.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno



 Samorząd Mazowsza realizuje
projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz 
adaptacja pomieszczeń w związku z poja-
wieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 
na terenie województwa mazowieckie-
go”. Jego całkowita wartość wynosi 
150 mln zł, z tego 124,9 mln zł po-
chodzi z funduszy europejskich 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. Mazowsze jako pierw-
sze województwo w kraju uruchomiło 
środki unijne na ten cel.
 – Unia Europejska wyciągnęła do 
nas pomocną dłoń. To ogromne wspar-
cie, dzięki któremu możemy doposa-
żać nasze szpitale. Z puli 150 mln zł za-
angażowaliśmy już ponad 127 mln zł. 
To wymierna pomoc, której efekty już 
są widoczne. Kolejne dostawy sprzętu 
i środków ochrony osobistej trafiają do 
mazowieckich szpitali – podkreśla mar-
szałek województwa mazowieckiego 
Adam Struzik.Adam Struzik.

UE pomaga i to skutecznie

 Unijne wsparcie pozwoli na wypo-
sażenie m.in. w niezbędny sprzęt pod-
mioty, na które wojewoda mazowiecki
nakłada obowiązek podwyższonej go-
towości. W tym momencie to 62 pla-
cówki w województwie. Podwyższo-
na gotowość dotyczy także stacji po-
gotowia ratunkowego i transportu sa-

nitarnego. Nad odpowiednim rozdy-
sponowaniem sprzętu i asortymentu, 
i kierowaniem ich tam, gdzie są one 
w danej chwili najpotrzebniejsze, pra-
cuje powołany przez marszałka wo-
jewództwa specjalny zespół. W jego 
skład weszli przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego, wojewody mazo-
wieckiego oraz eksperci – konsultan-
ci wojewódzcy.

Zamówienia trafi ają do szpitali

 Każdego dnia do szpitali na Ma-
zowszu dostarczane są kolejne partie 
zakupionego w ramach projektu unij-
nego sprzętu i środków ochrony oso-
bistej. Podpisanych zostało już blisko 
50 umów na dostawę ponad 260 sztuk 
różnego rodzaju sprzętu specjalistycz-
nego i 4,4 mln sztuk środków ochro-
ny osobistej. Finalizowane są kolej-
ne umowy. Wartość projektu unijne-
go to 150 mln zł, z czego zakontrakto-
wanych zostało już ponad 127 mln zł.
Realizowane umowy dotyczą zakupu 
respiratorów, tomografów kompute-
rowych, aparatów RTG, defibrylato-
rów, kardiomonitorów, urządzeń do 
dekontaminacji, łóżek do intensyw-
nego nadzoru czy pojazdów specjali-
stycznego przeznaczenia z oddzielną 
przestrzenią dla kierowcy. Sukcesyw-
nie kupowane i dostarczane do szpi-
tali są także środki ochrony osobistej, 

w tym rękawiczki, kombinezony, ma-
ski czy gogle i przyłbice.

Testy dla pracowników 

służby zdrowia

 BliskoBlisko 7 tys. testów dla perso- 7 tys. testów dla perso-
nelu mazowieckich szpitalinelu mazowieckich szpitali zaku-
pił samorząd województwa. Oso-
by z podejrzeniem zarażenia, mają 
dostęp do szybkich testów na obec-
ność koronawirusa. Czas oczeki-
wania na wyniki  wynosi maksy-
malnie 14 godzin. Na ten cel samo-
rząd Mazowsza przeznaczył 3 mln zł3 mln zł
z UEz UE. Umowa została podpisana 
z ALAB laboratoria sp. z o.o. Szpita-
le już z nich korzystają.

Pamiętajmy o seniorach

 Zarażenie koronawirusem SARS-
CoV-2 jest szczególnie niebezpiecz-
ne dla osób powyżej 65. roku życia.powyżej 65. roku życia. 
Ma to związek z układem odporno-
ściowym, który z wiekiem jest coraz 
słabszy. Przez to starsi ludzie trud-
niej znoszą wszelkiego rodzaju infek-
cje. Poza tym cierpią często na róż-
ne choroby przewlekłe, co dodatkowo 
obciąża ich organizm. – Podczas epi-
demii musimy dbać o siebie w szcze-
gólny sposób, a przestrzeganie zasad 
jest wręcz koniecznością. Dbajmy 
też o naszych seniorów i pomagajmy 
w zrobieniu zakupów czy wyprowadze-
niu psa – podkreśla wicemarszałek
Wiesław Raboszuk.Wiesław Raboszuk.

Samodyscyplina wskazana

 Nowy koronawirus SARS-CoV-2 
wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. 
Choroba najczęściej objawia się go-
rączką, kaszlem, dusznościami, bóla-

mi mięśni, zmęczeniem. Wirus prze-
nosisię drogą kropelkową. Cięż-
ki przebieg choroby obserwuje się 
u około 15–20 proc. osób, do śmier-
ci dochodzi u 2–3 proc. chorych. Klu-
czowa w walce z koronawirusem jest 
profilaktyka, a przede wszystkim 
zachowanie higieny oraz wzajem-
na izolacja. Ważne jest zarówno czę-
ste i dokładne mycie rąk, unikanie 
dotykania twarzy, ale też noszenie 
w miejscach publicznych maseczek 
i rękawiczek. Wskazane jest używanie 
środków dezynfekujących, zwłaszcza 
po kontakcie z różnymi przedmiotami 
codziennego użytku (np. telefonem) 
czy ogólnodostępnymi powierzchnia-
mi np. poręczami czy klamkami.

Gdzie szukać informacji?

• Bieżące komunikaty publikowane 
są na stronach Ministerstwa Zdrowia 
(gov.pl/web/koronawirus)(gov.pl/web/koronawirus), Główne-
go Inspektora Sanitarnego (gis.gov.(gis.gov.
pl) pl) i Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO).
• Narodowy Fundusz Zdrowia urucho-
mił całodobową infolinię 800 190 590800 190 590,
gdzie można uzyskać informacje doty-
czące postępowania w sytuacji podej-
rzenia zakażenia koronawirusem.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz 
adaptacja pomieszczeń w związku z poja-
wieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na 
terenie województwa mazowieckiego” jest 
realizowany przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Całkowita wartość projek-
tu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł po-
chodzi z funduszy europejskich z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze 
jako pierwsze województwo w kraju urucho-
miło środki unijne na ten cel. 
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Unia Europejska i samorząd Mazowsza 
doposażają mazowieckie szpitale

Respiratory, zamgławiacze do karetek, przyłóżkowe aparaty 

RTG, urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji, kombinezony 

i maseczki ochronne – dzięki unijnemu wsparciu do mazowiec-

kich szpitali trafi ają najbardziej potrzebny sprzęt ratujący życie 

i środki ochrony. Wartość projektu dofi nansowanego z UE to 

150 mln zł, z czego zaangażowanych zostało już ok. 127 mln zł.
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Zostań w domu, 
zadbamy o Twoje włosy
Żyjemy w trudnych czasach epidemii. Stres, ciągłe przebywanie w 
pomieszczeniach, w którym jeszcze wciąż działa centralne ogrze-
wanie. Koloryzacja w domowym zaciszu, szczególnie w przypadku 
rozjaśniania włosów, ma bardzo negatywny wpływ na ich kondy-
cję. Stają się matowe, łamliwe i suche. Mimo zamkniętego salonu 
mamy dla Was receptę

 Powodów złej kondycji włosa może być wiele. Wśród nich wymieńmy cho-
ciażby złą pielęgnację, nadmierne przesuszenie  i przegrzanie włosa. Częste 
rozjaśnianie włosów,  prostowanie. Ale co zrobić kiedy nasze włosy wymagają 
reanimacji? Od jakiegoś czasu w dobrych salonach fryzjerskich pojawił się za-
bieg laminacji. 

Laminacja czyni cuda

 Laminacja iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regenera-
cji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje spe-
cjalna ochronna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 
gładkości, elastyczności oraz blasku. 
 Firma Estel zadbała o kosmetyki do domowej pielęgnacji. Dla Pań, które 
korzystały z zabiegu proponujemy szampon i balsam z linii iNeo-Crystal. Ko-
smetyki z tej linii przedłużają efekt zabiegu. Szampon jest delikatny dla wło-
sów, a balsam nadaje elastyczność, gładkość i piękny połysk. 

Jak zastąpić zabieg?

 Zabiegu laminacji nie da się zastąpić w 100%, ale można próbować szu-
kać innych rozwiązań. Do kuracji domowej  polecamy  maskę regenerującą z linii 
Otium MIRACLE REVIVE, która intensywnie odbudowuje włosy, głęboko nawil-
ża, efektywnie odżywia oraz skutecznie chroni przed uszkodzeniami. To wszyst-
ko zapewnia formuła bogata w lanolinę, pantolakton i witaminę E. Dzięki niej 
włosy staną się elastyczne, silne i nabiorą zdrowego połysku.
 Marka Estel dba o każdy rodzaj włosów. Stworzono linie do włosów znisz-
czonych, kręconych, blondów, długich, cienkich, suchych, z problemami skóry 
głowy i innych. Linie zawierają wiele pozycji takich jak szampony, maski, serum, 
pianki i  produkty o specjalistycznym działaniu. Zachęcamy do zapoznania się 
za naszym pośrednictwem z bogatą ofertą marki Estel. 

Zostań w domu

 To nie puste hasło. Dla Waszego dobra zamknęliśmy salon już 16 marca. Pra-
gniemy abyście zostali w domu, ale wciąż możemy walczyć o piękny i zdro-
wy wygląd Waszych włosów. Naszym orężem będą profesjonalne kosmety-
ki marki Estel. Teraz wraz z przedstawicielem marki opracowaliśmy program 
sprzedaży produktów z wyjątkowym  rabatem specjalnie dla klientów naszego

SALONU BB. Dla Was wszystkie dostępne u nas kosme-

tyki z RABATEM 50%. 

Pełna oferta kosmetyków na 

www.bbsalon.pl
Złóż zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem na-

szego facebooka,  kosmetyki prześlemy lub dowieziemy 

Zamówienia telefoniczne 

Pon.-Pt. 9.00-17.00 Tel. 692 709 040 

Salon BB ul. Młynarska 6/45, 05-500 Piaseczno 

RABAT 50%        RABAT 50% 

P R O M O C J A

Epidemia w powiecie 
piaseczyńskim
POWIAT W poniedziałek 20 kwietnia odbyło się pierwsze w historii wirtualne spotkanie 

powiatowej Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-

nego. Zostało ono poświęcono sytuacji epidemicznej w powiecie piaseczyńskim

 Radni już na począt-
ku spotkania potwierdzili, 
że nie posiadają informacji 
o liczbie testów na zakaże-
nie COVID-19 przeprowa-
dzanych w powiecie piase-
czyńskim. – Takich infor-
macji nie możemy uzyskać 
– przyznał przewodniczą-
cy komisji Krzysztof Ka-
sprzycki i dodał, że do sa-
nepidu w ogóle nie sposób 
się dodzwonić. Udało się 
radnej Grażynie Dąbek, ale 
informacji o liczbie prze-
prowadzonych testów jej 
nie udzielono. – Dostajemy 
tylko dane o osobach, które 
pozostają w kwarantannie i 
izolacji. Przekazujemy ich 
adresy do gmin – powie-
działa Agnieszka Pindelska 
z Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowe-
go. – Wiemy, że 25 osób kwarantan-
nę samowolnie opuściło. Będą za to 
odpowiadać z kodeksu wykroczeń.

Ile testów wśród 

mieszkańców

 – Komunikaty podawane przez 
sanepid są mocno pożądane, ale 
trudno wyciągać z nich jakiekol-
wiek wnioski bez informacji o licz-
bie wykonanych testów – podsumo-
wał Krzysztof Kasprzycki.
 W czwartek sanepid poinformo-
wał, że liczba otrzymanych wyników 
testów w kierunku SARS-CoV-2 w 
powiecie piaseczyńskim na dzień 21 
kwietnia to 446. - Nie jest to liczba 
wykonanych testów, gdyż część jest 
jeszcze w diagnostyce i opracowa-
niu w związku z tym wyniki te nie 
zostały jeszcze przesłane do Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Piasecznie – zostało pod-
kreślone w komunikacie. 
 Podczas wirtualnego spotkania 
radni zastanawiali się również nad 
tym, czy samorząd mógłby zakupić 
testy? Okazuje się, że nawet jeśli by-
łoby to możliwe to pojawiłby się pro-
blem – kto i gdzie mógłby je przepro-
wadzać.– A co z testami zakupiony-
mi przez Wietnamczyków? – dopy-
tywał Krzysztof Kasprzycki. 
 Okazało się, że nikt nie wie czy 
jakiekolwiek testy trafiły do naszego 
powiatu. – Być może na mocy jakiejś 
spec ustawy uznano, że muszą tra-
fić tam, gdzie są bardziej potrzebne 
– podzieliła się swoim domysłem 
Naczelnik Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych, Sylwia Wolny. 
– Trzeba by o to zapytać społecz-
ność wietnamską.

Zgon pacjenta 

z piaseczyńskiegoszpitala

 Jeden ze zgonów powiązanych 
z COVID-19 odnotowano w piase-
czyńskim szpitalu. Zmarł 80-letni 
mężczyzna hospitalizowany w Szpi-
talu św. Anny. – Piaseczyński szpi-
tal teraz testuje wszystkich, których 
przyjmuje – powiedziała Agniesz-
ka Pindelska . – Wcześniej przyjmo-
wano ludzi z innych powodów, a w 
trakcie leczenia okazywało się, że 
niektórzy są zakażeni. 
 – Bezpośrednią przyczyną 
śmierci pacjenta, który trafił do pia-
seczyńskiego szpitala była choroba 

onkologiczna – poinformowała Ewa 
Lubianiec, członek zarządu powiatu 
piaseczyńskiego.

„Nie” dla komercyjnych 

testów

 Poruszono także tematykę te-
stów robionych na terenie Ursyno-
wa. – To jest komercyjna inicjaty-
wa nie mająca nic wspólnego z sa-
morządem – wyjaśniała radna Mag-
dalena Mika-Kosior. – Ursynów tyl-
ko odpłatnie udostępnił teren firmie, 
która te testy wykonuje. 
 – Nie wyobrażam sobie, by po-
wiat czy gmina mogły proponować 
testy mieszkańcom na zasadach ko-
mercyjnych – powiedziała Ewa Lu-
bianie. – To w ogóle nie wchodzi w 
grę. Jako samorząd nie mamy moż-
liwości zakupów testów ani zorgani-
zowania laboratorium – podkreśliła.

Dobra sytuacja 

w powiatowych placówkach

 – W naszych placówkach nie 
występuje żaden przypadek zacho-
rowania – poinformowała Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Piasecznie, Klaudia 
Wojnarowska odnosząc się do sytu-
acji w rodzinnych domach dziecka, 
domu pomocy społecznej i Powia-
towym Ośrodku Interwencji Kryzy-
sowej. Podkreśliła, że bardzo wcze-
śnie podjęto działania profilaktycz-
ne w placówkach powiatowych, któ-
re ograniczyły do minimum możli-
wość zakażenia. – Na chwilę obec-
ną sytuacja jest dobra, ale możemy 
znaleźć się w trudnej sytuacji gdy 
zdarzy się przypadek zachorowania 
– zaznaczyła dyrektor Wojnarow-
ska.

Samorząd, szpital i wydatki

 – Nie mamy możliwości praw-
nych by jako powiat kupować sprzęt 
do szpitala – podkreśliła Ewa Lu-
bianiec. – To placówka prywatna, 
z którą łączy nas umowa dzierża-
wy. Trwa akcja zbierania środków 
na zakup respiratora prowadzona 
przez dwie fundacje. Jako mieszkan-
ka chciałabym, żeby ten szpital pod 
względem wyposażenia funkcjono-
wał na lepszym poziomie. 
 – Jeżeli Stocer zostanie prze-
kształcony w szpital zakaźny to tra-
fią tam i respiratory i niezbędny 
sprzęt – powiedziała Sylwia Wolny.

 Marszałek województwa prze-
znaczył 250 mln zł na cele do-
posażenia szpitali i służby zdro-
wia w skali województwa. 
– Do tej pory kupiliśmy 35 tys. ręka-
wiczek, 15 tys. maseczek, 600 kom-
binezonów ochronnych, 300 litrów 
środków dezynfekujących – podsu-
mowała Sylwia Wolny. – Zakupy, 
które zrealizowaliśmy opiewają na 
kwotę 87 tys. złotych, teraz dosta-
łem fakturę na 33 tys. zł za masecz-
ki chirurgiczne. 
 – 280 zł to koszt jednego ubrania 
ochronnego, zakupiliśmy 50 sztuk – 
dodała Agnieszka Pindelska.

Czy powiat powinien

wspomóc piaseczyński  szpital?

 – Czy możemy jako samorząd 
wspomóc szpital dotacją celową, np. 
przekazując środki finansowe dla 
fundacji na zakup respiratora? – do-
pytywał radny Rafał Jaszczak. 
 – Albo czy powiat mógłby zaku-
pić respirator i użyczyć go szpita-
lowi? – zastanawiał się przewodni-
czący komisji Krzysztof Kasprzycki. 
 – Od kilku tygodni szukam roz-
wiązań – powiedziała Ewa Lubia-
niec. – Nie ma możliwości finanso-
wo-prawnej byśmy kupili respirator 
i wydzierżawili go powiatowi. Umo-
wa ze szpitalem jest tak sformułowa-
na, że nie ma furtki by pomóc finan-
sowo szpitalowi. 
 – Umowę można zmienić – za-
uważyła radna rady miejskiej Mag-
dalena Woźniak, która gościnnie 
brała udział w spotkaniu komisji. 
 – Epidemia wyzwoliła temat. 
Szpital potrzebuje ogromnego do-
posażenia, mam żal do EMC (spół-
ka będąca właścicielem piaseczyń-
skiego szpitala – przyp.  red.), że nie 
informował wcześniej o niedoborze 
sprzętu – mówiła Ewa Lubianiec. – 
Trzeba sprawdzić czy jest możliwość 
by samorząd powiatowy udzielił do-
tacji celowej fundacji.
 – W moim odczuciu mamy pod-
stawę do wypowiedzenia lub rene-
gocjacji umowy z EMC, który nie 
spełnia roli szpitala powiatowe-
go – oceniała radna Magdalena Mi-
ka-Kosior. – Oni skupiają się na wła-
snym biznesie. Są tu nie po to by być 
szpitalem powiatowym, ale po to, by 
zarabiać pieniądze – oceniła radna.

Adam Braciszewski

Po raz pierwszy radni podczas komisji kontaktowali się 
za pomocą internetu
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Wiosną miasta pięknieją
GÓRA KALWARIA/KONSTANCIN-JEZIORNA/PIASECZNO Dookoła rynku imienia biskupa Stefana 

Wierzbowskiego w Górze Kalwarii posadzono dekoracyjne miłorzęby japońskie oraz 

ambrowce amerykańskie. Konstancin-Jeziorną zdobią bratki i mrozy, zaś Piaseczno - 

m.in. stokrotki i niezapominajki

 Na początku tygodnia w Górze 
Kalwarii posadzono 20 nowych drzew 
– niezwykle wytrzymałych miłorzę-
bów japońskich oraz ambrowców 
amerykańskich. Mieszkańcy powinni 
docenić je zwłaszcza latem, kiedy to 
będą dawały pożądany podczas upa-
łów cień. Z kolei jesienią drzewa mają 
stanowić element dekoracyjny, ponie-
waż będą miały piękne żółte (miło-

rzęby japońskie) i czerwone (ambrow-
ce) liście. Wcześniej, w ramach projek-
tu unijnego „Zielona Góra Kalwaria” 
posadzono 40 klonów i klono-jawo-
rów przy ul. księdza Sajny. Zastąpiły 
one 26 starych, schorowanych drzew 
(klonów) wyciętych jakiś czas temu. 
 - Nowe drzewa zostały otoczone 
kratkami, umożliwiającymi przeni-
kanie do korzeni wody – mówi Piotr 
Chmielewski, rzecznik ratusza. - Wpi-
sują się one w kompleksowy pro-
jekt przebudowy rynku. Na razie nie 
mamy środków na jego realizację, ale 
posadziliśmy drzewa zgodnie z pro-
jektem, aby nie trzeba ich było potem 
usuwać. W maju, zgodnie z sugestia-
mi mieszkańców, planujemy też wy-

mienić w centrum miasta trawniki. 
 Nasadzenia kwiatów i bylin ru-
szyły także w Konstancinie-Jeziornie. 
Tu ponad 6,3 tys. bratków i mrozów, 
które są odporne na niewielkie przy-
mrozki, zdobi ronda i skwery w cen-
trum miasta. Przewisające bratki zo-
stały posadzone także w dwóch wie-
żach znajdujących się przy skrzyżo-
waniu ul. Piłsudskiego z Sobieskiego 
oraz nieopodal Batorego. Drugi rzut 
nasadzeń planowany jest na początku 
czerwca. Wówczas to wieże i kwietni-
ki zostaną obsadzone m.in. begonia-
mi, pelargoniami i surfiniami. 
 W Piasecznie wydział utrzymania 
terenów publicznych obsadził kwiet-
niki i donice bratkami, stokrotkami 
i niezapominajkami. Kolorowe wio-

senne kwiaty można podziwiać m.in. 
na placu Piłsudskiego, przy budyn-
ku sądu oraz na rondach Solidarno-
ści i Mazowieckiego. Miasto sadzi też 
drzewa. W ramach nasadzeń uzupeł-
niających ma pojawić się ich w sumie 
kilkadziesiąt, w tym przy ulicy Dwor-
cowej, Geodetów, Liliowej, Julianow-
skiej czy Słowackiego w Złotokło-
sie. Kolejnych 70 drzew zostanie po-
sadzonych do końca miesiąca w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego na ten 
rok przy ul. Kilińskiego, Wojska Pol-
skiego, Młynarskiej, Szkolnej, Kuso-
cińskiego i Fabrycznej. Z kolei przy ul. 
Dworcowej (przy stacji PKP) i osiedlu 
komunalnym przy Fabrycznej pojawią 
się nowe krzewy ozdobne. 

Drzewa w Górze Kalwarii były sadzone w poniedziałek i wtorek

W Konstancinie-Jeziornie 

posadzono ponad 6,3 tys. 

bratków i mrozów. 

Drugie nasadzenia kwiatów 

planowane są w czerwcu

Dziadek Star pożegnał 
Piaseczno
PIASECZNO 20-letni samochód pożarniczy marki Star pożegnał w środę 
Piaseczno i trafi ł do OSP Kruszew w gminie Pniewy (powiat grójecki). 
W oczach niektórych strażaków dostrzec można było łzy wzruszenia

 Samochód pożarniczy star 244, który od 2000 roku służył OSP Piaseczno, 
teraz decyzją burmistrza i rady miejskiej został przekazany do OSP Kruszew. 
Auto zrobiło ostatnią rundę honorową po mieście, żegnając się także ze sta-
rą siedzibą OSP przy ul. Kościuszki. – Jestem w straży 10 lat, to był wóz w któ-
rym uczyłam się pierwszych kroków w pożarnictwie – wspomina ze wzrusze-
niem druhna Klaudia Kosnowska. – Nie zapomnę pożaru na polu, do którego 
przyjechało dużo jednostek nowocześniejszymi wozami. My starem wjechali-
śmy w pole, kierowca prowadził, a strażacy gasili z dachu. Wszyscy byli w szo-
ku. Ten wóz potrafi ł wjechać wszędzie i był niesamowicie skrętny.
 Jak zapewniają druhowie, auto jest w świetnym stanie technicznym, gdyż 
opiekował się nim naczelnik Robert Jakubowski dokładając wszelkich starań, 
by wóz zawsze był w pełni sprawny. – Bardzo dziękuję wszystkim druhom za 
to, że tak pięknie przygotowali auto byśmy mogli przekazać je dalej, by kolej-
ne lata służyło w innej jednostce – mówiła zastępczyni burmistrza Hanna Ku-
łakowska-Michalak.
 Auto, które do Piaseczna trafi ło w 2000 roku ma przejechane 44 425 km. 
Przez lata służyło piaseczyńskim ochotnikom w wielu akcjach gaśniczo-ra-
towniczych. Brało udział m.in. w akcji gaszenia pożaru hali Brilux czy planu 
zdjęciowego Quo Vadis.
 Star, który teraz będzie służył w gminie Pniewy, w Piasecznie został zastą-
piony przez Volvo. Nasi ochotnicy nowy wóz bojowy otrzymali pod koniec ze-
szłego roku. Został on sfi nansowany z budżetu gminy przy udziale środków z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Adam Braciszewski

R E K L A M A

R E K L A M A

Tomasz Wojciuk
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Radni nie ustają 
w pomocy
POWIAT Dowóz żywności najbardziej potrzebującym, dystrybucja ma-
seczek ochronnych, wsparcie osób samotnych, chorych i starszych – 
tym w ostatnich tygodniach zajmują się radni rady miejskiej w Pia-
secznie Renata Mirosław i Paweł Poncyliusz oraz radny powiatu Mar-
tin Świegodziński

 – Jako radni jesteśmy wolontariuszami w Caritasie działającym przy ko-
ściele św. Anny w Piasecznie – mówi radna Renata Mirosław, od kilku tygodni 
koordynująca akcję szycia maseczek dla służby zdrowia, w którą zaangażowa-
nych jest wiele wolontariuszek.
 Potrzeb w lokalnym środowisku jest dużo, radni pomagają nie tylko na co 
dzień, ale także w weekendy i święta. W Wielką Sobotę trójka radnych roz-
woziła żywność. – Trafi ała ona do najbardziej potrzebujących mieszkańców 
Piaseczna oraz tych, którzy mają problemy z samodzielnym poruszaniem się 
– dodaje radna Mirosław. –  Niestety nie każdy ma możliwość swobodnego 
wyjścia do sklepu i nie każdy zawsze może liczyć na pomoc najbliższych.
Oprócz żywności wciąż przybywa maseczek. W ostatnich dniach radny Mar-
tin Świegodziński kolejną partię maseczek dostarczył do szpitala „Stocer” 
w Konstancinie-Jeziornie. Maseczki trafi ły także do przychodni w Gołkowie, 
Głoskowie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie. Kilkadziesiąt maseczek Renata Mi-
rosław wraz z wolontariuszem Tomaszem Zarębą zwieźli także do Przychod-
ni Lekarskiej w Górze Kalwarii. – Ponad sto maseczek przekazaliśmy pani Pre-
zes Stowarzyszenia Chorych na Zespół Silvera Russella w Piasecznie – dodaje 
radna Renata Mirosław. – Trafi ą do niepełnosprawnych dzieci, nie tylko z te-
renu naszej gminy.
 Mieszkańców stale wspiera także radny Paweł Poncyliusz. Czasami trzeba 
pomóc nie tylko w dostarczeniu żywności, ale np. przywieźć butlę z gazem. 
– Jako radni reprezentujemy mieszkańców w samorządzie, ale w tym trud-
nym czasie potrzebna jest przede wszystkim zwykła ludzka pomoc – pod-
kreśla radna Renata Mirosław. – Wyciągnięcie do potrzebujących przyjaznej 
dłoni i fi zyczne wsparcie tych, którzy najbardziej tego potrzebują jest bardzo 
istotne. Cieszę się, że mogę liczyć nie tylko na pomoc innych radnych, ale tak-
że na bezinteresowne zaangażowanie wielu osób, które nie szczędzą czasu, 
środków i wysiłku dla wspierania lokalnej wspólnoty. Nasza akcja dystrybucji 
maseczek nie byłaby możliwa bez pań krawcowych, które wiele godzin po-
święciły szyciu. Bardzo im za to dziękuję.

Adam Braciszewski

Powiatowy Urząd Pracy dwoi się i troi
PIASECZNO Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie realizuje aktualnie cztery programy 

w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. - Największe zainteresowanie wzbudza-

ją pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – informuje Danuta Świetlik, dyrektor piase-

czyńskiego PUP-u
 Liczba bezrobotnych na prze-
strzeni ostatniego miesiąca wzro-
sła, ale tak naprawdę nieznacznie. 
Nie oznacza to jednak, że w Powia-
towym Urzędzie Pracy nic się nie 
dzieje. - Lawinowo wpływają do nas 
wnioski w ramach tarczy antykryzy-
sowej – mówi Danuta Świetlik. - O 
przyznanie pożyczki wystąpiło już 
ponad 2000 przedsiębiorców. Do-
tychczas rozpatrzyliśmy nieco po-
nad 300 wniosków. 
 
 

 
 
 
 
 W tej chwili PUP realizuje czte-
ry rządowe programy w ramach tar-
czy antykryzysowej. Pierwszy z nich 
to pożyczka w wysokości do 5 tys. zł 
na pokrycie bieżących kosztów pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej. Można ubiegać się o nią od 6 
kwietnia, jednak od ostatniego po-
niedziałku o pieniądze mogą wy-
stępować także mikroprzedsiębior-
cy nie zatrudniający pracowników. 
Pożyczka udzielana jest jednorazo-
wo. Jej spłata ma rozpocząć się po 
3-miesięcznym okresie karencji, a 
okres spłaty nie może przekroczyć 
12 miesięcy. Co ważne, pożyczka 
z odsetkami może zostać umorzo-
na pod warunkiem, że mikroprzed-

siębiorca przez trzy miesiące od jej 
udzielenia nie zmniejszy stanu za-
trudnienia w firmie, w stosunku do 
stanu na 29 lutego. 
 Inne programy mające na celu 
ochronę zatrudnienia i zachowa-
nie płynności finansowej przedsię-
biorców jak dofinansowanie kosz-
tów prowadzenia działalności go-
spodarczej czy dofinansowanie czę-
ści kosztów wynagrodzenia pracow-

ników oraz składek na ubezpiecze-
nia społeczne (zarówno dla przed-
siębiorców jak i organizacji pozarzą-
dowych) nie cieszą się już tak dużą 
popularnością. - Na razie w ramach 
tarczy antykryzysowej mamy do 
rozdysponowania 16 mln zł – mówi 
Danuta Świetlik. - Środki te na pew-
no będą niewystarczające, dlatego 
wkrótce wystąpię o ich zwiększenie.

Tomasz Wojciuk

W Powiatowym Urzędzie Pracy złożono już ponad 2 tys. wnio-
sków w formie papierowej bądź elektronicznej o przyznanie 
pożyczki do 5 tys. zł

W tej chwili na rozpatrzenie 

wniosku o przyznanie 

pożyczki czeka się około 

dwóch tygodni

R E K L A M A

Pobili rekord świata!
PIASECZNO W ostatnią środę podjęto udaną próbę pobicia rekordu 
świata w lekcji WF-u online. W pewnym momencie jednocześnie ćwi-
czyło razem 11900 osób
 Na pomysł akcji wpadła Fundacja v4sport, z którą współpracuje Szko-
ła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu. Rekord udało się po-
bić za pośrednictwem transmisji live na Facebooku. - Jesteśmy w szoku, bo 
nie spodziewaliśmy się takich wyników – mówi Julita Ilczyszyn, nauczycielka 
wychowania fi zycznego ze szkoły w Józefosławiu, która poprowadziła zaję-
cia. – Wszystkie statystyki są dla nas niesamowite, tym bardziej, że na pomysł 
wpadliśmy dwa tygodnie temu.
 Ludzie z całego świata odebrali akcję bardzo pozytywnie, chwaląc w ko-
mentarzach (których pojawiło się aż 24 tysiące!) przystępne ćwiczenia, entu-
zjazm prowadzącej i dynamiczną muzykę. - Gwarantuję, że to nie nasza ostat-
nia akcja tego typu – zapowiada Julita Ilczyszyn. - Ludzie, z którymi współpra-
cuję, mają naprawdę wiele świetnych pomysłów!

Tyl.
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Walczyli 
w Piaseczno Open
KICKBOXING W marcu do Piaseczna przyjechało ponad 200 zawodni-
ków z 14 klubów z całej Polski. Przez cały dzień rywalizowali oni w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach corocznego, ogólno-
polskiego turnieju kickboxingu „Piaseczno Open”

 Najmłodsi uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w formie zaba-
wy w turnieju na pałki piankowe (Soft contact). Ci nieco starsi i bardziej do-
świadczeni walczyli z kolei w formułach Pointfi ghting i Light contact. 
 W zawodach świetnie spisali się nasi reprezentanci, którzy dla Piaseczna 
zdobyli łącznie aż 26 medali (w tym siedem złotych, osiem srebrnych i 11 brą-
zowych). Ponadto najlepszymi zawodnikami wybrani zostali Gustaw Wielą-
dek i Martyna Wieteska. Imprezie, która przebiegła w bardzo przyjaznej i ko-
leżeńskiej atmosferze, patronował Kurier Południowy. - Myślę, że pod wzglę-
dem organizacyjnym stanęliśmy na wysokości zadania – mówi Marcin Pałuba, 
trener w X Fight Piaseczno. - Turniej przebiegł sprawnie i bez żadnych prze-
stojów, dzięki czemu uczestnicy mogli wcześniej wrócić do domów. Zwłasz-
cza kluby z dalszych miejscowości były z tego faktu zadowolone. 
 Poziom sportowy imprezy był wysoki. W Piasecznie mieliśmy okazję go-
ścić kilka klubów, które na co dzień pracują głównie z najmłodszymi adep-
tami kickboxingu, np. Go Fight Łęczna. Nie zabrakło też czołowych zawodni-
ków z Pointfi ghtingu w grupie Kadetów. Przejechali aktualni Mistrzowie Pol-
ski i medaliści turniejów międzynarodowych. 
- To był bardzo dobry sprawdzian dla naszych kadrowiczów – podkreśla Mar-
cin Pałuba. - Świetnie spisali się Gustaw Wielądek i Martyna Wieteska, któ-
rzy wygrali dwie kategorie i zostali wybrani najlepszymi zawodnikami w swo-
ich kategoriach wiekowych. Bardzo dobrze wypadła też nasza drużyna kade-
tów młodszych, która wygrała rywalizację, pokonując, między innymi, ekipy 
z Ninja Academy czy TSD Pionki. Dobrze zaprezentował się też Sebastian Ję-
draś, który mimo przegranych walczył jak równy z równym z medalistą Mi-
strzostw Świata Filipem Suderem z Wieliczki. Każdy z naszych zawodników 
miał okazję powalczyć z dobrym przeciwnikiem i o to właśnie chodziło w tym 
turnieju. Miał to być sprawdzian przed Mistrzostwami Polski - tak żeby moż-
na była poprawić pewne elementy wyszkolenia przed najważniejszymi tur-
niejami w tym sezonie.

Grzegorz Tylec

Dzieci (5-7lat) SOFT CONTACT 

-120cm 3m-ce Zuzanna Węgrzyn /XF Piaseczno/
-125cm 3m-ce Jan Witkowski /XF Piaseczno/
+125cm 1m-ce Helena Klaus /XF Piaseczno/
3m-ce Julia Węgrzyn /XF Piaseczno/
3m-ce Wojciech Rusiniak /XF Piaseczno/

Drużyny

3m-ce X Fight Piaseczno

Dzieci(8-10lat) SOFT CONTACT

-130cm 1m-ce Kacper Zięba /XF Piaseczno/
3m-ce Adam Aderek /XF Piaseczno/
-135cm 1m-ce Mateusz Szymański /XF Piaseczno/
-142cm 2m-ce Barbara Styczek /XF Piaseczno/

Kadeci Drużyny POINTFIGHTING

Kadet mł
1m-ce X Fight Piaseczno
Kadet st
2m-ce X Fight Piaseczno

Najlepsi Zawodnicy

Soft contact: Helena Klaus (X Fight Piaseczno)
PF kadet młodszy: Gustaw Wielądek (X Fight Piaseczno)
LC kadet młodszy:  Martyna Wieteska (X Fight Piaseczno)

Wyniki naszych zawodników

SPORTŚcieki w Wiśle? 
GÓRA KALWARIA W środę po południu Cezary Wolski, mieszkaniec Góry Kalwarii, zauwa-

żył na wysokości Moczydłowa ścieki wpływające do Wisły. Nieczystości wydostawały 

się z wylotu kolektora prowadzącego do pobliskiej oczyszczalni

 - Około godz. 15 wybrałem się na 
rower – mówi pan Cezary. - Gdy mi-
nąłem most kolejowy, w rejonie uj-
ścia kolektora odprowadzającego 
oczyszczone ścieki z oczyszczalni 
Moczydłów zobaczyłem kilka śnię-
tych ryb. Potem znalazłem jeszcze 
1,5-metrowego, martwego suma. 
Przy samym ujściu poczułem przy-

kry zapach. Po chwili zobaczyłem 
wydostającą się z kanału brudną, 
brązowawą ciecz, która wyglądam 
bardzo przypominała gęste kakao.
 Cezary Wolski opisał całą sytu-
ację na jednym z portali społecz-
nościowych. Mimo że cała sytuacja 
bardzo go poruszyła przyznaje, że 
nie wie, czy śnięcie ryb spowodowa-
ły wpływające do Wisły ścieki. - Nie 
mam pojęcia jak długo ta brudna 
maź lała się do rzeki – dodaje. - Ja 
zauważyłem ją w środę po południu.
 Do sprawy odniósł się Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Górze 
Kalwarii, który zawiaduje oczysz-
czalnią ścieków w Moczydłowie. 
„Informujemy, że eksploatowana 
przez ZGK oczyszczalnia  nie uległa 
awarii. Proces oczyszczania ście-
ków odbywa się bez zakłóceń” - czy-
tamy w opublikowanym przez za-
kład oświadczeniu. ZGK informu-
je, że kanał odprowadzający oczysz-
czone ścieki do Wisły ma ponad 2 
km długości, biegnie daleko od za-
budowań i jest wyposażony w kilka-
naście studni rewizyjnych. W związ-
ku z tym prowadzenie stałego nadzo-
ru ciągu i przeciwdziałanie dokony-
wania do niego nielegalnych zrzutów 
ścieków, np. z beczek asenizacyjnych, 

jest niemożliwe. Informacje przeka-
zaną przez mieszkańca ZGK potrak-
tował jako zgłoszenie. - „Pobierzemy 
próbki wody i poddamy je analizie w 

akredytowanym laboratorium w celu 
wyjaśnienia zdarzenia”  – czytamy w 
komunikacie ZGK. 

Tomasz Wojciuk

W środę po południu jeden z mieszkańców zauważył 
wpływające do Wisły ścieki

ZGK zobowiązał się pobrać 

próbki wody w różnych 

miejscach kolektora 

i wyjaśnić zdarzenie

R E K L A M A

PIASECZNO

Gosirki najlepsze w Siedlcach
 W Siedlcach, z okazji 20-lecia kobiecej piłki w tym mieście, odbył 
się halowy turniej piłkarski. Wzięło w nim udział pięć drużyn - trzy 
z miasta Siedlce oraz dwie drużyny Gosirek Piaseczno. Grano syste-
mem „każdy z każdym”. Jak się okazało, dwie nasze drużyny podczas 
gier spisały się najlepiej ze wszystkich ekip, dzięki czemu zdobyły 
złote i srebrne medale oraz okazałe puchary. Dodatkowo w ręce Go-
sirek trafi ły dwie nagrody indywidualne - najlepszą bramkarką tur-
nieju została Kaja Ożgo, a najlepszą zawodniczką Patrycja Rurka.

Tyl.
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Polowy punkt pobrań obok przychodni
przy Fabrycznej już przyjmuje pacjentów!
PIASECZNO Od kilku dni obok przychodni przy Fabrycznej stoi namiot, w którym znajdu-

je się polowy punkt pobrań. Mogą korzystać z niego pacjenci ze skierowaniami w ra-

mach ubezpieczenia zdrowotnego, ale także wszystkie osoby chcące wykonać bada-

nia komercyjnie

 - Z punktu korzystają głównie 
nasi pacjenci z aktualnymi skiero-
waniami od lekarza, w tym kobiety 
w ciąży – mówi Marta Dorociak-Bu-
rza, dyrektor przychodni. Namiot 
zaczęli rozstawiać w poniedzia-

łek strażacy z OSP Jazgarzew, któ-
rzy użyczyli go przychodni. Polowy 
punkt pobrań został uruchomiony w 
środę. Będzie czynny od poniedział-
ku do piątku w godz. 8-12. W środ-
ku znajduje się jedno stanowisko do 
pobrań oraz stanowisko do zakłada-
nia Internetowego Konta Pacjenta. 
Punkt jest w stanie obsłużyć w ciągu 
jednego dnia nawet 100 osób. - Na 
razie taka przepustowość jest wy-
starczająca, pobrania odbywają się 
płynnie, nie ma większych kolejek – 
mówi Justyna Marynowska, kierow-
nik laboratorium. - Jak zajdzie taka 
potrzeba, uruchomimy kolejne sta-
nowisko pobrań. 
 Osoby chcące skorzystać z punk-
tu muszą przejść odpowiednią pro-
cedurę zapewniającą bezpieczeń-
stwo epidemiologiczne. Na wejściu 
każdy pacjent ma mierzoną tempe-

raturę. Jeśli jest ona wyższa niż 38 
stopni C, wówczas osoba taka musi 
przejść obowiązkową konsultację z 
sanepidem w związku z możliwością 
zarażenia koronawirusem SARS-
CoV2. Jeśli temperatura jest w nor-
mie, pacjent może wejść do namio-
tu, gdzie po uprzedniej dezynfek-
cji rąk jest pobierany od niego ma-

teriał do badań. - Wszystkie próbki 
są przygotowywane do badania w 
laboratorium pod komorą laminar-
ną, co ma stanowić dodatkowe za-
bezpieczenie przed koronawirusem 
dla pracowników laboratorium wy-
konujących badania – dodaje Justy-
na Marynowska. 

Tomasz Wojciuk

Namiot został rozstawiony przez strażaków z OSP Jazgarzew

Polowy punkt pobrań 

może obsłużyć do 100 osób 

dziennie

Czy w Stocerze powstanie
oddział zakaźny dla chorych
na Covid-19?
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilka dni temu Mazowiecki Urząd Wojewódz-
ki poprosił spółkę MCR Stocer o opracowanie planu wydzielenia czę-
ści szpitala w związku ze spodziewanym wzrostem liczby osób zarażo-
nych wirusem Covid-19

 Plotki o wydzieleniu oddziału zakaźnego w szpitalu przy Wierzejewskiego 
pojawiają się od kilku tygodni. Postanowiliśmy zapytać Stocer, ile jest w nich 
prawdy i czy czynione są przygotowania zmierzające do utworzenia takie-
go oddziału. - 13 kwietnia otrzymaliśmy pismo z Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Warszawie z prośbą o opracowanie planu wydzielenia części 
szpitala z co najmniej 50 łóżkami, z których 10 proc. mają stanowić łóżka re-
spiratorowe, w związku ze spodziewanym wzrostem liczby osób zakażonych 
wirusem Covid-19, w tym także wymagających intensywnego leczenia z za-
stosowaniem respiratorów – informuje Jan Orgelbrand, członek zarządu Ma-
zowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer. - Jednocześnie informujemy, że w 
obecnej chwili, z uwagi na możliwości logistyczne, organizacyjne i kadrowe, 
nie są prowadzone przygotowania celem utworzenia oddziału zakaźnego w 
szpitalu przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie. 

TW
R E K L A M A



DAM PRACĘ

Firma sprzątająca zatrudni Panie 
do sprzątania klatek schodowych 
oraz panów do prac porządkowych-
ogrodniczych, tel. 503 173 868

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

Zatrudnię glazurnika tel.606 975 447

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

Poszukujemy szwalni do przeszycia 
odzieży medycznej, jednorazowego 
użytku, tel. 502 180 307

Delikatesy spożywcze w Głoskowie 
zatrudnią: ekspedientki, kasjerów 
oraz osoby do wykładania towaru, 
warunki bardzo dobre, wolne niedziele, 
tel. 500 125 790

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

Ludzi do pracy – remonty, wykończenia, 
glazura, tel. 601 304 250

Zatrudnię pracowników ochrony w 
umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, Piaseczno (przemysłowe, nie han-
dlowe), tel. 601 370 427

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Ekspedientkę Zalesie Dolne, Pomorska, 
Al. 3 Maja, tel. 508 288 773

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczo-
nego ogrodnika na stanowisko brygadzi-
sty ekipy pielęgnacyjnej, pełny etat, tel. 
505 075 670

SZUKAM PRACY

Doświadczony i sumienny kierowca 
do firmy kat. B, tel. 692 119 959

Malarz – gipsiarz,  tel. 692 119 959

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Fiat Sienna, rok produkcji 1999, garażo-
wany, niski przebieg, użytkowany przez 
osobę starszą kontakt tel. 501 062 447

Sprzedam VW Lupo 3L 1.2TDI - bardzo 
ekonomiczne auto miejskie, tel. 501 610 073

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Auto każde kupię, tel. 603 903 405

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Firma obrotu nieruchomościami (30 lat 
na rynku) przyjmie do sprzedaży miesz-
kania. Mogą być z nieuregulowanym pra-
wem własności (spadki, decyzje admini-
stracyjne , przydziały itp.), tel. 602 340 549,
604 624 875

Kupię duży teren pod inwestycję miesz-
kaniową w okolicach Piaseczna lub Grój-
ca, tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

3 pokoje, 48 m kw., ul. Kusocińskiego, 
Piaseczno, 260 tys zł, tel. 506 394 790

Działki Chynów i siedlisko  Czaplinku
tel. 667 120 665

Działkę budowlaną 6000 m kw., Dąbrów-
ka, 600 zł/mkw., w całości lub podzielę 
lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61
Ładna, budowlana w pełni uzbrojona 
działka w Siedliskach, tel. 602 340 549

Sprzedam tanie działki w Łazach,
tel. 604 624 875

Do sprzedania super działka (3000 m2) 
w ŁAZACH  - tanio! Pod dużą inwestycję 
(biura, sklepy, przychodnie) aż 70% zabu-
dowy. W pełni uzbrojona, tel. 602 340 549

Tanie działki budowlane koło Tarczyna, 
tel. 604 624 875

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Wynajmę pawilon, 40 m kw., bazar Pia-
seczno, Pod kopułą, tel. 530 040 800

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne 
wejście, tel. 696 699 512

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

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

USŁUGI

SZYKOWANIE DZIAŁEK POD INWE-
STYCJE, OGRODNICTWO, DROBNE 
REMONTY, MONTAŻ KLIMATYZACJI 
Tel. 694 011 973

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSO-
KĄ TRAWĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, 
SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWAD-
NIAJĄCE, ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW,  
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

CYKLINOWANIE, PARKIETY, RENO-
WACJE SCHODÓW, TEL. 502 514 388

MALOWANIE, GIPSY, TEL. 728 890 101

PODDASZA, K/G, TEL. 728 890 101

ROZBIÓRKI DOMÓW, WIAT, 
TEL. 728 890 101

BRUKARSTWO. TARASY. 
GWARANCJA. Tel. 504 008 309

GLAZURA, GRES, REMONTY,
TEL. 601 21 94 82

DACHY, usługi dekarskie, dekarz, 
tel. 511 928 895

Remonty i wykończenia tel.503 141 591

Dachy, remonty tel. 601 310 413

Elektryk, tel. 666 890 886

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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

Wylewki betonowe agregatem,
tel. 600 87 27 37

Automatyka do bram: przesuwnych, 
dwuskrzydłowych, garażowych –  sprze-
daż, montaż, serwis, tel. 790 331 339

Kierownik budowy, nadzory, kosztory-
sy, tel. 603 373 719

Elektryk oraz naprawa urządzeń elek-
trycznych i spalinowych, tel. 503 471 422

Złom. Porządki? Remont? Uprzątnie-
my, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Malowanie, remonty mieszkań, 
tel. 669 945 460

Wycinka drzew i gałęzi w terenie 
zabudowanym, tel. 889 105 476

Ogrody-Koszenie-Trawników-Zarośla, 
tel.603 315 531

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

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, 
tel. 604 415 352

Elektryk - instalacje, awarie, 
przyłącza, pomiary, tel. 506 498 222

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

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malarskie, tel. 696 120 208

Mycie i malowanie elewacji, tel. 505 591 721

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

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

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

Remonty mieszkań, malowanie, 
glazurnictwo, tel. 669 945 460

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, poddaszy, malo-
wanie elewacji - kilkunastoletnie doświad-
czenie,  tel. 501 62 45 62

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, 
tel. 501 050 907

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Złom odbierzemy (ale również uszkodzo-
ne: narzędzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, 
baterie łazienkowe, stare piece na paliwa 
stałe, piece i podgrzewacze gazowe, boj-
lery, kaloryfery), tel. 502 898 418

NAUKA 

ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH 
SKYPE SPECJALIZACJA GRAMATYKA 
tel.500 571 634

Angielski indywidualnie, Piaseczno i oko-
lice, 35 zł /godzinę, Skype, tel. 571 373 118

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

KOMUNIKAT

Zgubiono prawo jazdy na nazwisko 
Mirosław Szajbner, dla znalazcy nagroda, 
tel. 821 487 063

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - 
na dom czekają fundacyjne zwierzaki: 
pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, za-
szczepione i wysterylizowane. Przeby-
wają w Piasecznie i okolicach. Chęt-
nie pomożemy przy doborze zwierza-
ka. Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 
502 906 532, 604 531 952, 608 504 380
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Kupię magnetofon lub całą wieżę 
(szerokość 43cm), Technics, Radmor, 
kolumny Altus z lat 90-tych,  oraz 
kasety TDK, SONY, MAXWELL,
tel. 698 698 839

Zatrudnię pracowników do robót 
ogólnobudowlanych i wykończenio-
wych - umowa o pracę, możliwość 
zakwaterowania, tel. 602 60 77 56, 
22 720 24 56

Zatrudnię monterów instalacji 
wentylacyjnych, ecovent@wp.pl

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

MALOWANIE, REMONTY, 
WYKOŃCZENIA, tel. 606 141 944

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

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDO-
WY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Hydraulik - przyłącza, instalacje, 
tel.608 030 808

Remonty budowlane, ogrodzenia,
tel. 513 137 581

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

w każdy piątek
cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne 

przez telefon

22 756 79 39
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AKTUALNOŚCI

Remont starej plebanii jak po grudzie
PIASECZNO Nad tą inwestycją wisi chyba jakieś fatum. Rozpoczęła się w 2017 roku i tak 

naprawdę nie wiadomo, ile jeszcze potrwa. Po licznych problemach i przestojach teraz 

główny wykonawca nie może znaleźć podwykonawców, którzy zrobią instalacje elek-

tryczną i sanitarną
 Remont starej plebanii, w której 
ma mieć swoją siedzibę Muzeum Re-
gionalne, rozpoczął się w 2017 roku. 
Zdemontowano dach, podłogi i ścia-
ny na pierwszym piętrze oraz ścia-
ny wewnętrzne parteru wraz z po-
sadzkami. Rozebrana została także 
ściana zewnętrzna od strony kościo-
ła. Na początku 2018 roku prace nie-
oczekiwanie stanęły, bo okazało się, że 
w złym stanie technicznym są ściany 
nośne i fundamenty, na których miał 
opierać się remontowany gmach. Za-
szła konieczność przeprojektowania 

konstrukcji budynku. Niestety, wszel-
kie modyfikacje musiały być konsulto-
wane z Wojewódzkim Mazowieckim 
Konserwatorem Zabytków, co było 
bardzo czasochłonne. Należało wy-
konać również dokumentację zamien-
ną i uzyskać zamienne pozwolenie na 
budowę. Wszystko to bardzo długo 
trwało, co było spowodowane także 
opóźnieniami ze strony projektantów. 
- Pierwotny projekt przebudowy ple-
banii, przygotowany na zlecenie para-
fii, nie uzyskał aprobaty konserwatora 
– informował wówczas burmistrz Da-
niel Putkiewicz. – Dlatego musieliśmy 
go nieco zmodyfikować. Konserwator 
zażyczył sobie, aby budynek bardziej 
nawiązywał do historycznego kształ-
tu plebanii. 

Przez ostatnie miesiące prace prze-

biegały zgodnie z planem

 Prace ruszyły w wakacje ubiegłe-
go roku i przebiegały bez większych 
zakłóceń. Wzmacniano konstruk-
cję budynku, naprawiano stare ce-

gły, wymieniano też fugi na pozio-
mie piwnicy. Cegły, które do niczego 
się nie nadawały, zgodnie z zalece-
niem konserwatora wymieniano na 
nowe, pozyskane z rozbiórki ścian. 
Ostatnim etapem było szlifowa-
nie i malowanie cegieł specjalny-
mi farbami, aby nadać im pierwot-
ny wygląd. Aby wygospodarować 
miejsce na dodatkowe pomiesz-
czenia, konieczne było podpiwni-
czenie dodatkowej części budyn-
ku. Następnie prace przeniosły się 
na powierzchnię. - Udało się wy-
konać podbicia istniejących ścian 
fundamentowych oraz nową kon-
strukcję budynku, czyli nowe fun-
damenty wraz z izolacjami prze-
ciwwodnymi, żelbetowe ściany i 
stropy oraz stalowe słupy i mu-
rowane ściany na parterze – in-
formuje Lech Rajewski, inspek-
tor robót budowlanych. - Została 
zrobiona także konstrukcja dachu 
głównego wraz z membraną da-
chową, deskowaniem i jedną war-
stwą papy. 
 Rozpoczęły się też prace przy 
schodach zewnętrznych. Jednak ze 

względu na to, że nie ma kto wykonać 
instalacji, zostały one wstrzymane. 
Kolejny przestój na budowie

 Niestety, w tej chwili na budo-
wie nie są prowadzone żadne prace. 
Główny wykonawca, firma PPKZ 
ma problem ze znalezieniem firm 
instalacyjnych z branży elektrycznej 
i sanitarnej. - Powoduje to niemoż-
ność kontynuowania prac i zwięk-
sza już istniejące opóźnienia – do-
daje Lech Rajewski. - Ponadto nie-
dawno nastąpiła kolejna zmiana 
prezesa spółki PPKZ, który w mar-
cu  zrezygnował z pełnionej funkcji. 
Nowy prezes nie został jeszcze po-
wołany. Brak osób decyzyjnych po 
stronie wykonawcy utrudnia kontakt 
i współpracę. PPKZ nie reaguje na 
pisma i nasze wezwania. 
 Ostatni termin zakończenia prac 
ustalono na sierpień tego roku. W tej 
chwili budowa jest opóźniona już o 
ponad cztery miesiące w stosunku 
do zatwierdzonego harmonogramu. 
Wszystko więc wskazuje na to, że re-
mont plebanii najwcześniej zakoń-
czy się na początku 2021 roku.

Tomasz Wojciuk

W tej chwili na budowie nic się nie dzieje
Remont starej plebanii miał 

potrwać do końca 2018 roku. 

Już teraz inwestycja ma dwa 

lata opóźnienia

Szyją fartuchy dla 
piaseczyńskiego szpitala
PIASECZNO Szpital św. Anny w Piasecznie wciąż potrzebuje środków 
ochrony dla swojego personelu medycznego. Po akcji szycia maseczek 
tym razem powstają dla niego fartuchy

 Po tym jak kierowniczka przychodni szpitala Ewelina Górska-Wojton 
zwróciła się z prośbą do wiceburmistrz Piaseczna Hanny Kułakowskiej-Micha-
lak o pomoc w znalezieniu chętnych do szycia i do pokrojenia materiału na 
pięć tysięcy fartuchów, w akcję zaangażował się Piotr Sędziak, radny gminy 
Piaseczno. - Najpierw znalazłem fi rmę Pro Komp Michał Edyta Sokołowscy, 
którzy kroją materiał, po czym do szycia zgłosiło się kilka pań: Lidia Brzank, 
Monika Kowalczyk, Krystyna Rokicka i Karolina Siwania – mówi Piotr Sędziak. 
- Oprócz tego pomagają nam panie z Aresztu Śledczego Warszawa Grochów 
pod opieką podporucznik Ewy Smolińskiej.  We wtorek do piaseczyńskiego 
szpitala trafi ła pierwsza partia fartuchów.

Tyl.

R E K L A M A

R E K L A M A

Chcą ścieżek rowerowych, 
ale nie kosztem zieleni
PIASECZNO Do 22 kwietnia można było zgłaszać swoje uwagi w związ-
ku z konsultacjami dwóch wariantów projektu budowy infrastruktury 
rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej i Kościuszki

 Choć sam pomysł budowy ścieżek rowerowych osoby związane z piaseczyń-
ską inicjatywą Alarm dla Klimatu Piaseczno przyjęły z zadowoleniem, to prote-
stują przeciwko ich budowie kosztem drzew i innej istniejącej już zieleni.- Zanie-
pokoił nas fakt, że w obu wariantach projektu widnieją liczne drzewa oznaczone 
jako drzewa do przesadzenia. W wariancie „A” doliczyliśmy się ponad 50 takich 
drzew - mówi Anna Kolińska z Alarmu dla Klimatu Piaseczno. - Nie znamy powo-
dów takich decyzji, ale apelujemy, by decyzje o przesadzeniu drzewa podejmo-
wać tylko w wypadku wyższej konieczności. Aktywistka podkreśla ponadto, że 
istotne jest zastosowanie strefy ochronnej dla drzew i technologii przyjaznych 
systemom korzeniowym, bo inaczej będzie jak w Prażmowie - droga wybudo-
wana wraz z chodnikami, drzewa pouszkadzane i... problem gotowy.
 Członkowie inicjatywy proponują również, w ramach nasadzeń dobieranie ga-
tunków rodzimych, właściwych siedlisku i jednocześnie odpornych na trudne wa-
runki atmosferyczne. Kolejne postulaty Alarmu dla Klimatu Piaseczno zakładają, 
między innymi, likwidację parkingu dla samochodów przy pl. Piłsudskiego przed 
kościołem św. Anny, „odbetonowanie” samego placu czy pozostawienie wszyst-
kich zdrowych i dobrze rokujących drzew na swoich pierwotnych miejscach. 

Grzegorz Tylec
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