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Wiemy jak będzie wyglądał nowy basen

PIASECZNO Kilka dni temu rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji krytego basenu „w porzecz-

kach”.  Na podstawie pracy przygotowanej przez wrocławską fi rmę Maciej Popławski Pracownia ma po-

wstać projekt, który doczeka się realizacji w 2024 roku

Śmiertelny wypadek 
na Chyliczkowskiej
PIASECZNO Do tragicznego wypadku doszło 
we wtorek na ul. Chyliczkowskiej. Jadący mo-
tocyklem 22-letni mężczyzna uderzył w samo-
chód dostawczy. W ciężkim stanie został prze-
wieziony do szpitala, gdzie niestety zmarł
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36-latek próbował popełnić samobójstwo

Straszył nożami przechodniów

Próbował wymierzyć sprawiedliwość maczetą

Zatrzymano wietnamskiego nożownika

Chciał rozjechać policjanta

Odpowie za 30 włamań i kradzieży

Dwukrotnie okradli ten sam supermarket

 Kilka dni temu policjanci ruszyli na poszukiwania 36-letniego miesz-
kańca Piaseczna, który w dramatycznym liście pożegnał się ze swoją ro-
dziną. Funkcjonariusze znaleźli mężczyznę na torowisku w rejonie ulicy 
Orężnej. Zabrali go stamtąd i wezwali pogotowie ratunkowe. Dzięki zde-
cydowanym działaniom mundurowych udało się zapobiec tragedii. 

 Policjanci z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie zatrzyma-
li 51-letniego mężczyznę, który wymachiwał nożami kuchennymi w 
kierunku przechodniów. Jako że był agresywny i pobudzony, funkcjo-
nariusze poddali go badaniu na trzeźwość. Wykazało ono, że ma w or-
ganizmie niemal promil alkoholu. Policjanci zawnioskowali dla 51-lat-
ka o areszt tymczasowy na okres dwóch miesięcy. Sąd przychylił się 
do tego wniosku. Za kierowanie gróźb karalnych pod adresem przy-
padkowych osób mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności. 

 Ofi cer dyżurny otrzymał informację, że jedną z ulic na obrzeżach mia-
sta ucieka młody mężczyzna, goniony przez osiłka z pistoletem i macze-
tą. Funkcjonariuszom nie udało się wprawdzie zatrzymać uzbrojonego na-
pastnika, ale wszczęli dochodzenie w wyniku którego wpadli na trop 26-lat-
ka, często widywanego z podobną bronią. Po przeszukaniu jego mieszka-
nia i bmw policjanci znaleźli broń hukową, maczetę, kastet i noże. Mężczy-
zna został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Niewykluczone, że może 
on mieć też związek z innymi przestępstwami. Sprawa jest rozwojowa. 

 W jednym z hoteli robotniczych na terenie gminy 34-letni męż-
czyzna został zaatakowany nożem przez 42-letniego Wietnamczyka. 
Szybko trafi ł do szpitala, gdzie okazało się, że jego życiu nie zagra-
ża niebezpieczeństwo. Wkrótce po incydencie obywatel Wietnamu 
został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Za atak z użyciem 
noża grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 

 Policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem 
do marketu budowlanego przy ulicy Puławskiej. Wcześniej jednak męż-
czyzna podjął próbę ucieczki, jadąc m.in. chodnikiem i taranując inne sa-
mochody. Kiedy próbował rozjechać policjantów, ci użyli broni. Okazało 
się, że 37-latek okradł też wcześniej stację benzynową w rejonie Grodziska 
Mazowieckiego. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Za prze-
stępstwa, których się dopuścił, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. 

 Od pewnego czasu do policjantów docierały informacje o kradzieży 
elektronarzędzi, telewizorów oraz wyposażenia domków letniskowych 
znajdujących się na terenie ogródków działkowych w Szczakach. Kilka dni 
temu mundurowym udało się w końcu zatrzymać 36-latka, u którego w 
plecaku znaleziono kradzione miedziane naczynia. W zajmowanym przez 
niego mieszkaniu dodatkowo policjanci znaleźli przedmioty pochodzą-
ce z włamań w tym elektronarzędzia, sprzęt ogrodniczy oraz elektronikę. 
Mężczyzna może odpowiadać za co najmniej 30 przestępstw związanych 
z kradzieżą i włamaniami. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 Dwóm młodym mężczyznom spodobało się robienie „darmowych”  za-
kupów. Gdy kilka dni temu wybiegli z supermarketu z kradzioną hulajno-
gą i ekspresem do kawy, ich śladem ruszyli policjanci. Po chwili 20- i 23-la-
tek zostali zatrzymani. W trakcie przesłuchania okazało się, że dzień wcze-
śniej ukradli z tego samego sklepu te same urządzenia. Policjantom uda-
ło się odzyskać wszystkie skradzione przedmioty. Złodziejom grozi do 5 lat 
więzienia. Osoby, które kupiły kradzione fanty usłyszą zarzut paserstwa. 
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Rusza piaseczyńska wąskotorówka!
PIASECZNO W najbliższą niedzielę 31 maja piaseczyńska wąskotorówka ofi cjalnie zainau-

guruje nowy sezon. - Będziemy jeździć z zachowaniem wszelkich środków ostrożno-

ści – zapowiada Michał Duraj, wiceprezes zawiadującego kolejką Piaseczyńsko-Grójec-

kiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej
 W niedzielę o godz. 11 z piase-
czyńskiej stacji odjedzie pierwszy tej 
wiosny pociąg. - Zapraszamy na wy-
jątkową wyprawę w plener – zachę-
ca Michał Duraj. Pociąg pojedzie do 
Tarczyna, a w drodze powrotnej za-
trzyma się na polanie w Runowie. 
Nie będzie tam jednak tradycyjne-
go pikniku. Zamiast tego pasażero-
wie dostaną ponad 1,5 godziny cza-
su wolnego. Nie przewidziano tak-
że kateringu – każdy może zorga-
nizować jedzenie we własnym za-
kresie. - W tym czasie pasażerowie 
pociągu mogą udać się na spacer 
do lasu, albo odpocząć na polanie 
– proponuje Michał Duraj. - Nasza 
polana oddalona od siedzib ludz-
kich jest wspaniałym miejscem re-
laksu – można się opalać na trawie 
lub schować w cieniu drzew. Moż-
na pograć też w piłkę lub badminto-
na. Ważne, aby podczas odpoczyn-
ku zachować odpowiedni dystans 
od innych osób.
 Ten dystans będzie obowiązy-
wał także w pociągu, który nor-
malnie może zabrać 220 pasaże-
rów. Tym razem, ze względu na epi-
demię, przygotowano tylko 110 bi-
letów (w każdym wagonie będą do-
stępne 22 miejsca z 45). Na pero-
nach, stacjach, ale też w pociągu i 
na polanie pasażerowie zobowią-
zani są do noszenia maseczek za-
krywających usta i nos. Przed od-
jazdem ze stacji oraz w Runowie 
wagony zostaną zdezynfekowane 
przez obsługę. Na peronie i przy 
wejściach do wagonów będzie do-
stępny płyn do dezynfekcji, toale-
ty w wagonach zostaną zamknię-
te. Bilety na wycieczkę dostępne są 
już w internetowej przedsprzedaży 
w cenach: normalny – 35 zł, ulgo-
wy – 25 zł.

TW

K O N D O L E N C J E

Kolejka wąskotorowa wystartuje w najbliższą niedzielę

PIASECZNO

Wirtualny Dzień Dziecka
 Centrum Kultury w Piasecznie przygotowało internetową ofertę 
dla najmłodszych na Dzień Dziecka. W najbliższą niedzielę na jego Fa-
cebooku będzie można obejrzeć dwa spektakle, z których każdy do-
stępny będzie tylko przez trzy godziny. Od 9 do 12 zaprezentowany 
zostanie około 30-minutowy spektakl Teatru Fuzja „Co w szafi e pisz-
czy” (feeria ruchu, barw, muzyki i słów), a od 17 do 20 – około 60-mi-
nutowy spektakl Teatru Kultureska „Skrzydlaty odlot” - pełen dobrego 
humoru i treści edukacyjnych spektakl ekologiczny dla dzieci.

Tyl.
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Czy na Gminnej powinny pojawić się spowalniacze?
LESZNOWOLA Kilku mieszkańców wyremontowanej ulicy Gminnej w Lesznowoli uważa, że ze względów 
bezpieczeństwa na drodze powinny zostać ustawione spowalniacze. Jak się jednak okazuje, pomysł ten ma 
o wiele więcej przeciwników niż zwolenników
 - Spowalniacze, jak sama na-
zwa wskazuje, stawia się po to, aby 
opanować zakusy niepokornych kie-
rowców i zwiększyć bezpieczeństwo 
– uważa pan Czarek. - Kilka razy 
widziałem jak naszą drogą jeżdżą 
samochody, znacznie przekraczają-
ce dozwoloną prędkość. Progi spo-
walniające, które mogą mieć różną 
formę, stawia się w wielu lokaliza-
cjach i nie ma w tym nic dziwnego. 

Dlatego uważam, że można zamon-
tować je także u nas. 
 Jednak wielu mieszkańców ten 
pomysł nie przekonuje. - Są oso-
by optujące za progami, ale żadna z 
nich nie chce, aby pojawiły się one 
przy jego domu – uważa pan An-
drzej. - Samochody najeżdżające 
na progi generują hałas oraz drga-
nia, od których nieraz pękają mury. 

- Zrobiliśmy nową drogę z zacho-
waniem wszystkich zasad bezpie-
czeństwa, odpowiednim oznakowa-
niem i ciągiem pieszo-rowerowym. 
Uważam, że progi są tu niepotrzeb-
ne – mówi wicewójt Marcin Kania, 
również mieszkający przy ul. Gmin-
nej. - Na ulicach Postępu w Zgorza-
le oraz Granicznej w Mysiadle ja-
kiś czas temu zlikwidowaliśmy pro-

gi, bo pękały ściany w domach. Nie 
chcemy, aby podobna sytuacja poja-
wiła się na Gminnej. Niemniej jed-
nak, jeśli jakaś grupa mieszkańców 
życzy sobie spowalniaczy, zachę-
cam aby napisali oficjalne pismo do 
urzędu. Taki wniosek trafi na komi-
sję polityki przestrzennej, gdzie po-
chylą się nad nim radni.
 Podobne zdanie ma radna Mag-
dalena Łyszcz, również mieszkają-
ca przy ulicy Gminnej. - Nie wyda-
je mi się, aby na tej drodze był ja-
kiś wzmożony ruch – mówi. - Ulica 
jest ładna, równa, nowa, odpowied-
nio oznakowana. Jako mieszkanka 
jestem przeciwna ustawianiu tu spo-
walniaczy. Z tego co wiem, nikt też 
dotąd oficjalnie o to nie wystąpił.

Tomasz Wojciuk

Gminna to jedna z najbardziej 
reprezentacyjnych dróg w całej Lesznowoli

Na ulicy zastosowano środ-

ki podnoszące bezpieczeń-

stwo. Większość kierowców 

stosuje się też do obowiązu-

jących przepisów

R E K L A M A
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Wizualizacja nowego targowiska
LESZNOWOLA W ubiegłym tygodniu radni zgodzili się na zarezerwowanie w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej miliona złotych na budowę gminnego 
targowiska. Wczoraj pokazano jego pierwsze wizualizacje

 Jeśli ktoś myślał, że gmina Lesznowola zbuduje targowisko podobne do 
tego, które jest w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II może czuć się nieco rozcza-
rowany. Nie będzie to bowiem duży plac targowy z miejscami do handlu, a za-
daszona hala, która otrzymała wdzięczną nazwę Mój Rynek. W ubiegły piątek 
wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik podpisała umowę na dofi nansowanie pro-
jektu (ma wynieść prawie milion zł) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. 
 Według zaprezentowanej koncepcji gmina planuje budowę całoroczne-
go, nowoczesnego, zadaszonego dwuspadowym dachem (z panelami fo-
towoltaicznymi) budynku przy ulicy Sadowej w Nowej Iwicznej, który poza 
funkcjami typowo handlowymi będzie wykorzystywany do organizacji im-
prez wystawienniczych oraz promocji lokalnych producentów żywności, 
twórców i rękodzielników. - Wewnątrz mają znajdować się odrębne pawilo-
niki, otwarta hala targowa, sanitariaty i pomieszczenia socjalno-techniczne – 
informuje Agnieszka Adamus z gminnego biura promocji. - Na zewnątrz prze-
widziano miejsca parkingowe. Cały teren będzie ogrodzony, oświetlony i mo-
nitorowany.
 Co do samej lokalizacji, to już teraz wzbudza ona kontrowersje. Podczas 
sesji rady gminy wicewójt Mirosław Wilusz zapewniał, że jeśli radni wyrażą 
taką wolę, targowisko będzie można wybudować w innym miejscu. Jest tylko 
jeden warunek: Mój Rynek musi znajdować się na gminnym gruncie. 
 Nowe targowisko ma być dostępne dla mieszkańców w 2023 roku.

TW
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Zaparkował przed sklepem i...
zapłacił 150 zł mandatu
PIASECZNO W ubiegły czwartek wieczorem pan Piotr zostawił na chwi-
lę samochód przed sklepem Stokrotka przy rondzie Tadeusza Mazo-
wieckiego, aby kupić papierosy. Gdy po kilkunastu minutach wrócił do 
auta zauważył zatknięty za szybę mandat

 - Myślałem, że mandaty za złe parkowanie może wypisywać na terenie 
miasta tylko policja i straż miejska – dziwi się nasz czytelnik. - Kiedy potem się 
rozejrzałem zauważyłem, że to prywatny parking, obsługiwany przez jakąś 
fi rmę z Bielska-Białej. Na mandacie nie było do niej żadnego kontaktu. Chcia-
łem zadzwonić i wytłumaczyć się, że robiłem zakupy w Stokrotce, do której 
pewnie należy parking. Mam nawet paragon... Niestety, nie było takiej możli-
wości. Poszedłem więc i potulnie uregulowałem należność.
 Pan Piotr przestrzega innych przed korzystaniem z tego parkingu bez po-
brania biletu (pierwszych 45 minut parkowania jest za darmo). Tymczasem 
na terenie miasta jest więcej takich miejsc. W ostatnim czasie płatne parkin-
gi, które mają wymusić ruch samochodów, powstały chociażby przed kilko-
ma sklepami sieci Biedronka oraz przed Lidlem przy ulicy Okulickiego.

TW

Wiemy jak będzie 
wyglądał nowy basen
PIASECZNO Kilka dni temu rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji krytego ba-

senu „w porzeczkach”.  Na podstawie pracy przygotowanej przez wrocławską fi rmę Ma-

ciej Popławski Pracownia ma powstać projekt, który doczeka się realizacji w 2024 roku

O budowie nowego basenu przy ul. 
Chyliczkowskiej, tam gdzie dzisiaj 
rosną porzeczki, mówi się od lat. Po 
pozyskaniu na ten cel gruntów gmi-
na wpadła na pomysł, aby na kon-
cepcję basenu ogłosić konkurs. Pra-
ce były przyjmowane do 8 maja. Kil-
ka miesięcy temu burmistrz Daniel 
Putkiewicz wyjaśniał, że dotychczas 
gmina rzadko była zadowolona z re-
zultatów procedury przetargowej, 
do której stawało zwykle kilka pod-
miotów. Tym razem wybór był o wie-
le większy, bo chęć udziału w kon-
kursie (być może ze względu na wy-
sokie nagrody pieniężne) zadeklaro-
wało aż 68 architektów i pracowni, 
choć finalnie nadesłano na niego 22 
prace. – W przetargu trzeba kiero-
wać się najniższą ceną, a nam cho-
dziło o to, aby wybrać projekt wyjąt-
kowy, który będzie spełniał wszyst-
kie nasze oczekiwania – podkreśla 
burmistrz.

To będzie obiekt na miarę 

XXI wieku

Architekci mieli za zadanie przygo-
tować koncepcję architektoniczno-
urbanistyczną basenu oraz przed-
stawić pomysł na zagospodarowa-
nie jego najbliższego otoczenia. Pra-
ce oceniało 7-osobowe jury, któ-
re uznało, że najlepszą koncepcję, 
premiowaną nagrodą w wysokości 
35 tys. zł, przedstawiła wrocławska 
firma Maciej Popławski Pracow-
nia. Uznano, że pracownia zapro-
ponowała funkcjonalne i nowator-
skie rozwiązania architektoniczne, a 
cały projekt ma duże walory użytko-
we i jest bardzo spójny. 
 Zajrzeliśmy do zwycięskiej kon-
cepcji na bazie której będzie powsta-
wał projekt założenia. Jej sercem 
mają być dwa kryte baseny – sporto-
wy i rekreacyjny. Obok nich powsta-

nie też tzw. saunarium. Jednak to nie 
koniec wodnych atrakcji, bo base-
ny zaplanowano także na zewnątrz 
budynku. Zostaną zbudowane trzy 
niecki: do pływania, dla dzieci oraz 
dla osób nieumiejących pływać. Wo-
kół nich będą znajdowały się wynie-
sione drewniane pomosty oraz zielo-

ne polany wypoczynkowe. 
 Sam budynek, w którym znajdą 
się baseny wewnętrzne będzie miał 
prosty, pawilonowy kształt. Wejście 
do niego będzie prowadziło przez 
szeroką, przeszkloną fasadę. W holu 
znajdzie się bistro i przestrzeń dla 
osób oczekujących na wejście do 
strefy mokrej. Po przejściu przez 
bramki będzie można skorzystać z 
jednej ze 196 szafek oraz 14 przebie-
ralni. Między basenami będą dwa 
szerokie przeszklenia z dwuskrzy-
dłowymi drzwiami, umożliwiający-
mi łączenie  lub dzielenie poszcze-
gólnych stref. Strefa basenu rekre-
acyjnego ma składać się z trzech 
niecek, dwóch wanien SPA oraz 
zjeżdżalni. Basen rekreacyjny zo-
stanie wyposażony w leżanki i sie-

dziska do masaży powietrznych, a 
także gejzer, huśtawkę wodną, ka-
skadę i inne atrakcje. 
 Basen sportowy ma mieć głębo-
kość 2 m i wymiary 25×16 m (400 m 
kw. lustra wody). Obok niego znaj-
dzie się trybuna dla 300 osób. W 
saunarium będzie znajdowało się 
tak naprawdę pięć saun: łaźnia pa-
rowa, sauna infrared, sauna fińska, 
sauna fińska łagodna i biosauna. 
Obok będą także prysznice i toalety.

Koszt: 40 mln zł 

- Jestem pewny, że Piaseczno będzie 
dumne z tej inwestycji – mówił pod-
czas ogłaszania wyników konkursu 
wiceburmistrz Robert Widz. - Teraz 
będziemy negocjować umowę z pro-
jektantami zwycięskiej pracy. Obej-
mie ona wykonanie projektu budow-
lanego i uzyskanie stosownych decy-
zji administracyjnych. 
 Gmina zakłada, że budowę 
obiektu uda się rozpocząć w 2022 
roku i potrwa ona około 2 lat. W 
koncepcji oszacowano wstępnie tak-
że koszty inwestycji, które określo-
no na blisko 40 mln zł. Opracowa-
nie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej oraz nadzoru autorskie-
go oszacowano dodatkowo na pra-
wie 2,5 mln zł. 

Tomasz Wojciuk

Nowy basen będzie tak naprawdę niewielkim aquaparkiem 
z licznymi atrakcjami zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych

Jury ocieniało 22 prace. 

Ich poziom był naprawdę 

wysoki

R E K L A M A

PIASECZNO

Skrzyżowanie przy starej mleczarni 
wreszcie przejezdne
 Od dziś kierowcy znów przejadą obok starej mleczarni. Po ponad 
półrocznej przerwie gmina uruchomiła remontowane skrzyżowanie 
Jana Pawła II z Jarząbka (wlot z Jana Pawła II w Dworcową nadal będzie 
zamknięty) oraz skrzyżowanie Jana Pawła II z Powstańców Warszawy. 
W ramach remontu wykonano m.in. oświetlenie, chodniki, ścieżki ro-
werowe, ciągi pieszo-rowerowe i zjazdy na przylegające do skrzyżowa-
nia posesje. Przebudowana została również sygnalizacja świetlna.

TW

LESZNOWOLA

Zamontowali budki dla jerzyków
 Wcześniej podobna akcja była prowadzona m.in. w Konstancinie-
Jeziornie. Jerzyki to niewielkie ptaszki, które potrafi ą zjeść nawet do 
20 tys. komarów w ciągu doby. Dlatego na terenie gminy zamonto-
wano dla ich 12 podwójnych budek lęgowych. Założono je na wyso-
kości około 6 metrów na budynkach szkół podstawowych w Leszno-
woli, Mrokowie, Nowej Iwicznej oraz budynku urzędu gminy. 

TW

LESZNOWOLA

Stworzą fotografi czną mapę gminy
 GOK Lesznowola zaprasza wszystkich mieszkańców oraz sympaty-
ków gminy Lesznowola do udziału w zabawie. - Chcemy stworzyć z 
Waszą pomocą wielką wirtualną mapę naszej gminy Lesznowola – wy-
jaśniają organizatorzy akcji. - Wystarczy samodzielnie zrobić zdjęcie ze 
swojego okna, zza furtki albo bramy, widok na ulicę czy działkę. Naj-
lepiej, gdy będą to zdjęcia rozpoznawalnych i interesujących miejsc w 
swojej okolicy – architektury, natury.  
 Fotografi e własnego autorstwa należy wkleić jako post w wydarze-
niu na Facebooku (fotografi czna mapa gminy Lesznowola) do zakoń-
czenia terminu, tj. do środy włącznie - 3 czerwca godz. 23.59 -  z opi-
sem przedstawionego miejsca. 

Tyl.



Jesteśmy
 również na: 

www.facebook.com
/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

Góra Kalwaria

R E K L A M A

Od poniedziałku 
możesz złożyć wizytę w urzędzie

1 czerwca Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, po ponad dwumiesięcznej przerwie, otworzy sze-
rzej drzwi dla interesantów. Znów będą Państwo przyjmowani bez konieczności umawiania się. 
Jednak nadal przy zachowaniu środków ostrożności, wszak epidemia koronawirusa wciąż trwa.

 Do siedziby przy ul. 3 Maja 10 i 
do ratusza będzie można wejść tyl-
ko w maseczce. Trzeba też będzie 
zdezynfekować ręce (płynem znaj-
dującym się tuż za drzwiami). Po-
nadto w jednym pokoju będzie mógł 
przebywać tylko jeden klient. Nato-
miast maksymalna liczba interesan-
tów przebywających na jednym ko-
rytarzu to 4 osoby. A zatem przy 
ul. 3 Maja 10 poza pokojami będzie 
się mogło znajdować maksymalnie 
12 mieszkańców (plus 1 osoba w po-
czekalni wydziału komunikacji), na-
tomiast w ratuszu – maksymalnie 

4 oczekujących.
 Prosimy o wyrozumiałość. Wy-
mienione ograniczenia podyktowane 
są troską o Państwa i nasze zdrowie, 
a także wynikają z uregulowań wpro-
wadzonych przez władze państwa.
 Również w poniedziałek obsługę 
mieszkańców wznowi punkt kasowy 
w ratuszu (który prowadzi Mazovia 
Bank Spółdzielczy).
 Oprócz tego 2 czerwca (wtorek) 
otwarta zostanie – mieszcząca się 
w naszym urzędzie – filia wydzia-
łu komunikacji starostwa powiato-
wego. Wizyta w tej komórce będzie 

jednak możliwa wyłącznie po umó-
wieniu się na konkretną godzinę (tel. 
22 727 34 11, 22 727 34 12 lub 22 727 
34 13 – wew. 349, komunikacja-go-
rakalwaria@piaseczno.pl). Nato-
miast druga powiatowa filia w na-
szym urzędzie – wydziału architek-
tury – wciąż będzie niedostępna dla 
interesantów (pisma należy składać 
w piaseczyńskim starostwie). 
 Mimo wszystko prosimy Pań-
stwa, aby – w miarę możliwości 
– starać się załatwiać sprawy zdal-
nie, a odwiedzanie urzędu ograni-
czyć do koniecznych sytuacji.

Niższy czynsz dla 
lokalnych przedsiębiorców

Park i rynek jeszcze ładniejsze

Stan epidemii odbił się na kondycji fi nansowej wielu osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Lokalni przedsiębiorcy, którzy ucierpie-
li, mogą wystąpić o pomoc m.in. do gminy.
 Burmistrz Góry Kalwarii podjął decyzję o możliwości obniżenia – nawet o 
90 proc. – trzymiesięcznego czynszu za gminne lokale użytkowe oraz dzier-
żawione działki gminne.
 Aby skorzystać z bonifi katy dotyczącej lokali, należy złożyć wniosek za po-
średnictwem poczty elektronicznej (administracja@abkgorakalwaria.pl) lub 
osobiście w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych (ul. św. Antonie-
go 1 w Górze Kalwarii).
 Natomiast o obniżkę czynszu za działkę należy zwrócić się do urzędu gmi-
ny – zostawiając wniosek w kancelarii przy ul. 3 Maja 10 lub przesyłając na ad-
res geodezja@gorakalwaria.pl.
 Formularze są dostępne w internecie, pod adresem bip.gorakalwaria.pl.

www.gorakalwaria.pl

www.facebook.com/gminagorakalwaria

www.instagram.com/gmina_gora_kalwaria 

 Gmina upiększa i urozmaica park 
na skarpie za kinem w Górze Kalwa-
rii. Od strony ulicy Wiślanej, poniżej 
siłowni plenerowej, ustawiliśmy w 
ostatnich dniach: altanę, stoliki pik-
nikowe z siedziskami, stojaki na ro-
wery, ławki i kosze na śmieci. Powsta-
ły także miejsce na ognisko oraz mo-
stek. Zapraszamy do korzystania. Na-
tomiast na rynku w mieście w środę 
zakończyła się wymiana trawników. 
Wcześniej, w kwietniu, na tym placu 
posadziliśmy zaś 20 drzew.



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Budżet Obywatelski 2021
Przed nami czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. W tym roku miesz-

kańcy Piaseczna  zdecydują bezpośrednio o tym, na jakie pomysły przeznaczony zo-

stanie 1 mln złotych z gminnego budżetu. Projekty można zgłaszać już od poniedział-

ku przez cały czerwiec.

Zgłaszanie projektów w czasie

pandemii

 Z powodu trwającego wciąż sta-
nu zagrożenia epidemicznego nie 
odbędą się planowane spotkania in-
formacyjne czy maratony pisania 
wniosków. Konsultowanie pomy-
słów i pomoc w przygotowaniu pro-
jektów odbywać się będzie poprzez 
kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 Zachęcamy zatem do elektronicz-
nego składania projektów poprzez 
stronę internetową piaseczno.budzet-
obywatelski.org. Zakładając konto, 
możemy wypełnić formularz zgłosze-
niowy, a także zagłosować na wybra-
ne projekty. Dbając o bezpieczeństwo 
i komfort mieszkańców, wprowadzili-
śmy również możliwość wygenerowa-
nia elektronicznej listy poparcia pro-
jektu, dzięki czemu proces ten prze-
biega bez konieczności bezpośrednie-
go kontaktu z osobami popierającymi. 
 W dalszym ciągu będzie możli-
wość złożenia formularza w wersji 
papierowej, po uprzednim ustaleniu 
terminu z  koordynatorem.

Zmiany w tegorocznej edycji

 Każda odsłona Budżetu Obywa-
telskiego niesie ze sobą pewne zmia-
ny, wynikające chociażby ze zmian 
w przepisach. W nadchodzącej edy-
cji należy wyróżnić poniższe:
 Po pierwsze, podwyższona zo-
staje maksymalna wartość jednego 
projektu twardego do kwoty 130 tys. 
zł brutto. Maksymalna wartość pro-
jektów miękkich pozostaje na pozio-
mie do 50 tys. zł brutto.
 Po drugie, wprowadza się limit 
składanych projektów. Każdy miesz-
kaniec będzie mógł złożyć maksy-
malnie trzy projekty. Wprowadze-
nie limitu ma zapobiec sytuacji, ja-
kie miały miejsce w minionych edy-
cjach, gdy wiele „niedopracowa-
nych” wniosków odrzucanych zo-

stało na etapie formalnym, często 
też projekty dotyczyły tego samego 
tematu, a różniła się jedynie lokali-
zacja. Dlatego stawiamy na jakość 
a nie ilość składanych wniosków. 
Lepiej skupić się na kilku wnioskach 
i dobrze je przemyśleć i przygotować.
 Po trzecie, jeżeli łączna suma 
projektów zweryfikowanych pozy-
tywnie nie przekroczy 1 000 000 zł.,
możliwe będzie przeprowadzenie 
procesu głosowania. Za projekty wy-
grane będzie się uważać projekty, któ-
re uzyskały co najmniej 50 oddanych 
głosów. Przypominamy, że w po-
przednim roku nie odbyło się głoso-
wania, gdyż wartość wszystkich pro-
jektów była niższa niż przewidziana 
pula środków na ich realizację.
 Co ważne, formularz zgłoszenio-
wy został rozbudowany m.in. o moż-
liwość wpisania dwóch dodatkowych 
pomysłodawców projektu, którzy 
będą mogli wspierać proces np. komu-
nikować się z urzędem ws. projektu.

Głosowanie

 Głosować mogą mieszkańcy  
Piaseczna, którzy są w stanie potwier-
dzić swoje zamieszkanie w granicach 
administracyjnych miasta Piasecz-
no (w głosowaniu nie biorą udziału 
mieszkańcy pozostałych miejscowo-
ści). Na karcie do głosowania wszyst-
kie projekty („twarde” i „miękkie”) 
znajdować się będą na jednej liście. 
Każdy głosujący będzie miał do roz-
dysponowania 1 mln zł wśród wszyst-
kich projektów. Zachęcamy do głoso-
wania online za pomocą interneto-
wego systemu dostępnego na stronie 
www.piaseczno.budzet-obywatelski.
org. Glosowanie odbywać będzie się 
w drugiej połowie września.
 Głosowanie będzie możliwe rów-
nież za pomocą tradycyjnych kart 
papierowych dostępnych w wyzna-
czonych punktach (informacja o lo-

kalizacjach udostępniona zostanie 
po wakacjach). 

Harmonogram:

1. Zgłaszanie projektów: 1-30 czerwca
2. Weryfikacja projektów: 1-31 lipca
3. Zamieszczenie w internetowym 
systemie obsługi BO informacji o wy-
niku oceny projektów: do 6 sierpnia
4. Składanie i rozpatrywanie odwo-
łań: 6-13 sierpnia
5. Wycofanie projektów przez pomy-
słodawcę: do 31 sierpnia
6. Zamieszczenie w internetowym sys-
temie obsługi BO informacji o wyniku 
rozpatrzenia odwołania i przekazania 
jej pomysłodawcy: 1-8 września
7. Ogłoszenie listy projektów za-
kwalifikowanych do głosowania: do 
14 września
8. Głosowanie mieszkańców Pia-
seczna na zakwalifikowane projek-
ty: 21-30 września
9. ustalenie wyników głosowania: 
1-12 października
10. Ogłoszenie listy projektów wy-
branych w głosowaniu: do 14 paź-
dziernika

Realizacja

 Obecnie trwa realizacja pro-
jektów z Budżetu Obywatelskiego 
2020, a także projektów z poprzed-
niej edycji, których realizacja została 
przeniesiona na rok bieżący. Z kolei 
projekty, które mieszkańcy Piasecz-
na wybiorą w tym roku, będą reali-
zowane w roku 2021.
 Więcej szczegółów już wkrótce 
na stronie www.piaseczno.budzet-
obywatelski.org , która będzie w peł-
ni dostępna od dnia 1 czerwca, oraz 
na naszym facebooku fb.com/Bu-
dzet.Piaseczno
 W razie pytań prosimy o kontakt 
z koordynatorem Budżetu Obywatel-
skiego w Piasecznie: agata.posniak@
piaseczno.eu, tel. 22 70 17 650 

Zdalna szkoła+ w Gminie Piaseczno
 Wniosek “Zdalna szkoła+ 
w Gminie Piaseczno” przeszedł po-
zytywnie ocenę i uzyskał dofinan-
sowanie w wysokości 115 tys zł bez-
zwrotnej dotacji przeznaczonej na 
zakup laptopów dla placówek oświa-
towych. Dzięki dotacji do szkół trafi 
nowoczesny sprzęt do zdalnego na-
uczania.

 Grant z Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa jest finansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020, Oś Priory-
tetowa nr I „Powszechny dostęp do 
szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. 
„Wyeliminowanie terytorialnych róż-

nic w możliwości dostępu do szero-
kopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach”.
 W najbliższym czasie rozpocznie 
się realizacja projektu. Aktualnie Gmi-
na jest na etapie podpisywania umo-
wy o dofinansowanie, po wprowadze-
niu środków finansowych do budżetu, 
możliwy będzie zakup sprzętu.

Nowe terminy dyżurów 
wakacyjnych w przedszkolach
 W związku z sytuacją epidemiczną i co za tym idzie koniecznością 
uwzględnienia wytycznych dotyczących przebywania dzieci w przedszko-
lach, ale także wychodząc naprzeciw rodzicom, zmienione zostaną terminy 
przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
 Wobec ogromnego zainteresowania korzystaniem z opieki przedszkol-
nej podczas wakacji dyżury przedszkoli zostały wydłużone do 4 tygodni. 
Nowe terminy, przygotowane w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez 
rodziców, określone zostały w zmienionym Załączniku do Zarządzeniem Nr 
CUW.020.19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 marca 2020 roku.
 Wprowadzone zmiany ograniczą migrację dzieci pomiędzy przedszkola-
mi i jednocześnie umożliwią rodzicom, którzy wypełnili ankiety, korzystanie 
z przedszkoli przez cały okres wakacji. Wciąż priorytetem jest zabezpieczenie 
miejsc dla dzieci rodziców, którzy przedłożą oświadczenie o konieczności po-
wrotu do pracy i braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Przedszkola będą pełnić dyżury w ustalonych parach:

Przedszkole nr 1+ Przedszkole nr 3 – to oznacza, że dzieci z P1 oraz P3 będą 
w miesiącu lipcu w okresie od 01- 24.07.2020 korzystać z opieki w przedszko-
lu nr 1 a w terminie od 27.07 –21.08 z 2020 z przedszkola nr 3
Przedszkole nr 6+ Przedszkole nr 2 – to oznacza, że dzieci z P6 oraz P2 będą 
w miesiącu lipcu w okresie od 01- 24.07.2020 korzystać z opieki w przedszko-
lu nr 6 a w terminie od 27.07 –21.08 z 2020 z przedszkola nr 2
Przedszkole nr 8+ Przedszkole nr 7 – to oznacza, że dzieci z P8 oraz P7 będą 
w miesiącu lipcu w okresie od 01- 24.07.2020 korzystać z opieki w przedszko-
lu nr 8 a w terminie od 27.07 –21.08 z 2020 z przedszkola nr 7
Przedszkole nr 9 + Przedszkole nr 11 – to oznacza, że dzieci z P9 oraz P11 
będą w miesiącu lipcu w okresie od 01- 24.07.2020 korzystać z opieki w przed-
szkolu nr 9 a w terminie od 27.07 –21.08 z 2020 z przedszkola nr 11
Przedszkole nr +5 Przedszkole nr 4+Przredszkole nr 10 – to oznacza, że 
dzieci z P5, P4 oraz P10 będą w miesiącu lipcu w okresie od 01- 24.07.2020 
korzystać z opieki w przedszkolu nr 5 a w terminie od 27.07 –21.08 z 2020 
z przedszkola nr 10 oraz przedszkola nr 4
 Z uwagi na zwiększoną dostępność przedszkoli przez okres wakacyjny 
przewidujemy przerwę techniczną we wszystkich przedszkolach w terminie 
od 24 do 31 sierpnia 2020. Oznacza to, że w tym okresie żadne z gminnych 
przedszkoli nie będzie popełnić dyżuru.
 Z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci w oddziałach, wzrostowi ulegnie staw-
ka żywieniowa i wynosić będzie 12 złotych dziennie. Stawka nie będzie zwracana 
w przypadku nieobecności zgłoszonego do przedszkola dziecka. Szczegółowe in-
formacje będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.
 Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, że zarządzenie Burmistrza mówi 
o przerwie w funkcjonowaniu przedszkola a nie o terminie dyżuru. Mamy nadzie-
ję, że zaproponowana organizacja dyżurów przygotowana na podstawie zgło-
szonego przez rodziców zapotrzebowania spotka się z Państwa zrozumieniem.
 Zapisy dzieci na dyżur przedszkolny, pełniony w formie zajęć opie-

kuńczych zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi 

odbywać się będą w poszczególnych przedszkolach do 01 – 10.06.2020

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno

oznaczonej jako działki nr ew. 115/65 o powierzchni 393 m2 i nr 115/66 
o powierzchni 18 m2, położone obr. 35 m. Piaseczno przy ul. Danuty Sie-
dzikówny „Inki”, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr WA5M/00250487/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 214.850,25 zł brutto (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 10.742,51 zł

 Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2020 r. o godz. 10.00 w sali konfe-
rencyjnej na I piętrze (pok. 38), w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no przy ul. Kościuszki 5.
 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż w/wym nieruchomości zostało 
wywieszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z sie-
dzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz na stronie inter-
netowej urzędu www.piaseczno.eu.
 Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzeda-
ży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 22 70-17-523
Piaseczno, 26.05.2020 r.

Z up. Burmistrza Miasta

 i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza 

 Miasta i Gminy Piaseczno

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno   na podstawie art. 35 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 

z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

i Gminy Piaseczno przy   ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz na stronie inter-

netowej www.piaseczno.eu  zamieszczony został do publicznej wiadomo-

ści „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia” – lokal użytko-

wy, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Puławskiej 16 w Piasecz-

nie przeznaczony do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego, na 

czas nieoznaczony, na prowadzenie działalności  usługowo-handlowej.
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Epidemia nie wpłynęła 
na rynek nieruchomości
Wbrew oczekiwaniom nabywców i obawom deweloperów ceny lokali 
mieszkalnych pozostały praktycznie na tym samym poziomie, co przed 
wybuchem pandemii. Obecnie najlepiej sprzedają się segmenty i bliźnia-
ki z ogródkami, w których można przyjemniej spędzić czas w razie izolacji

 Deweloperzy budujący lokale mieszkalne na terenie powiatu piaseczyń-
skiego praktycznie nie odczuli skutków pandemii i związanego z nią wyha-
mowania gospodarczego. Domy, bliźniaki, segmenty, ale także mieszkania 
sprzedają się jak świeże bułeczki. A ceny? Nie dość, że nie spadły to jeszcze 
nieznacznie poszły w górę. - Sprzedaż lokali idzie naprawdę dobrze – mówi 
Edyta Pacholczyk z Kabackiej Przystani. - W połowie marca zaczęliśmy sprze-
daż online pierwszego etapu inwestycji. Przez dwa miesiące sprzedaliśmy 48 
lokali o powierzchni 93 i 140 m kw. Teraz rozpoczynamy sprzedaż drugiego 
etapu. Największym zainteresowaniem cieszą się lokale z ogródkami. 
 Leszek Chłuda z fi rmy Lesznowola SPV, budującej Zielone Zamienie pod-
kreśla, że ceny lokali nie uległy zmianie. - Przez pierwsze 3-4 tygodnie pan-
demii było nieco mniejsze zainteresowanie mieszkaniami – mówi. - Teraz 
wszystko wraca do normy. Od trzech tygodni nasze biura sprzedaży pracują 
w zasadzie normalnie, stosując zalecane środki ostrożności. 
 Podobnie sytuacja wygląda w Górze Kalwarii, z tą jednak różnicą, że tam 
ceny mieszkań i bliźniaków nieznacznie poszły w górę. - Podpisaliśmy tyle 
samo, a może nawet więcej umów niż przed pandemią – mówi Joanna Musia-
łek z fi rmy Eko Domy. - Ceny mieszkań wzrosły do około 5500 zł za m kw. i ob-
serwujemy naprawdę duże zainteresowanie. Bliźniaki też nieco zdrożały. W 
marcu były 2-3 tygodnie stagnacji. Teraz sprzedaż idzie już normalnie.

TW
R E K L A M A
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Odszkodowanie za przewrócenie na chodniku 
przez wystającą studzienkę

Niebezpieczeństwo może czaić się wszędzie, o czym przekonała się 57-letnia pani Krystyna
Pani Krystyna jak co dzień po godzi-
nie 16-tej wyszła z pracy. Postanowiła 
zrobić jeszcze drobne zakupy w pobli-
skim sklepie. Szła nieco inną drogą niż 
zwykle. Idąc już z zakupami widziała 
swój przystanek autobusowy, który był  
po drugiej stronie ulicy. Wystarczyło 
tylko przejść przez pasy, na drugą stro-
nę ulicy. Pani Krystynie się nie spieszy-
ło, było piękne i ciepłe majowe popołu-
dnie, a autobus jeszcze nie nadjeżdżał. 
Nagle poczuła jak zahacza o coś nogą, 
nie mogąc utrzymać równowagi prze-
wróciła się z całym impetem na chod-
nik. Przechodzący obok ludzie pomo-
gli jej wstać, pozbierali torby z zaku-
pami, doprowadzili do pobliskiej ław-
ki. Pani była w szoku, bo nie wiedzia-
ła co się stało, była ogólnie obolała, 
podziękowała za pomoc i postanowi-
ła zatelefonować do męża, aby po nią 
przyjechał. Im dłużej siedziała, emo-
cje zaczęły opadać, tym bardziej od-
czuwała ból prawej ręki. Mąż szybko 
przyjechał. Widząc jak żona cierpi po-
stanowił od razu zabrać ją na szpital-
ny oddział ratunkowy. Kobieta z każdą 
chwilą coraz bardziej uskarżała się na 
ból górnej części prawej ręki i nie mo-
gła nią w ogóle poruszać. Na oddzia-

le ratunkowym została zbadana, zro-
biono jej prześwietlenie RTG i okaza-
ło się, że doszło do zwichnięcia stawu 
barkowego – jest to bardzo poważny 
uraz. U Pani Krystyny staw został po-
nownie nastawiony, na szczęście obyło 
się bez operacji. Został założony gips, 
który nosiła przez 4 tygodnie. Po około 
2 miesiącach od zdjęcia gipsu odbyła 
pierwsza dwutygodniową rehabilitację 
a po kilku kolejnych miesiącach drugą. 
Sprawność barku po roku od zdarze-
nia niemal wróciła do wcześniejszego 
stanu, ale bóle wciąż były odczuwal-
ne i nie mogła niczego dźwigać. Przez 
cały okres leczenia oraz rehabilitacji 
nie mogła zbyt wiele robić samodziel-
nie. Mąż, córki i sąsiadka pomagali jej 
w codziennych czynnościach takich 
jak mycie, ubieranie, przygotowywa-
nie posiłków, zakupy, itp. To właśnie 
sąsiadka powiedziała, że jej znajoma 
miała kiedyś również wypadek w miej-
scu publicznym i Powszechny Zakład 
Odszkodowań pomógł jej uzyskać od-
szkodowanie. Firma ta bezpłatnie pro-
wadzi sprawy związane z uszczerb-
kiem na zdrowiu, a wynagrodzenie po-
biera tylko wówczas, gdy sprawę wygra 
i stanowi ono pewien procent od uzy-

skanej kwoty odszkodowania. Wów-
czas, jeszcze w trakcie leczenia, Pani 
Krystyna postanowiła skontaktować 
się z Powszechnym Zakładem Od-
szkodowań i poprosić o pomoc. Kobie-
ta dostarczyła zdjęcia miejsca wypad-
ku, z których wynikało, że jest tam stu-
dzienka kanalizacyjna, wystająca pra-
wie 3 cm ponad płaszczyznę chodni-
ka. Firma podjęła się poprowadzenia 
sprawy o odszkodowanie od zarząd-
cy chodnika, co nie było łatwym zada-
niem, ponieważ firma ubezpieczająca 
zarządcę chodnika odmawiała przyję-
cia odpowiedzialności za to, co się sta-
ło. Ubezpieczyciel winą obarczał Pa-
nią Krystynę, twierdził, że nie uważała 
idąc i nie zwracała uwagi na to co jest 
na chodniku. Sprawa została skiero-
wana na drogę postępowania cywilne-
go. Tutaj nie było wątpliwości, że winę 
za wypadek ponosi zarządca chodni-
ka wraz z firmą ubezpieczeniową. Na 
rzecz  poszkodowanej została zasą-
dzona łączna kwota w wysokości po-
nad 23 tysiące złotych.  Pani Krysty-
na była bardzo zadowolona z przebie-
gu sprawy, gdyż do ostatniego dnia nie 
wierzyła, że takie odszkodowanie jej 
się należy. 

Powszechny Zakład Odszkodowań, Piaseczno, ul. Energetyczna 11 lok. 5, tel. 22 308-65-00

Chcą pobudować kotłownie 
gazowe dla czterech osiedli
KONSTANCIN-JEZIORNA Gmina przymierza się do zmiany sposobu 
ogrzewania czterech osiedli. Dzięki temu każdy lokal będzie miał cen-
tralne ogrzewanie i dostęp do ciepłej wody w kranie

 Chodzi o osiedla Kozia, Brzozowa, Porąbka i Mirków. Już w 2018 roku gmi-
na planowała wyposażyć bloki w instalacje z dostępem do zewnętrznego źró-
dła ciepła. W marcu ubiegłego roku podpisano umowę ze spółką Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo Termika Energetyka Rozproszona, zakładają-
cą realizację pilotażowego programu likwidacji niskiej emisji. Przewidywała 
ona budowę instalacji ogrzewania gazowego w budynkach na czterech osie-
dlach. Umowa obligowała obydwie strony do podjęcia prac projektowych. 
 W maju tego roku burmistrz ponownie spotkał się z przedstawicielami spół-
ki dostarczającej paliwo gazowe. - Ustaliliśmy lokalizację kontenerowych ko-
tłowni gazowych dla osiedli Kozia i Brzozowa – poinformował radnych podczas 
środowej sesji rady miejskiej Kazimierz Jańczuk. - Musimy teraz wydzielić teren 
i wystąpić o przydział gazu, co może potrwać nawet do 18 miesięcy.
 Gmina dysponuje już kompletną dokumentacją na budowę instalacji cie-
płej wody w blokach przy Koziej i Brzozowej. Teraz PGNiG TER musi określić, 
kiedy zapewni dopływ gazu, a gmina - wykonać instalację. - Sądzę, że w naj-
bliższym okresie grzewczym mieszkańcy nie skorzystają jeszcze z nowego 
rozwiązania – poinformował radnych burmistrz. 
 Nieco bardziej skomplikowana sytuacja jest na osiedlu Mirków, gdzie w bu-
dynkach nie ma części wspólnych umożliwiających ustawienie kontenerowych 
kotłowni. - Tu będziemy musieli zastosować inne rozwiązania – dodał burmistrz.

TW 

Z lasu zniknęły beczki
po chemikaliach
PIASECZNO Tydzień temu w Kuleszówce przy ulicy Cichej ktoś wyrzucił czte-
ry beczki po niewiadomego pochodzenia substancjach. Dwa dni później, 
po naszej interwencji, beczki zniknęły

 - Zauważyłem je podczas spaceru z psem – tłumaczył pan Andrzej, miesz-
kaniec Kuleszówki. - Już wcześniej przy Cichej znajdowałem różnego rodzaju 
odpady, ale takiego znaleziska jeszcze nie widziałem.
 Mężczyzna niezwłocznie skontaktował się z naszą redakcją. - Chcę, żeby-
ście nagłośnili problem – tłumaczył. - Mam wrażenie, że ludzie coraz częściej 
zaczynają traktować las jak wysypisko.
O sprawie poinformowaliśmy straż miejską w Piasecznie. - Pojedziemy na 
miejsce i sprawdzimy, co to za odpady – deklarował Mariusz Łodyga, komen-
dant formacji. - Jakieś dwa lata temu w tamtej lokalizacji znaleziono podobne 
do opisywanych beczki. Wówczas, wspólnie z przedstawicielami sztabu kry-
zysowego, wywieźliśmy je do utylizacji.
 W ubiegły wtorek rano strażnicy miejscy namierzyli cztery niebieskie 
beczki, stojące jakieś 150 m od ulicy Masztowej obok napisu „Uwaga żmije”. W 
środę pojechali na miejsce, aby zebrać materiał dowodowy i postarać się od-
naleźć osobę, która podrzuciła odpady. - Ale beczek już przy Cichej nie było 
– mówi jeden ze strażników. - Ktoś musiał je stamtąd zabrać. Może zobaczył 
nas dzień wcześniej i przestraszył się konsekwencji.

TW

Co najmniej w dwóch beczkach znajdowały się niewiadomego 
pochodzenia substancje
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27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm w 2000 
roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych. Te odbyły się 
w 1990 roku.
 Ponad sto lat temu zaczęły tworzyć się 
pierwsze struktury władzy samorządowej 
w Polsce. Na początku w miastach, jednak na 
przestrzeni wieku, także mniejsze miejscowo-
ści otrzymały instrumenty prawne, pozwa-
lające na działanie dla swoich społeczności. 
Wśród nich była także Gmina Tarczyn, której 
mieszkańcy nieustannie działają na rzecz swo-
jej małej Ojczyzny.
 W 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski, 
Naczelnik Państwa wydał dekret o samorzą-
dzie miejskim – pierwszy samorządowy akt 
prawny II Rzeczypospolitej. Marszałek wie-
dział, że niezbędna jest decentralizacja pań-
stwa, aby „rządzenie” odbywało się także na 
tym najniższym poziomie – jak najbliżej oby-
wateli. Wówczas zaczęła tworzyć się samo-
rządność terytorialna Rzeczypospolitej Pol-
skiej odrodzonej po 123 latach zaborów. 
 Mieszkańcy miast nie zdążyli się jeszcze 
przyzwyczaić do nowych kompetencji, jakie 
zostały im nadane, a już 20 lat później, dru-
ga wojna światowa przyniosła nieoczekiwany 
zwrot w postaci zatrzymania wszelkich wcze-
śniej wprowadzonych zmian. Po roku 1945 ko-
muniści odebrali obywatelom możliwość wy-
boru przedstawicieli, którzy zarządzaliby dla 
nich na poziomie lokalnym i regionalnym. 
 W roku 1989 silne dążenie do wolności, 
wręcz upór naszych rodaków spowodował upa-
dek reżimu. Polska zaczęła odbudowywać swo-
je struktury na nowych zasadach. Nowoczesna 
Polska nie mogła obyć się bez samorządu tery-
torialnego. Dlatego do razu uchwalono Ustawę 
o samorządzie terytorialnym – wtedy począt-
kowo o samorządzie gminnym – i samorząd 
zaczął się odradzać. Rzeczywista decentraliza-
cja władzy państwowej stała się faktem.
 Aby jednak samorząd funkcjonował do-
brze, potrzebne były zmiany i reformy wpro-
wadzane przez lata. W 1999 roku wracają po-
wiaty i województwa. Po reformie podziału ad-
ministracyjnego Tarczyn stał się siedzibą orga-
nów władzy i administracji. W 2002 roku po 
raz pierwszy odbywają się wybory wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów miast w systemie wy-
borów bezpośrednich. Wówczas wójtem Gmi-
ny Tarczyn, a potem Burmistrzem zostaje Bar-
bara Galicz, która do dzisiaj kieruje gminą. W 
latach dziewięćdziesiątych przez pierwsze dwie 
kadencje Wójtem Gminy Tarczyn był Marek 
Wąsik, a w trzeciej kadencji samorządu funkcję 
wójta sprawowała Danuta Dziemowska. 
 W regionach tworzą się rady miejskie i rady 
gminy w zależności od statusu miejscowości. 

 W Tarczynie od lat 90 na rzecz swojego 
miasta, pracują mieszkańcy i wybrani przez 
nich w wolnych wyborach radni, którzy two-
rzyli Radę Gminy. 
 Skład I Rady Gminy w Tarczynie w la-
tach 1990 - 94 to: Antoni Dębski, Jerzy Dęb-
ski, Barbara Galicz, Dariusz Galicz, Bogdan 
Golik, Grzegorz Lenart, Ireneusz Lis, Woj-
ciech Łoszewski, Stanisław Małuj, Zdzisław 
Meglicki, Ewa Michalczak, Stanisław Osiń-
ski, Kazimierz Porębski, Adam Przyborowski, 
Kazimierz Reszka, Marek Wąsik, Hanna Woł-
kiewicz, Mirosław Ziółkowski, Władysław Za-
wadzki, Edward Żabówka. 
 Skład II Rady Gminy w Tarczynie w kaden-
cji 1994 - 98 to: Zbigniew Bakowski, Krzysztof 
Cybulski, Jan Cyngot, Jerzy Dębski, Dziem-
bowska Danuta, Barbara Galicz, Bernard Iliń-
ski, Walery Kociubiński, Elżbieta Lebiedziń-
ska, Ireneusz Lis, Ewa Michalczak, Stanisław 
Osiński, Monika Ostrowska, Andrzej Perzy-
na, Kazimierz Porębski, Waldemar Regulski, 
Ryszard Surała, Hanna Wołkiewicz, Jan Za-
walich oraz Marek Zdziarski. 
 Skład III Rady Gminy w Tarczynie w ka-
dencji 1998 - 2002 to: Zbigniew Bąkowski, 
Stanisław Bęczkowski, Mieczysław Brodnie-
wicz, Jan Cyngot, Jerzy Dębski, Ryszard Do-
mański, Danuta Dziembowska, Mirosław Fa-
liszewski, Dariusz Galicz, Jerzy Malczewski, 
Stanisław Małczyński, Ewa Michalczak, Ma-
rek Młynarczyk, Krzysztof Olczak, Ryszard 
Ozimek, Bogdan Pałka, Zofia Perzyna, Jolan-
ta Rutka, Ryszard Surała, Barbara Węgrowska 
a także Hanna Wołkiewicz.
 Skład IV Rady Miejskiej w Tarczynie w ka-
dencji 2002 - 2006 to: Anna Burakowska, Je-
rzy Dębski, Ryszard Domański, Mirosław Fa-
liszewski, Marek Gieleciński, Krzysztof Mal-
czewski, Jerzy Malewski, Marek Młynarczyk, 
Kazimierz Odolski, Andrzej Ozimek, Sławo-
mir Parol, Andrzej Perzyna, Ryszard Surała, 
Dariusz Witek oraz Piotr Woźniak. 
 Skład V Rady Miejskiej w Tarczynie w ka-
dencji 2006 – 2010 to: Zygmunt Bęza, Anna 
Burakowska, Jan Dębski, Mirosław Faliszew-
ski, Paweł Młoźniak, Marek Młynarczyk, 
Krzysztof Malczewski, Tomasz Mędrzycki, 
Sławomir Parol, Andrzej Perzyna, Mieczysław 
Pobudkiewicz, Andrzej Pszczółka, Hanna So-
wińska oraz Marcin Szatanek i Dariusz Witek.
 Skład VI Rady Miejskiej w Tarczynie w ka-
dencji 2010 – 2014 to: Zygmunt Bęza, Anna 
Burakowska, Piotr Cybulski, Jan Dębski, Mi-
rosław Faliszewski, Marek Karwowski, Hen-

ryka Mędrzycka, Tomasz Mędrzycki, Marek 
Młynarczyk, Krzysztof Olczak, Sławomir Pa-
rol, Andrzej Pszczółka, Hanna Sowińska, Je-
rzy Trześniowski oraz Małgorzata Włodar-
czyk, a także po wyborach uzupełniających 
Paweł Duś. 
 Skład VII Rady Miejskiej w Tarczynie w 
kadencji 2014 – 2018 to: Grzegorz Augustyno-
wicz, Anna Burakowska, Zygmunt Bęza, To-
masz Dębski, Adam Doliński, Mirosław Fa-
liszewski, Iwona Kozmana, Krzysztof Ol-
czak, Andrzej Ozimek, Sławomir Parol, An-
drzej Pszczółka, Dariusz Sobierajski, Agniesz-
ka Święcicka, Dariusz Witek oraz Jacek Żela-
zowski.
 Dzisiejsza Rada Miejska w Tarczynie liczy 
15 osób i pracuje w niej: Grzegorz Augustyno-
wicz, Justyna Bochyńska, Sławomir Brzeziń-
ski, Anna Burakowska, Zygmunt Bęza, Ma-
rek Ciecierski, Tomasz Dębski, Mirosław Fa-
liszewski, Iwona Kozmana, Stanisław Mał-
czyński Krzysztof Olczak, Daniel, Płużyczka 
Tadeusz Płużyczka, Adam Przyborowski oraz   
Andrzej Pszczółka.
 W 2003 roku, Tarczyn odzyskuje utraco-
ne w 1986 roku prawa miejskie. W tym samym 
roku miasto odłącza się od powiatu grójeckie-
go i przyłącza się do powiatu piaseczyńskiego.
 Wcześniej w wieku XIII Tarczyn był jedną 
z siedzib książąt mazowieckich. 
 W roku 1355 książę Kazimierz I nadał osa-
dzie Tarczyn prawa miejskie (magdeburskie). 
 W roku 1490 i 1506 odbyły się tu zjazdy 
szlachty mazowieckiej. W XVI wieku utwo-
rzone zostało województwo mazowieckie, 
składające się z 10 ziem i 26 powiatów. Zie-
mia warszawska obejmowała 3 powiaty – 
warszawski, błoński i tarczyński. Taki po-
dział administracyjny funkcjonował do roz-
biorów. Następnie ukaz carski z 1865 roku 
pozbawił Tarczyn praw miejskich a I i II woj-
na światowa przyniosły Tarczynowi znaczne 

straty, zarówno dotyczące liczby mieszkań-
ców, jak i zabudowy.
 Ostatnia zmiana to rok 2018 - wydłuże-
nie kadencji wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów miast do pięciu lat. Głosowanie w wybo-
rach powszechnych, ale jednocześnie ograni-
czenie możliwości sprawowania tego manda-
tu do dwóch kolejnych kadencji.
 Władza publiczna stanowi w Polsce jeden 
z filarów naszego niepodległego Państwa. 
Dzięki demokracji lokalnej obywatele mogą 
samodzielnie decydować, o tym, co ich doty-
czy bezpośrednio. 
 Dzień Samorządu Terytorialnego to świę-
to jednoczące nas wszystkich, które obcho-
dzimy z radością i dumą w naszych wspól-
notach. Demokracja lokalna powoduje, że to 
na obywatelach spoczywa udział w pełnieniu 
władzy publicznej. Dzięki niej mogą samo-
dzielnie decydować o tym, co ich bezpośred-
nio dotyczy. W Polsce samorząd, jako jeden z 
filarów ustrojowych, stanowi wspólne dobro, 
które powoduje, że to my, mieszkańcy, uzyska-
liśmy wpływ na kształtowanie własnego oto-
czenia. Możemy to robić odpowiedzialnie tak-
że dzięki właściwemu wykorzystaniu środków 
unijnych. Dzięki przemyślanemu zarządzaniu 
i konsekwencji w działaniu władz, Gmina Tar-
czyn sięga po te środki, aby nieustannie pod-
nosić poziom życia mieszkańców. Realizowa-
ne jest wiele projektów ukierunkowanych na 
modernizację i budowę infrastruktury waż-
nej dla funkcjonowania i wyglądu gminy (in-
frastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, 
zdrowotnej, rekreacyjno-sportowej, edukacyj-
nej i kulturalnej). 
 To samorządy znają, rozumieją i są wraż-
liwe na potrzeby swoich mieszkańców. Szu-
kają nieustannie nowych rozwiązań, aby 
działać lepiej i skuteczniej. Po to, aby budo-
wać Polskę, silną siłą swoich obywateli. 

P R O M O C J A

Powiększą parking przy urzędzie
KONSTANCIN-JEZIORNA Niedawno gmina zbudowała nowy plac dla samochodów przy osie-

dlu Grapa. Teraz o 50 miejsc ma zostać powiększony także parking przy urzędzie miasta

 Problem nieprzepisowego parko-
wania wzdłuż ulicy Kolejowej na ty-
łach urzędu poruszył podczas ostat-
niej sesji rady miejskiej radny Grze-
gorz Szewczyk. - Mieszkańcy skarżą 
się, że przez stojące na chodniku sa-
mochody nie mogą dojść do swoich 
posesji – mówił. - Przecież w tej lo-
kalizacji znajdują się aż trzy ogólno-
dostępne parkingi. Dlaczego gmina 
nie egzekwuje zakazu parkowania?
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk wy-
jaśnił, że nie jest zwolennikiem kara-
nia kierowców, którzy na kilka minut – 
często, aby załatwić sprawę w urzędzie 
– zatrzymają się na zakazie. - Parkin-
gi znajdujące się przy ratuszu są prze-
pełnione – podkreślił. - Planujemy po-
większyć jeden z nich o 50 miejsc. Cze-
kamy na pozwolenie na budowę.
 Kazimierz Jańczuk poinformował, 
że miejsca w bezpośrednim sąsiedz-
twie urzędu zostaną oddane dla intere-
santów, a pracownicy magistratu będą 
parkować nieco dalej. - Jak udostępni-
my nowe miejsca zaczniemy ostrzej eg-
zekwować zakaz parkowania wzdłuż 
ulicy Kolejowej – zapowiedział.

TW

Na razie kierowcy łamiący zakaz parkowania są pobłażliwie 
traktowani. Zmieni się to po wybudowaniu przez gminę no-
wych miejsc parkingowych

GÓRA KALWARIA

Rozbudują plac zabaw przy basenie
 Gmina pozyskała ponad 36 tys. zł unijnej dotacji. Za te pieniądze 
ma zostać rozbudowany plac zabaw przy basenie. Prace już się za-
częły. Na terenie przy wjeździe do miasta pojawią się duży
street workout do ćwiczeń, trampolina, zestaw zabawowy oraz nowe 
ławki i kosze. 

TW

Książki przechodzą
kwarantannę
PIASECZNO W dobie koronawirusa nie tylko ludzie poddawani są kwa-
rantannie. Dotyczy to również książek, które są przez czytelników 
zwracane do bibliotek
 W przypadku Biblio-
teki Publicznej w Pia-
secznie zwroty książek 
wypożyczonych w bi-
bliotekach lub punktach 
bibliotecznych, które po-
zostają zamknięte, moż-
na oddać w dowolnej, 
otwartej bibliotece. Są 
one następnie składowa-
ne w osobnych pomiesz-
czeniach w specjalnie 
wyznaczonych do tego 
kartonowych pudełkach. 
Każdy zwrot oznacza-
ny jest również konkret-
ną datą. - Pierwsza wer-
sja kwarantanny książek 
obejmowała od 10 do 14 
dni – mówi Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora Biblioteki Publicz-
nej w Piasecznie. - Ten okres został jednak skrócony. Może wynosić nawet trzy 
dni, ale u nas przyjęliśmy zasadę pięciu dni. Wynika to zarówno ze względów 
bezpieczeństwa, jak i z tego, że mamy wystarczająco dużą powierzchnię żeby 
przechowywać książki.

Tyl.



poszukuje
KOLPORTERA

z własnym samochodem ze znajomością 
powiatu piaseczyńskiego

Praca w każdy piątek

 tel. 692 488 278
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Śmiertelny wypadek 
na Chyliczkowskiej
PIASECZNO Do tragicznego wypadku doszło we wtorek na ul. Chyliczkow-
skiej. Jadący motocyklem 22-letni mężczyzna uderzył w samochód dostaw-
czy. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie niestety zmarł

 Do tragedii doszło ok. godz. 18.30. Od strony ul. Armii Krajowej ulicą Chy-
liczkowską jechał samochód dostawczy, a za nim – jak relacjonuje świadek 
– dwa motocykle ze znaczną prędkością. – Auto dostawcze skręcało w ulicę 
Markowskiego – opowiada mężczyzna. – A motocykle, ignorując linię ciągłą, 
zaczęły go wyprzedzać. Jeden przemknął, a drugi już nie zdążył. Ten pierwszy 
nie zatrzymał się i nawet nie zwolnił. Pojechał dalej – dodaje mężczyzna.
Na miejsce wypadku przyjechały dwie karetki, policja i trzy zastępy straży po-
żarnej. Ulicę Chyliczkowską na odcinku przy Markowskiego całkowicie wyłą-
czono z ruchu. – Motocyklem jechał 22-letni mężczyzna – poinformował nas 
we wtorek wieczorem nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji 
w Piasecznie. – W stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Trwają czyn-
ności zmierzające do ustalenia okoliczności wypadku – dodał  i zaapelował 
do świadków zdarzenia o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie.
 Niestety, poszkodowanego motocyklisty nie udało się uratować. Piase-
czyńscy policjanci apelują o rozsądną i ostrożną jazdę. Nadmierna prędkość, a 
często także chwila nieuwagi czy brawury mogą mieć tragiczne następstwa. 

 AB



DAM PRACĘ

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA DO BIURA RACHUNKOWE-
GO W PIASECZNIE. WYMIAR CZASU PRACY I FORMA 
ZATRUDNIENIA - DO UZGODNIENIA, tel. 698 044 454,
danuta.drezek@takros.pl

Ekspedientki z doświadczeniem, spożywczy, 
Bobrowiec, tel. 508 23 85 86

Zatrudnię mechanika samochodowego Piaseczno, 
tel. 601 238 245

Zatrudnię w sklepie spożywczym, dobre warunki, Łoś 
tel. 505 760 600

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

Samodzielnego mechanika od zaraz, wysokie wyna-
grodzenie, Gołków, tel. 791 143 517

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do sprzątania w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. 
Osoby z doświadczeniem. Tel. 798 667 788

Zatrudnię glazurnika z doświadczeniem Tel. 606 975 447

Przedszkole Leśne w Piasecznie zatrudni nauczyciela oraz 
Panią do sprzątania. Pilne! Proszę o kontakt pod numerem - 
604 437 501 lub na adres piaseczno@przedszkole-lesne.pl

Do piekarni: piekarza, ciastowego, stołowego; kierowcę, 
osobę do sprzątania, pakowania pieczywa. Zalesie Dolne 
Tel. 663 044 036

Ekspedientkę, Piaseczno ul. Pomorska oraz Wólka
 Kozodawska, tel. 508 288 773

Zatrudnię elektryka/mechanika na konserwację w zakła-
dzie, pełny etat w Piasecznie, tel. 609 077 030

Opiekunki i panią do gotowania do domu opieki, 
Zalesie Górne, tel. 607 034 382

Pomocnika lakiernika samochodowego z doświadcze-
niem, kwatera, Konstancin tel. 501 311 130

Przyjmę do pracy przy posadzkach żywicznych, 
tel. 516 266 796

Magazyniera z uprawnieniami kierowcy kat. B, w składzie 
budowlanym w  Chyliczkach, tel. 600 284 250

Pilnie glazurnika, tel. 601 304 250

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

Zatrudnię ekspedientkę i kasjerkę do sklepu spożywcze-
go w Głoskowie, tel. 500 125 790

Kasjerka do sklepu w Złotokłosie, możliwość zakwatero-
wania na miejscu b.d. warunki wysokie wynagrodzenie 
wiecej pod tel. 880 977 141

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie , Tel. 880 450 968

Posprzątam, tel. 513 449 171

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka 
tel. 604 868 998

Kupię każde auto, tel. 603 903 405

Kasacja aut, tel. 508 206 738

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

3 pokojowe 58 m kw., 340 tys. zł, ul. Fabryczna, Pia-
seczno, tel. 793 857 643

3-pokojowe do remontu, 48 m kw., ul. Kusocińskiego, 
Piaseczno, 265 tys zł, tel. 506 394 790

Działki budowlane 1000 – 1500 m kw., cena: 50 – 89 zł/m 
kw., Ławki, gm. Prażmów, tel. 605 423 500 

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

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę dom z osobnym wejściem, tel. 607 270 749

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Lokal użytkowy w Piasecznie ul. Sikorskiego 1A, 53 m kw., 
wynajmę lub sprzedam, tel. 506 124 486

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, RENOWACJE 
SCHODÓW, TEL. 502 514 388 

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

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

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

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

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

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

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Elektryk, tel. 666 890 886

Remonty łazienek gładzie gipsowe,   zabudowy k/g 
– solidnie, tel. 504 786 100

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Dachy, remonty tel. 601 310 413

Koszenie tel. 735 616 596

Renowacja ogrodzeń, kostki, tel. 735 616 596

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

BEZSTRESOWE REMONTY, DOMY MIESZKANIA, 
TEL. 728 890 101

KOMPLEKSOWO ŁAZIENKI, TEL. 728 890 101

ROZBIÓRKA WIAT DOMÓW, TEL. 728 890 101

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Skracanie i wycinka drzew, tel. 510 694 550

Usługi minikoparką, usługi  podnośnikiem, koszowym, 
wycinka, przyłącza energetyczne kablowe oraz napo-
wietrzne, prowizorki budowlane, pomiary usuwanie kolizji 
energetycznych, przyłącza wodociągowe, przyłącza ka-
nalizacyjne Tel. 537 537 450 oraz 537 537 650

Złota rączka tel. 505 265 005

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Ogrody, Koszenie, Trawników tel. 603 315 531

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

Glazura, terakota, samodzielnie. Tel.694 126 583

Dachy krycie-naprawa tel. 792 354 779

Tynki gipsowe i tradycyjne kont, tel. 604 415 352

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

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Transport chorych, tel. 604 174 152

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Kominy, wkłady kwasowe, tel. 798 836 860

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

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Malarskie, tel. 696 120 208

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 
35 zł /godzinę, Skype, tel. 571 373 118

Studio „Podróżnicy ku mądrości”- rozmowy 
o Wszechświecie, życiu i człowieku, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i 
wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. 
Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w 
sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952,
608 504 380
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Praca dodatkowa w domu, marketing. 
Więcej informacji, kontakt: 507 466 777

Ogrodnik-Emeryt do prac pielęgnacyjnych terenów 
zielonych zlokalizowanych na terenie siedziby firmy w 
Łubnej oraz pobliskich okolicach. Zakres obowiązków: 
prace porządkowe, koszenie, pielenie, sadzenie roślin, 
przycinanie drzew, nawożenie, odśnieżanie. Wymaga-
nia: Prawo jazdy kat. B- warunek konieczny. Kontakt 
pod numerem telefonu (22) 757 40 03

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

Hydraulik - instalacje wod-kan, przyłącza, 
tel.608-030-808

Grupa wsparcia. Omawiamy problemy, które Ciebie
interesują. Symboliczne opłaty, 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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
 tel. 603 375 87

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
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Umożliwili dalszy remont
willi „Zameczek”
KONSTANCIN-JEZIORNA Zmieniając plan miejscowy dla osiedla Grapa i terenów przyległych 

radni umożliwili kontynuowanie remontu zabytkowej, znajdującej się w prywatnych 

rękach willi „Zameczek” przy ulicy Sobieskiego

 Projekt uchwały przybliżyła rad-
nym Ewa Klimkowska-Sul, kierow-
niczka wydziału planowania prze-
strzennego. W ramach dotychcza-
sowego planu miejscowego możliwa 
była tylko adaptacja istniejącej za-
budowy. Zakazana była zmiana ze-
wnętrznej formy budynku, w tym da-
chu. Plan  nie blokował możliwości 
wyremontowania wieży „Zamecz-
ka”, tyle tylko że tej operacji nie uda-
łoby się przeprowadzić bez jej roze-
brania. - Hełm wieży został zdjęty, 
bo był w bardzo złym stanie – mó-
wiła Ewa Klimkowska-Sul. - Wieży 
nie da się wyremontować. Trzeba ją 
rozebrać i zbudować na nowo, a do-
tychczasowy plan to uniemożliwia, 
bo to nie jest już adaptacja.
 Innym problemem inwestora 
była niemożność obudowania scho-
dów powozowni. Oczywiście wszyst-
kie prace przy willi odbywają się pod 
okiem i za aprobatą konserwatora za-
bytków. Zewnętrzny wygląd obiek-
tu nie zmieni się. Z ciekawostek warto 
wspomnieć, że pod willą zostanie zbu-
dowany basen, który jednak z zewnątrz 
będzie niewidoczny. Po wysłuchaniu 
wszystkich argumentów radni zgodzi-

li się na zmianę planu miejscowego, co 
umożliwi dokończenie remontu willi.
 Willa „Zameczek”, łącząca w so-
bie cechy secesji, neorenesansu i go-
tyku, została wybudowana około 
1906 roku. Zaprojektował ją dla siebie 
Izydor Pianko. Potem budynek kilka 
razy zmieniał właściciela. Swego czas 
mieszkała w nim Zofia Müllerówna, 

pierwsza kobieta-sołtys w II RP. Pod-
czas okupacji w wieżyczce mieściła 
się partyzancka stacja nadawcza. Po-
tem były tu lokale komunalne. W koń-
cu gmina wykwaterowała lokatorów 
willi (część z nich trafiło do dawnego 
hotelu Grapa) i zbyła nieruchomość, 
która ma teraz prywatnego właściciela.

Tomasz Wojciuk

Po remoncie willa „Zameczek” może być jedną 
z perełek uzdrowiska 

Wyniki badań wody z rzeki są szokujące! 
PRAŻMÓW W majowy weekend mieszkańcy zaalarmowali nas o silnym zanieczyszczeniu Jeziorki w Wilczej 
Wólce. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie pobrał próbki wody do badania. Wyni-
ki analizy są szokujące
 W sobotę 2 maja mężczyzna, 
który wybrał się na ryby w Wilczej 
Wólce dostrzegł, że Jeziorką pły-
nie czarna woda, niosąca na po-
wierzchni martwe ryby. Na miejsce 
przyjechali: przedstawiciel Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Warszawie, prezes 
koła PZW17 w Piasecznie Małgo-
rzata Górska oraz Dowódca Tere-
nowej Grupy Społecznej Straży Ry-
backiej w Grójcu - Leszek Dolina. 
 - Lustrując stan wody, podążając 
w górę rzeki, weszliśmy na teren po-
wiatu grójeckiego – mówi Leszek Do-
lina. Sprawdzono też dopływ Jezior-
ki – Kraskę oraz lewobrzeżny dopływ 
Kraski – Molnicę. - Okazało się, że 
Molnica też jest zanieczyszczona – 
poinformowała nas prezes PZW17 
Małgorzata Górska. 
 Pobrano jednorazowe próbki 
ścieków odprowadzanych z oczysz-
czalni w Kobylinie do rzeki Molni-
cy, by zbadać ich jakość. - Ponadto 

4 maja pobrano próby wody z rze-
ki Molnicy powyżej i poniżej wylo-
tu kolektora ściekowego z oczysz-
czalni, w celu oceny wpływu oczysz-
czalni na stan czystości wód rze-
ki Molnicy - informuje Iwona Zdu-
nek z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 
 Analiza pobranych próbek wy-
kazała, że odprowadzane ścieki 
są niedostatecznie oczyszczone i 
przekraczają dopuszczalne stęże-
nia określone dla oczyszczalni de-
cyzją Starosty Grójeckiego. Prze-
kroczenia stwierdzono w nastę-
pujących parametrach: wskaźnik 
czystości wody BZT5 (biologicz-
ne zapotrzebowanie tlenu), zawie-
sina ogólna, azot ogólny, wskaź-
nik czystości wody ChZTCr (che-
miczne zapotrzebowanie na tlen), 
fosfor ogólny. - Porównanie wyni-
ków badań wody pobranej z rze-
ki Molnicy powyżej i poniżej wy-
lotu kolektora oczyszczalni wska-

zuje, iż odprowadzane z niej ście-
ki w znacznym stopniu pogarsza-
ją jakość wody w rzece – informu-
je Iwona Zdunek. 
 Warto dodać, że stan wody w 
Jeziorce, w chwili gdy dostrzeżono 
zanieczyszczenie, był nieporówny-
walnie gorszy niż kilka godzin póź-
niej Molnicy, z której próbki pobrał 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Co na 
to Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Grójcu, który w ramach swo-
jej działalności eksploatuje m.in. 
oczyszczalnię w Kobylinie?
 - Nie mieliśmy żadnej awarii, 
ale też nie znamy wyników badań 
wody – mówi Paweł Spława-Ney-
man, prezes Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Grójcu Spółka z o.o. 
- Sprawa jest jeszcze w toku – przy-
znaje Iwona Zdunek. - Jest za wcze-
śnie, by mówić o zaleceniach po-
kontrolnych czy ewentualnej karze.

Adam Braciszewski

16-latek zastąpił 38-latka
KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek odbyło się uroczyste przekazanie 
strażakom z OSP Słomczyn samochodu pożarniczego

 Do tej pory druhowie z OSP Słomczyn użytkowali 38-letniego jelcza. Te-
raz zamienią go na renault midlum, który przybył z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 8 z Warszawy.
 – W porównaniu z tym co było, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego 
auta – mówi Piotr Śliwka, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomczynie.
W uroczystości uczestniczył radny powiatowy Sergiusz Muszyński oraz rad-
ny sejmiku mazowieckiego  i Szef Gabinetu Politycznego Ministra MSWiA Mi-
chał Prószyńki, którzy wspierali starania strażaków o pozyskanie pojazdu. 
Nowy wóz bojowy, który wkrótce zaczną użytkować ochotnicy ze Słomczy-
na, ma 16 lat. 
 – W starym samochodzie wciąż coś reperujemy. Gdy wyjeżdżamy do akcji, 
odmawiamy modlitwy za bezproblemowy powrót – mówił nam w lipcu ubie-
głego roku prezes Piotr Śliwka.
 –  Bardzo się cieszę, że mogłem mieć swój udział we wsparciu druhów ze 
Słomczyna – mówi Michał Prószyńki, radny sejmiku mazowieckiego i Szef Ga-
binetu Politycznego Ministra MSWiA. –  To ważny krok, który przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu piaseczyńskiego 
– dodaje. – To historyczny dzień dla OSP Słomczyn i ogromny krok naprzód 
dla tej jednostki – nie kryje satysfakcji radny powiatowy Sergiusz Muszyński
 Jak się dowiedzieliśmy, jelcz dotąd użytkowany przez OSP Słomczyn nie 
jest najstarszym autem w zasobach ochotniczych straży pożarnych na te-
renie powiatu piaseczyńskiego. Najstarszym wozem bojowym jest 43-letni 
steyr z OSP Kawęczynek. To może się wkrótce zmienić, bo szansę na nowe sa-
mochody mają także jednostki OSP z Kawęczynka, Baniochy i Uwielin.

Adam Braciszewski
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