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Cicha promocja za ponad pół miliona złotych
LESZNOWOLA Tylko w ubie-

głym roku gmina i podległe 

jej jednostki wydały na pro-

mocję w magazynie „moja 

Lesznowola”, wychodzącym 

w nakładzie 3000 egzem-

plarzy, ponad 330 tys. zł.  W 

ciągu 3,5 roku funkcjonowa-

nia magazynu gmina wspar-

ła go kwotą ponad 574 tys. 

zł. Do tych wydatków dotar-

liśmy, jednak nie jest wyklu-

czone, że źródeł fi nansowa-

nia magazynu z publicznych 

pieniędzy było więcej

Nowy posterunek 
na święto policji
PRAŻMÓW Tegoroczne święto z okazji 101 rocznicy utworze-

nia policji,  ze względu na stan epidemii obchodzono skrom-

nie i w kameralnym gronie. Zapamiętamy jednak je na dłu-

go, ponieważ zostało połączone z uroczystością otwarcia 

nowego posterunku policji w Prażmowie



KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

KONSTANCIN-JEZIORNA

LESZNOWOLA

GÓRA KALWARIA

URSYNÓW

Wpadła na gorącym uczynku

Odpowie za zdewastowanie przystanku

Włamano się do dostawczaka

Jechał na podwójnym gazie

Odpowie za kradzież klocków

 Zaalarmowani przez sąsiadów policjanci z prewencji zatrzymali 
22-latkę, która włamała się do domu jednorodzinnego. Właściciele loka-
lu byli w tym czasie na urlopie nad morzem. Funkcjonariusze sprawdzają 
czy zatrzymana ma związek z innymi podobnymi przestępstwami na na-
szym terenie. Za włamanie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

 Kilka dni temu wieczorem młody, agresywnie zachowujący się 
mężczyzna zdewastował przystanek autobusowy w Kępie Okrzew-
skiej. O akcie wandalizmu natychmiast zostali poinformowani funk-
cjonariusze. Podejrzanego o zniszczenie wiaty, rannego w rękę 
23-latka zauważyli w Okrzeszynie. Po chwili został on zatrzymany. 
Był pijany – miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Po wy-
trzeźwieniu usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

 W sobotę 18 lipca około godz. 1 w nocy nieznani sprawcy wybili szy-
bę w vw caravelle na litewskich numerach rejestracyjnych, stojącym przy 
ul. Marii Świątkiewicz w Mrokowie. Z busa skradziono plecak z dokumen-
tami oraz 27 tys. zł. Policja poszukuje świadków tego zdarzenia.

 Tuż po północy na ulicy Wojska Polskiego w Górze Kalwarii policjan-
ci zatrzymali kierującego samochodem 34-latka, który miał w organi-
zmie ponad promil alkoholu. Ale to nie wszystko, mężczyzna miał rów-
nież orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i był poszu-
kiwany do kilku rozbojów na terenie Mazowsza. 34-latek został zatrzyma-
ny. Sprawa jest rozwojowa. 

 W jednym z dyskontów 43-latek ukradł kilka zestawów klocków. Kie-
dy na drodze stanął mu ochroniarz, ten pobił go i jak gdyby nigdy nic 
opuścił sklep. Kilka dni później do jego drzwi zapukali policjanci. 43-latek 
trafi ł do aresztu. Za kradzież rozbójniczą grozi mu do 12 lat więzienia.

Bójka dwóch młodych kobiet
 Na ulicy Zgody w Konstancinie-Jeziornie, podczas zakrapianej alko-
holem posiadówki, pobiły się dwie kobiety. Jedna z nich chwyciła za te-
lefon komórkowy i uderzyła drugą w głowę, łamiąc jej dno oczodołu. 
Wkrótce na miejsce zdarzenia przyjechała policja i karetka pogotowia. 
Sprawa znajdzie swój fi nał w sądzie.

Cudzoziemiec odpowie za marihuanę
 Wieczorem w rejonie ulicy Cedrowej, w pobliżu stawu, funkcjonariu-
sze zauważyli dwa drogie samochody. W jednym z nich siedział obywa-
tel Szwajcarii. Jego audi zostało przeszukane, a w trakcie kontroli poli-
cjanci znaleźli 39 gramów marihuany. 21-letni Szwajcar odpowie za po-
siadanie narkotyków, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

15-latki z narkotykami
 Około północy policjanci skontrolowali trzy nastolatki. Okazało się, 
że jedna z nich zażyła ekstazy. Na miejsce zostało wezwane pogotowie 
ratunkowe. Ale to nie wszystko, w torebce drugiej z dziewczyn mundu-
rowi odkryli 5 gramów marihuany, a w szufl adzie jej biurka – kolejne 
13 gramów. 15-latkami, które miały kontakt ze środkami odurzającymi, 
zajmie się teraz sąd rodzinny. 
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W Zalesiu Górnym ulatnia się gaz
PIASECZNO – Przyjedźcie na ulicę Szmaragdowych Żuków w Zalesiu Górnym, tam od ty-

godnia ulatnia się gaz – alarmuje pani Ewa, nasza czytelniczka. - Dzwoniłam do gazow-

ni. Powiedzieli, że naprawa awarii jeszcze trochę potrwa...

 Wykop na dnie którego widać 
cienką, metalową rurę znajduje się 
przy samej drodze, obok posesji 
oznaczonej numerem „6”. - Dooko-
ła czuć gaz. Ja rozumiem, że to jest 
sezon urlopowy, ale taka awaria po-
winna zostać jak najszybciej usunię-
ta – mówi pani Ewa. 
 Mieszkanka opowiada, że spół-
ce PSG nie zgadzała się ilość gazu 
dostarczana do pobliskich pose-
sji. Okazało się, że winę za to pono-
si stara, rozszczelniona rura. - Od-
słonili ją więc i podobno tymczaso-
wo zabezpieczyli. Jednak awaria nie 
została usunięta. Proszę się zatem 
nie dziwić, że okoliczni mieszkańcy 
obawiają się wybuchu... - dodaje na-
sza czytelniczka. 
 Piaseczyński oddział Polskiej 
Spółki Gazownictwa potwierdza, że 
w Zalesiu Górnym doszło do awarii. 
- Zabezpieczyliśmy miejsce ulatnia-
nia się gazu opaską – wyjaśnia jeden 
z pracowników działu technicznego. 
- Naprawa jest jednak skomplikowa-
na i musimy się do niej odpowiednio 

przygotować. Myślę, że usunięcie 
awarii nastąpi w połowie przyszłego 
tygodnia. Do tego czasu mieszkań-

com nic nie grozi, cały czas kontro-
lujemy to miejsce – uspokaja.

TW

Awaria zostanie usunięta prawdopodobnie 
w połowie przyszłego tygodnia

Gdzie powstanie hala widowiskowa?
PIASECZNO Niemal 100-tysięcznemu miastu, jakim jest Piaseczno, najbardziej potrzeba 

w tej chwili hali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia. Tymczasem cały czas nie wy-

brano jej lokalizacji

 Kiedy ostatecznie upadł pomysł 
budowy hali na terenie stacji kolej-
ki wąskotorowej, zaczęto rozpatry-
wać inne lokalizacje. Jeszcze w lu-
tym, przed wybuchem pandemii ko-
ronawirusa, pod uwagę były brane 
trzy miejsca: teren starej mleczar-

ni, teren przy Nadarzyńskiej, gdzie 
obecnie znajdują się tymczasowe 
parkingi oraz parking przy ulicy 
Sierakowskiego w centrum miasta. 
Chociaż ostateczna decyzja jeszcze 
nie zapadła, już wiadomo że dział-
ka, na której stoi stara mleczarnia, 
jest na taką inwestycję za mała. Co 
do Nadarzyńskiej, to tu sprawa też 
może być bardziej skomplikowana 
niż się początkowo wydawało. In-
westycji może sprzeciwić się bowiem 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków, który ogłosił że chce 
wziąć pod swoje skrzydła historycz-
ny układ urbanistyczny Piaseczna. 

- Sądzę, że konserwator będzie do-
magał się odtworzenia wzdłuż Nada-
rzyńskiej historycznej pierzei, czyli 
wybudowania kamienic – mówi bur-
mistrz Daniel Putkiewicz. - Zresztą z 
ulicą Sierakowskiego może być po-
dobnie. Dużo zależy od tego, co zo-
stanie wpisane do rejestru zabytków. 
Dla każdej z tych ewentualnych loka-
lizacji i tak trzeba będzie wcześniej 
zmienić plan miejscowy. 
 Na początku sierpnia urzędni-

cy mają spotkać się z przedstawicie-
lami konserwatora. Być może wów-
czas dowiedzą się, ile będzie trwa-
ło postępowanie, które zakończy się 
wpisaniem centrum miasta do reje-
stru. - Na razie musimy cierpliwie 
czekać – dodaje Daniel Putkiewicz. 
- Mam nadzieję, że więcej na temat 
lokalizacji hali będziemy mogli po-
wiedzieć we wrześniu.

TW 

Plac przy Nadarzyńskiej byłby dobrą lokalizacją. Jednak tu 
plany gminy może pokrzyżować konserwator zabytków

 We wrześniu być może wyja-

śni się, w którym miejsku zo-

stanie wybudowana hala

R E K L A M A
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Komary atakują! Co na to gmina?
POWIAT W ostatnim czasie możemy zaobserwować wzmożoną aktywność komarów, dla których ostatnie 
obfi te opady deszczu stworzyły znakomite warunki lęgowe
 Krwiożercze owady atakują 
głównie w godzinach porannych i 
wieczornych – najczęściej w pobliżu 
lasów i zbiorników wodnych. Prze-
konali się o tym, między innymi, 
uczestnicy niedawnej Piaseczyńskiej 
Piątki na stadionie miejskim oraz 
Świętojanek w parku miejskim.
 - Widać, że jest ich znacznie wię-
cej niż w ubiegłych latach i są bar-
dzo natarczywe – mówi nasza czy-
telniczka. - Ostatnio byłam na dział-
ce pod Piasecznem i wróciłam cała 
pogryziona.
 Czy gmina planuje podjąć jakie-
kolwiek działania w związku z dużą 
aktywnością komarów? - Nie stoso-
waliśmy do tej pory oprysków – in-
formuje Anna Grzejszczyk z Biu-
ra Promocji i Kultury Gminy Pia-
seczno. - Obserwujemy sytuację. Na 
chwilę obecną decyzji o zastosowa-
niu oprysków na komary nie ma.
 Na razie mieszkańcy gminy mu-
szą więc liczyć głównie na lokal-
ne inicjatywy. W ubiegłym tygodniu 
opryski przeciwko komarom zasto-
sowano, między innymi, na stadio-
nie Perły Złotokłos. - Nie dało się 
tam już przez nie normalnie treno-
wać – mówi Rafał Tchórzewski, pre-
zes Perły Złotokłos. - Mamy jednak 
zaprzyjaźnioną firmę, więc załatwi-
liśmy sprawę z pożytkiem dla klubu i 
dla szkoły, w której trwa właśnie lato 
w mieście.
 Okazuje się, że sposobów na 
walkę z niepożądanymi owadami 
jest wiele. Oprócz środków chemicz-

nych można również stosować roz-
wiązania bardziej ekologiczne. W 
tym roku gmina Konstancin-Jezior-
na postawiła na zakup i zawieszenie 
70 skrzynek lęgowych dla jerzyków 
oraz 10 budek dla nietoperzy. Zwie-
rzęta te chętnie żywią się komara-
mi. W Piasecznie stoją, póki co, trzy 
mini wieże dla jerzyków. - To jednak 
kropla w morzu potrzeb – twierdzi 
Anna Kolińska z Alarmu dla Kli-
matu Piaseczno, która jest jedno-
cześnie autorką projektu do bu-
dżetu obywatelskiego zakładają-
cego budowę większej liczby budek 
dla jerzyków – Ile powinno ich być 
żeby mieszkańcy odczuli różnicę? 
Na pewno setki! Każda pusta ele-
wacja budynków administracji pu-

blicznej i usługowych powinna być 
„wypełniona” budkami, to ptaki 
żyjące w koloniach. Jak będziemy 
mieli chmary jerzyków, to poradzą 
sobie z chmarą komarów.
 Jednocześnie Alarm dla Klima-
tu Piaseczno nie popiera stosowa-
nia środków chemicznych przeciw-
ko komarom. - Opryski powinny 
być zakazane, bo szkodzą nam i in-
nym owadom, jak np. zapylaczom – 
podkreśla Anna Kolińska. - Owady 
stanowią pożywienie dla ptaków. 
Jak te zaczynają znikać, to znikają 
także ptaki i tak koło się zamyka. Je-
rzyki są najlepszymi „łapaczami” ko-
marów, ale w mniejszej skali są nimi 
także inne ptaki oraz nietoperze.

Grzegorz Tylec

Na stadionie Perły Złotokłos zastosowano 
już opryski przeciwko komarom

Zrobią Kormoranów. 
Ale jeszcze nie teraz
PIASECZNO Ulica Kormoranów jest jedną z najbardziej dziurawych dróg 
w Bobrowcu. Jako że nie ma odwodnienia, po każdym deszczu stoi na 
niej błoto i przybywa kolejnych głębokich wyrw. Jak się dowiedzieliśmy, 
w przyszłym roku ma zostać wykonany projekt przebudowy drogi

 O fatalnym stanie ulicy Kormoranów, w związku z protestami mieszkań-
ców, pisaliśmy półtora roku temu. Nieutwardzony, gruntowy ciąg jest wpraw-
dzie co jakiś czas wyrównywany i wałowany, ale te zabiegi na długo nie wy-
starczają. W związku z tym gmina planuje kompleksowy remont drogi. - Nie 
zrobimy tego od razu, bo w ostatnich latach w Bobrowcu było bardzo dużo 
inwestycji, a musimy myśleć także o innych częściach gminy – zastrzega rad-
ny Michał Rosa. - Rozumiem jednak oczekiwania mieszkańców. Postaramy się 
im sprostać. 
 Przeszkodą we wcześniejszym zrealizowaniu inwestycji były kwestie wła-
snościowe. Kolejnym krokiem po ich uregulowaniu będzie wykonanie projek-
tu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wpisano na ten cel w przyszłym roku 
150 tys. zł. Właściwa przebudowa ulicy ma rozpocząć się za trzy lata (2 mln w 
WPF) i potrwać do roku 2024 (2,5 mln zł).

TW
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Dofinansowanie w wysokości 10 000 
zł na „Modernizację wiaty przy-
stankowej w sołectwie KSIĘŻAK”.
 Na terenie sołectwa Księżak zo-
stanie wymieniona stara i zniszczona 
wiata przystankowa, a także przygoto-
wana nawierzchnia pod wiatą. Obec-
nie na terenie sołectwa znajduje się 
umieszczona na podłożu nieutwardzo-
nym mała, blaszana, bardzo zniszczo-
na i zanieczyszczona wiata. Droga, przy 
której wiata została umieszczone jest 
drogą powiatową o dość dużym natę-
żeniu ruchu. Przy tej drodze brak jest 
chodników i miejsc postojowych oraz 
szerokich poboczy. Dzięki nowej wia-
cie przystankowej zarówno dorośli, jak 
i dzieci oczekujące na przyjazd auto-
busu, będą chronione przed wiatrem 
i deszczem szczególnie w okresie je-
sienno-zimowym. 
 "Zadanie pn. Modernizacja wia-

ty przystankowej w sołectwie KSIĘŻAK 

„współfinansowano przy pomocy środ-

ków z budżetu Województwa Mazowiec-

kiego w ramach "Mazowieckiego Instru-

mentu Aktywizacji Sołectw MAZOW-

SZE 2020" 

Dofinansowanie w wysokości 10 000 
zł na „Modernizację placu zabaw 
dla dzieci w sołectwie Prace Małe”. 
 Dzięki pozyskanemu dofinansowa-
niu przy Szkole Podstawowej im. M. 
Kaczyńskiego na terenie sołectwa Pra-

ce Małe, zostanie zakupiona i zainsta-
lowana nowa zabawka linowa. Plac za-
baw wyposażony w zabawkę linową bę-
dzie atrakcją, gwarantującą wielogo-
dzinną zabawę szczególnie w okresie 
letnim. Aby korzystanie z zabawki lino-
wej było bezpieczne, pod zabawką oraz 
wokół niej zostanie stworzona specjal-
na strefa zbudowana z bezpiecznej na-
wierzchni. Zakupione urządzenie bę-
dzie posiadać wszystkie wymagane  
prawem certyfikaty bezpieczeństwa.
 "Zadanie pn. Modernizacja placu za-

baw dla dzieci w sołectwie Prace Małe 

„współfinansowano przy pomocy środków 

z budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach "Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" 

Dofinansowanie w wysokości 10 000 
zł na „Remont i modernizację po-
mieszczenia integracyjnego w Su-
chodole”.
 W ramach przedmiotowego za-
dania na terenie sołectwa Suchodół 
przy siedzibie OSP Suchodół zosta-
nie wyremontowane i zmodernizowa-
ne pomieszczenie, które będzie służy-
ło mieszkańcom Suchodołu, jako sala 
integracyjno-aktywizacyjna. Sala zosta-
nie wyposażona w sprzęt sportowo-re-
kreacyjny i elektroniczny, min. w stół 
do tenisa stołowego, piłkarzyki, tar-
cze i lotki, rzutnik multimedialny i gry 
planszowe. Na dziś dzień pomieszcze-
nie przy OSP Suchodół jest zniszczo-
ne i nieużywane. Będzie to pierwsza i 
jedyna atrakcja o charakterze kultu-
ralno-rozrywkowym dla mieszkających 

w sołectwie dzieci i młodzieży.  
"Zadanie pn. Remont i modernizacja 

pomieszczenia integracyjnego w Sucho-

dole„ współfinansowano przy pomocy 

środków z budżetu Województwa Ma-

zowieckiego w ramach "Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MA-

ZOWSZE 2020" 

Dofinansowanie w wysokości 10 000 
zł na „Budowę przejścia dla pie-
szych w sołectwie Wólka Jeżewska”. 
 Dzięki pozyskanemu dofinansowa-
niu na terenie sołectwa Wólka Jeżew-
ska zostanie przy drodze gminnej wy-
budowane przejście dla pieszych, a tak-
że przygotowana nawierzchnia w jego 
bezpośredniej okolicy. Przejście dla 
pieszych to jedyne miejsce, gdzie za-
równo dzieci,  jak i dorośli mogą bez-
piecznie przejść na drugą stronę uli-
cy. Na niebezpieczeństwo potrącenia 
przez samochód narażone są szczegól-
nie dzieci dojeżdżające do szkoły. Po-
nadto inwestycja ta znacznie zwiększy 
bezpieczeństwo wszystkich mieszkań-
ców sołectwa korzystających z trans-
portu publicznego.
"Zadanie pn. Budowa przejścia dla pie-

szych w sołectwie Wólka Jeżewska„ 

współfinansowano przy pomocy środ-

ków z budżetu Województwa Mazowiec-

kiego w ramach "Mazowieckiego Instru-

mentu Aktywizacji Sołectw MAZOW-

SZE 2020" 

 W każdym z powyższych projek-
tów wkład własny Gminy Tarczyn 
wyniósł 10 000 zł. 
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kolejne zdobyte dofinansowanie 
dla Gminy Tarczyn

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” Gmina Tarczyn 
otrzymała dofi nansowanie w wysokości 40 000 złotych na realizacje inwestycji w sołectwach.

Łatwiej i wygodniej 
z Tarczyna do Piaseczna
Dzięki inicjatywie podjętej przez Gminę Tarczyn, w celu przywróce-
nia połączeń autobusowych na trasie Tarczyn-Piaseczno, Powiat Pia-
seczyński podpisał z wojewodą mazowieckim umowę  o dofi nansowa-
nie tych przewozów. Ponadto Gmina Tarczyn przeznaczyła na ten cel 
15 tysięcy złotych.

 29 czerwca wicewojewoda Sylwester Dąbrowski wraz z wicestarostą piaseczyń-
skim Zdzisławem Lisem podpisali umowę na dofi nansowanie przewozów autobuso-
wych na kwotę 109 590 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przewozów Autobusowych.
 Radni Rady Miejskiej w Tarczynie już w maju przeznaczyli z budżetu gminy środ-
ki fi nansowe na ten cel. 
 - Gmina Tarczyn od wielu miesięcy zabiegała o przywrócenie połączeń auto-
busowych. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu merytorycznemu pracowników Urzę-
du Miejskiego w Tarczynie zostaną uruchomione trzy linie autobusowe – mówi Bur-
mistrz Tarczyna Barbara Galicz.
Uruchomione zostały następujące połączenia:
1) Tarczyn – Komorniki – Gąski – Głosków – Piaseczno;
2) Tarczyn – Komorniki – Głosków – Piaseczno;
3) Pawłowice – Tarczyn.
 - Jako Burmistrz wiem, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne. W małych miej-
scowościach obsługa połączeń autobusowych jest dla lokalnych przewoźników nie-
opłacalna, dlatego tak istotne jest w tym przypadku wsparcie samorządu. Dzięki 
temu mieszkańcy Gminy Tarczyn będą mogli łatwiej i wygodniej dotrzeć do Pia-
seczna - do szkoły, pracy lub na wizytę lekarską  – dodaje Barbara Galicz.
 Pozyskane środki zapewnią obsługę połączeń autobusowych do końca roku 2020.

15 tysięcy złotych.

R E K L A M A



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 
– uroczystości patriotyczne w Piasecznie

 Zapraszamy mieszkańców na 
obchody 76. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. 
 1 sierpnia 2020 roku w go-
dzinę  „W”, czyli o 17.00 minu-
tą ciszy uczcimy ofiary Powsta-
nia Warszawskiego. Rozpocznie-
my tym oficjalne uroczystości przy 
Kwaterze Wojennej na Cmen-
tarzu Parafialnym przy ul. Ko-
ściuszki 44 w Piasecznie.
 O godz. 19.30 zapraszamy na 
koncert zespołu Kapela War-
szawska, który odbędzie się na 
skwerze Kisiela. Kapela War-
szawska została założona przez 
Staśka Wielanka w 1985 roku. 
Zespół kontynuuje tradycje or-
kiestr ulicznych. Podstawą reper-
tuaru są utwory z okresu zabo-
rów, I i II Wojny Światowej, okre-
su międzywojennego oraz piosen-
ki powojenne w klimatach war-
szawskich.
 Tydzień później, 8 sierpnia 
Akacja Katolicka przy Kościele 
Św. Anny w Piasecznie zaprasza 
na rajd rowerowy Wdzięczni Oj-
com. Uczestnicy odwiedzą Miej-
sca Pamięci w okolicach Piaseczna 
związane z Powstaniem Warszaw-
skim. Zbiórka o godz. 10.00 na pla-
cu Piłsudskiego w Piasecznie.
 Podczas wydarzeń obowiązuje 
reżim sanitarny. Przypominamy 
o konieczności zachowania dy-
stansu oraz zakrywania ust 
i nosa. Wstęp wolny.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

 Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, położonego 
w Piasecznie przy ul. Puławskiej 16, o powierzchni 48,87 m2, z przeznaczeniem na działal-
ność usługowo-handlową na czas nieoznaczony.
 Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku miesz-
kalnym położonym w Piasecznie przy ul. Puławskiej 16.
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 
60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100). Do podanej stawki zostanie doliczony po-
datek Vat wg obowiązujących przepisów.
 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 864,40 zł (słow-
nie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 40/100).
 Wadium w podanej wysokości należy wnieść przelewem na konto: 14 1240 6973 1111 

0010 8670 8392 nie później niż 3 dni robocze przed przetargiem tj. do dnia 27.08.2020 r. 
z zaznaczeniem, że jest to wadium oraz jakiego lokalu dotyczy np. „Przetarg na najem lo-

kalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie”.

 Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się go na po-
czet kaucji.
 Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.
 Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.
 Czynsz za wynajmowany lokal może być zmieniony co roku na podstawie waloryzacji 
w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Pol-
skim. Zmiany wysokości czynszu przekraczające wskaźnik będą mogły być dokonywane 
w drodze wypowiedzenia wysokości stawki czynszu lub w drodze porozumienia stron. 
 Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszcza-
nia opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zimna woda, 
ciepła woda, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, itp.). 
 Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. 
Prace adaptacyjne i inne związane z urządzeniem oraz wyposażeniem lokalu Najemca wy-
konuje we własnym zakresie i na własny koszt.
 Umowa najmu będzie obowiązywała od 15.09.2020 r.

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

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 119, w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1.
 Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu należy ustalić tele-
fonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1
termin wizji. 
 Oferty przyjmowane są wyłącznie na druku oferty dostępnej w Wydziale Polityki 
Mieszkaniowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1,w po-
koju nr 120.
 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pia-

seczno przy ul. Warszawskiej 1, w pokoju nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 93.

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:

- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn,
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn,
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.

I Zastępca Burmistrza Miasta 

i Gminy Piaseczno 

mgr Hanna Kułakowska-Michalak 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

 Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, położo-
nego w Piasecznie przy ul. Szkolnej 9, o powierzchni 13,62 m2, z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności handlowo-usługowej na czas nieoznaczony.
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Szkol-
nej 9 w Piasecznie
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wyno-
si 35,00 zł ( słownie trzydzieści pięć złotych 00/100 ).Do podanej stawki zostanie doliczo-
ny podatek Vat wg obowiązujących przepisów. 
 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 953,40 zł. 
(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 40/100). 
 Wadium w podanej wysokości należy wnieść przelewem na konto: 14 1240 6973 

1111 0010 8670 8392 nie później niż 3 dni robocze przed przetargiem tj. do dnia 
14.08.2020r. z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 

13,62m2, usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie. 

 Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na po-
czet kaucji.
 Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.
 Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.
 Czynsz za wynajmowany lokal może być zmieniony co roku na podstawie walo-
ryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Monitorze Polskim. Zmiany wysokości czynszu przekraczające wskaźnik będą mo-
gły być dokonywane w drodze wypowiedzenia wysokości stawki czynszu lub w dro-
dze porozumienia stron.
 Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uisz-
czania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, central-
ne ogrzewanie, wywóz śmieci, zimna woda i odprowadzenie ścieków, itp.).
 Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.
 Prace adaptacyjne i inne związane urządzeniem oraz wyposażeniem lokalu Najemca 
wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt. . 
 Umowa najmu będzie obowiązywała od 01 września 2020 r. 

 Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec 

zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 119, I piętro w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 1.
 Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu należy ustalić te-
lefonicznie lub osobiście w siedzibie UMiG Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, pokój nr 
120 termin wizji.
 Dokumenty do przetargu należy pobrać w budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pia-

seczno przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie, pokój nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 

75 93 lub 22/701 75 91.

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

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miasta i Gminy Piaseczno 

mgr Hanna Kułakowska-Michalak

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

 Ogłasza czwarty pisemny nieograniczony przetarg na najem 
kiosku typu „ Ruch”, położonego w Piasecznie przy ul. Kościuszki, 
o powierzchni 11,50m2, z przeznaczeniem na prowadzenie kio-
sku prasowego na okres 3 lat.
 Przedmiotem najmu jest kiosk typu „ Ruch ”położony na 
działce nr 58/2 obręb 20 miasta Piaseczno przy ul. Kościuszki
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu wynosi 400,00zł 
(słownie: czterysta złotych). Do podanej stawki zostanie doliczo-
ny podatek Vat wg obowiązujących przepisów.
 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 
w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).
Wadium w podanej wysokości należy wnieść przelewem na kon-
to: 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392 nie później niż 3 dni robo-
cze przed przetargiem tj. 24.08.2020r. z dopiskiem „Przetarg na 

najem kiosku, usytuowanego na działce nr 58/2 przy ul. Ko-

ściuszki w Piasecznie”

 Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwroto-
wi, a zalicza się go na poczet kaucji.
 Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.
 Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.
 Czynsz za wynajmowany kiosk może być zmieniony co roku 
na podstawie waloryzacji w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Zmiany wysokości 
czynszu przekraczające wskaźnik będą mogły być dokonywane 
w drodze wypowiedzenia wysokości stawki czynszu lub w dro-
dze porozumienia stron. 
 Niezależnie od czynszu z tytułu najmu kiosku Najemca zobo-
wiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów 
eksploatacyjnych (energia elektryczna, itp.). 

 Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 
nieruchomości. 
 Prace adaptacyjne i inne związane z urządzeniem oraz wyposaże-
niem kiosku Najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
 Umowa najmu będzie obowiązywała od 01 września 2020r. 

 Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywa-

nia umowy może ulec zmianie.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2020r. o godz.11.00 w sali 
nr 119, I piętro, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Warszawskiej 1.
 Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu 
– w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie 
UMiG Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, pokój nr 120 termin wizji. 
 Oferty przyjmowane są wyłącznie na druku oferty dostępnej 
w Wydziale Polityki Mieszkaniowej 
 Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, 
w pokoju nr 120.
 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, 

w pokoju nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 91 lub 22/ 701 75 93.

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

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miasta i Gminy Piaseczno 

mgr Hanna Kułakowska-Michalak

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. 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 I piętrze oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu zamiesz-
czony został do publicznej wiadomości: 

1. „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia” – lokal użytkowy o po-
wierzchni 6,90 m2 , usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym położonym 
w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 7/117, przeznaczony do wynajęcia w drodze 
przetargu nieograniczonego, na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność 
usługowo-handlową.

2. „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia” – lokal użytkowy o po-
wierzchni 6,90 m2 , usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym położonym 
w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 7/119, przeznaczony do wynajęcia w drodze 
przetargu nieograniczonego, na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność 
usługowo-handlową.

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) in-
formuje, 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 działki nr 70/2 

i nr 53/4, obr. Złotokłos, poł. przy ul. Pia-

seczyńskiej, na okres do 3 lat, z przezna-
czeniem pod parking i ciąg komunikacyjny. 
 Wykaz został podany do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia 
wywieszenia, tj. od dnia 20.07.2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

www.piaseczno.eu



Rozmawiali o obwodnicy 
uzdrowiska
KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował 
radnych o statusie planowanej obwodnicy, która ma biec w kierunku 
Góry Kalwarii. Okazuje się, że są trzy czynniki, które wciąż opóźniają tę 
jakże ważną inwestycję

 Jakiś czas temu burmistrz wystąpił do wojewody mazowieckiego o do-
pisanie planowanej obwodnicy Konstancina do listy 100 strategicznych ob-
wodnic. Okazało się to jednak niemożliwe, ponieważ w tym pakiecie mogą 
znajdować się tylko autostrady bądź drogi krajowe, a nie wojewódzkie. - Naj-
większymi problemami są w tej chwili protesty mieszkańców Parceli, brak 
zgody konserwatora na przeniesienie kapliczki w Moczydłowie oraz kwestia 
przeniesienia szczątków znalezionych w Wólce Załęckiej – mówił Kazimierz 
Jańczuk. - Chcieliśmy, aby konserwator poluzował obostrzenia i zgodził się na 
przeniesienie kapliczki na środek ronda. Bezskutecznie. 
 Burmistrz przypomniał się, że samorząd Góry Kalwarii jest przeciwny skróce-
niu obwodnicy do Konstancina-Jeziorny. Dodał też, że usłyszał jakoby przewod-
niczący rady miejskiej Góry Kalwarii Jan Rokita dysponował dokumentacją, któ-
ra być może rozwiąże problem kapliczki (chodzi o to, że historycznie stała ona 
w innym miejscu). - Co do protestu mieszkańców Parceli, to sąd zobowiązał Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, aby do 30 lipca wydał w tej kwestii 
rozstrzygnięcie – dodał burmistrz Jańczuk. - Jeśli wszystkie powyższe problemy 
uda się rozwiązać, będzie można dokończyć projektowanie drogi 724. 
 - Nie widzę sensu protestu mieszkańców Parceli – podsumował radny Bo-
gusław Komosa. - Najbliżej zabudowań obwodnica ma przechodzić w Hab-
dzinie i Bielawie, a tam mieszkańcy nie protestują.

TW
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Dwie suche brzozy w każdej 
chwili mogą się przewrócić!
PIASECZNO Obok cmentarza komunalnego, przy skrzyżowaniu ulicy Julianowskiej z Oku-

lickiego stoją dwie duże, kompletnie suche brzozy, z których przy każdym wietrze ob-

rywają się gałęzie. - Te drzewa wkrótce się przewrócą i dojdzie do tragedii – alarmuje 

jeden z naszych czytelników

 Suche, stojące tuż za ogrodze-
niem nekropolii brzozy wyraź-
nie górują nad całą okolicą. Trze-
ba przyznać, że wyglądają złowiesz-
czo, pod jednym z drzew, zaraz obok 
chodnika, leży też duża gałąź. - Wie-
le osób przechodzi tędy w drodze na 
cmentarz – mówi pan Bogdan, nasz 
czytelnik. - Sam widziałem jak z jed-

nego z kikutów oberwał się duży ko-
nar i spadł na chodnik. Jeśli któraś z 
brzóz runie, może narobić kłopotu. 
Nawet jeśli nikogo nie przygniecie, 
to przecież obok znajduje się mnó-
stwo grobów. Upadając może znisz-
czyć wiele pomników.
 Agata Abramczyk z gminnego 
wydziału utrzymania terenów pu-
blicznych, pod którego jurysdyk-
cją znajduje się cmentarz, doskona-
le zna sprawę. - Te brzozy nie są na 
terenie cmentarza, więc gmina nie 
może ich usunąć – wyjaśnia. - Oczy-
wiście już jakiś czas temu poinfor-
mowaliśmy o drzewach otwocki od-
dział Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, który jest właścicie-
lem pasa z brzozami.
 Procedura zmierzająca do wy-
cinki drzew wlecze się jednak niemi-
łosiernie. Już w maju ubiegłego roku 
gminny wydział ochrony środowi-
ska dał na nią zgodę. Dlaczego za-
tem MZDW przez ponad rok tego 
nie zrobił? - Kiedy do nich zadzwo-

niłam dowiedziałam się, że nie roz-
strzygnęli jeszcze przetargu – mówi 
Agata Abramczyk. - Podobno drze-
wa mają zostać usunięte do wrze-
śnia. Poobcinaliśmy im od strony 
cmentarza gałęzie, aby nie spadały 
na pomniki. Poza tym nie możemy 
póki co nic więcej zrobić.

Tomasz Wojciuk

Drzewa prawdopodobnie zostaną usunięte do jesieni

Gmina twierdzi, że ma zwią-

zane ręce bo brzozy stoją na 

terenie należącym do MZDW

Błyszczące włosy latem
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi,  przesuszony-
mi, łamliwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, 
który trwale podniesie jakość włosów 
Włosy nawilżone pełne blasku

Dla włosów przesuszonych, które utraciły 

blask, są zmęczone codziennym modelowa-

niem, prostowaniem, utrwalaniem  poleca-

my Magic Efect Botox firmy Tahe. Podsta-

wowym celem zabiegu jest wyrównanie go-

spodarki wodnej wewnątrz włosa. Składnika-

mi aktywnymi są naturalny kolagen, kwas hia-

luronowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia włosy 

oraz przywraca je do stanu dawnej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko nawil-

ża, posiada zdolność do utrzymania wody 

w ilości odpowiadającej tysiąc razy większej 

niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – napra-

wia strukturę i ochronna warstwę włókien 

uszkodzonych chemicznie oraz przez czyn-

niki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi skutka-

mi upływu czasu, wzmacnia i nabłyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za sprawą 

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

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

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

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

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

P R O M O C J A
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Arteria w środku lasu. 
Na razie to tylko plany
LESZNOWOLA Pan Piotr, mieszkaniec Kuleszówki dziwi się, że gmina 
chce wybudować, jak mówi – pośrodku niczego – szeroką na sześć me-
trów drogę z infrastrukturą towarzyszącą. - Aby zrealizować tę inwe-
stycję trzeba wyciąć około 1000 drzew – alarmuje nasz czytelnik

Mieszkaniec Kuleszówki po znajdującym się obok jego domu lesie często 
spaceruje z psem. - Pewnego dnia moją uwagę zwróciły pomalowane poma-
rańczowym sprejem drzewa – opowiada. - Rosną one wzdłuż niewielkiej le-
śnej drogi, odchodzącej od ul. Cichej. W Leśnictwie Sękocin poinformowano 
mnie, że mają już zgodę na wycinkę. 
 Pan Piotr zadzwonił do gminy, gdzie dowiedział się o planach budowy uli-
cy Runa Leśnego, która ma połączyć ulicę Cichą we Władysławowie z ul. Piasz-
czystą. - Nowa droga ma przebiegać przez las, gdzie nikt nie mieszka – dzi-
wi się mężczyzna. - Po lewej stronie idąc od Cichej są tylko ogródki działko-
we. Rozmawiałem z działkowcami i sąsiadami. Ludzie są generalnie przeciw-
ni, aby gmina budowała tu drogę. Wolimy, żeby było tak, jak jest teraz. Może-
my spokojnie spacerować i cieszyć się zielenią. Poza tym samorząd ma chyba 
w tej chwili pilniejsze wydatki. - W najbliższym czasie nie planujemy budowy 
tej drogi – informuje Agnieszka Adamus z gminnego referatu promocji. Gmi-
na ma już natomiast ZRID dla inwestycji oraz gotowy projekt. Wynika z niego,  
że droga ma mieć szerokość 6 m, a także chodnik i ścieżkę rowerową. Runa Le-
śnego zyska także oświetlenie. Aby je wykonać będzie trzeba wcześniej prze-
budować istniejącą sieć elektroenergetyczną.

TW

Chcą odnowić sarkofag założyciela miasta
GÓRA KALWARIA Trwa rok jubileuszowy 350-lecia nadania praw miejskich Górze Kalwarii. 

Z tej okazji narodził się pomysł odnowienia i wyeksponowania sarkofagu, w którym 

spoczywa zmumifi kowane ciało założyciela miasta – biskupa Stefana Wierzbowskiego
 Biskup Stefan Wierzbowski to bodaj 
najważniejsza postać w całej długiej hi-
storii Góry Kalwarii. To przede wszyst-
kim wizjoner, sprawny polityk i założy-
ciel grodu, który początkowo nazywał 
się Nowa Jerozolima i otrzymał prawa 
miejskie 26 lutego 1670 roku z rąk kró-
la Michała Korybuta Wiśniowieckiego). 
 Okazuje się, że na odnowienie 
(częściową rekonstrukcję, renowację 
i konserwację) sarkofagu można uzy-
skać dotację w wysokości ponad 77 tys. 
zł od Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego. Zadanie to powinno zostać 
zrealizowane do końca 2021 roku. Wa-
runkiem otrzymania dofinansowania 
jest uzgodnienie z Mazowieckim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków 

programu i kosztorysu działań konser-
watorskich. Wstępnie oszacowano, że 
potrzeba na to około 10 tys. zł. Wła-
śnie rozpoczęła się zbiórka na ten cel. 
Pieniądze można wpłacać na konto 
parafii Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Górze Kal-
warii o numerze 53 8003 0003 2001 
0000 9653 0003. Odnowiony sarkofag 
z doczesnymi szczątkami biskupa trafi 
do urządzonej nawy bocznej kościoła 
„na Górce”, gdzie ma zostać umiesz-
czony pod szklaną płytą posadzki. Po-
wyżej znajdzie się portret biskupa i ta-
blica nagrobna pochodząca z nieist-
niejącego od ponad 200 lat kościoła 
Kalwaryjnego.

TW
P R O M O C J A

Cena piękna
Wszyscy chcemy być piękni, ale cena urody bywa czasem zbyt wysoka!

 Pani Ewelina była właścicielką 
niewielkiej warszawskiej firmy mar-
ketingowej. Sama ją założyła i zdo-
była wysoką pozycję tylko dzię-
ki własnej ciężkiej pracy. Wiele po-
święciła dla kariery, ale akceptowa-
ła tę cenę. W jej pracy ważne były 
osobiste kontakty z klientami, a 
podczas spotkań niezwykle istot-
ny jest wygląd, dlatego często ko-
rzystała z salonów kosmetycznych 
i fryzjerskich. Wizyty w salonach 
zajmowały, niestety, bardzo dużo 
czasu, więc postanowiła skorzystać 
z usług nowo otwartego zakładu 
kosmetycznego oferującego możli-
wość wykonania makijażu perma-
nentnego. Umówiła się na zabieg, a 
w wyznaczonym terminie udała się 
na miejsce.
 
Makijaż permanentny nie jest pro-
stym zabiegiem, wymaga on du-
żej dokładności i wiele pracy. Pani 
Ewelina przekonana, że to rutyno-
wa i prosta procedura, nie domyśla-
ła się jakiego ryzyka się podejmu-
je. Zabieg przebiegał pozornie bez 
większych komplikacji, jednak, gdy 
po wszystkim dano jej lusterko, aby 
mogła zobaczyć jak wygląda, efekt 
zdecydowanie jej się nie podobał. 
Makijaż wychodził poza obręb ust, 
które wyglądały teraz wręcz grote-
skowo. Pracownicy salonu jednak ją 
uspokoili mówiąc, że  wystarczy po-
czekać aż wszystko się zagoi.  

 Pani Ewelina musiała przez kilka 
dni zostać w domu, aż usta nie będą 
wystarczająco zagojone, aby mogła 
choć trochę zatuszować efekty pracy 
„fachowców” z salonu kosmetycz-
nego. Wyglądała wtedy znośnie, ale 
ciągle miała ważenie, że jej pracow-
nicy i klienci się na nią gapią. Wy-
dawało jej się, że ma twarz niczym 
maszkara. Udała się najpierw do 
salonu, gdzie ów makijaż perma-
nentny został wykonany. Tam  łu-
dzono ją możliwością poprawy jej 
stanu, lecz wkrótce wyszło na jaw, 
że nie da się w prosty sposób usu-
nąć rezultatów zabiegu i niezbędna 
jest korekta laserowa. Za nią jed-
nak musiałaby zapłacić z własnej 
kieszeni, bowiem właścicielka sa-
lonu kosmetycznego odmówiła po-
krycia kosztów naprawy tego, co 
jej pracownicy zepsuli. Pani Ewe-
lina udała się następnie do innego 
salonu kosmetycznego, gdzie zała-
mywano ręce nad „dokonaniami” 
kolegów po fachu, ale nic nie moż-
na było poradzić. Korekta laserowa 
nie przyniosła oczekiwanych rezul-
tatów gdyż użyto niskiej jakości tu-
szu i laser nie usuwał kreski, a tyl-
ko prowadził do powstawania prze-
barwień, więc konieczne było chi-
rurgiczne usunięcie naskórka ust. 

 Pani Ewelina była wściekła, w 
równym stopniu na pracowników 
salonu, co na siebie. Była jednak sil-

ną kobietą, nawykłą do brania swe-
go życia we własne ręce. Od znajo-
mych usłyszała o Powszechnym Za-
kładzie Odszkodowań, kancelarii 
odszkodowawczej, która prowadzi 
sprawy swoich klientów bezpłatnie. 
Skontaktowała się z jego adwokata-
mi, a ci natychmiast podjęli się tego 
zadania. Najpierw wysłali pismo do 
właścicielki salonu kosmetycznego 
z żądaniem zapłaty odszkodowa-
nia. Właścicielka niechętnie uznała 
swoją winę i przekazała sprawę swe-
mu ubezpieczycielowi, który w koń-
cu zdecydował się na zapłacenie led-
wie 3.000. zł. Ta kwota była jednak 
zdecydowanie zbyt niska. Pani Ewe-
lina poniosła nie tylko szkodę finan-
sową, ale też wiele przeszła podczas 
wszystkich zabiegów, a bólu i udrę-
ki nie da się przeliczyć na pieniądze. 
Ważne jest też to, że z powodu za-
biegu ucierpiała jej kariera, nie tylko 
bezpośrednio, z powodu nieobecno-
ści w pracy, ale też z powodu tak po-
trzebnej utraty pewności siebie po-
trzebnej w jej zawodzie. Mając na 
uwadze wszystkie wyżej wymienio-
ne argumenty, prawnicy z kancela-
rii skierowali sprawę do sądu wie-
dząc, że w ten sposób uzyskają wyż-
sze odszkodowanie.  Po zażartej ba-
talii sądowej sąd zasądził odszkodo-
wanie dla pani Eweliny w wysokości 
20 000 zł  za to ile wycierpiała przez 
brak fachowości pracowników za-
kładu kosmetycznego.

Powszechny Zakład Odszkodowań

Warszawa, ul. Okopowa 47 lok. 57; Piaseczno, ul. Energetyczna 11 lok. 5
tel. 22 308-65-00

K O N D O L E N C J E

Czy leśna ścieżka we Władysławowie zamieni się w szeroką ulicę?
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Powiat „wyprostował” Przyszłości. 
Mieszkańcy wnioskują o spowolnienie ruchu
LESZNOWOLA/POWIAT Zakończyła się przebudowa ponad 450-metrowego odcinka ulicy 

Przyszłości w Łazach. Nowa droga przebiega obok świetlicy środowiskowej i fi lii GOK

-u. - Wysłaliśmy już do starosty pismo w sprawie uspokojenia ruchu w rejonie świetli-

cy. Proszę, aby gmina poparła wniosek mieszkańców – mówił podczas sesji rady gmi-

ny radny Łukasz Grochala

Budowa części ulicy Przyszłości od 
ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy 
miała zakończyć się pierwotnie do 31 
lipca, jednak wykonawca uporał się z 
tym zadaniem nieco wcześniej (dziś 
na drogę nie ma jeszcze wjazdu, ale 
i tak kierowcy już z niej korzystają). 
6-metrowa droga ma nawierzchnię bi-
tumiczną i spadek w kierunku znaj-
dującego się z jednej strony rowu. Po 
drugiej stronie ułożono chodnik. Wy-

konano też zjazdy na posesje, prze-
budowano skrzyżowania, zrobiono 
pobocze z kruszywa i zamontowano 
oznakowanie.
- To był krótki, ale ważny odcinek, bo 
„wyprostował” przebieg Przyszłości, 
dzięki czemu nie będzie już koniecz-
ności jazdy ul. Wirażową – mówi sta-
rosta Ksawery Gut. – Na dalszy odci-
nek tej drogi, czyli ulice Produkcyjną 
oraz Masztową mamy gotową doku-
mentację projektową i jesteśmy w trak-
cie uzyskiwania decyzji ZRID, która 
pozwoli na ogłoszenie przetargu.
 W przyszłości gotowa droga po-
łączy stary przebieg drogi krajowej 
nr 7 (al. Krakowska) z budowaną 
właśnie trasą S7 przy węźle Antoni-
nów. Podczas czwartkowej sesji rady 
gminy radny Łukasz Grochala po-
informował, że mieszkańcy wysto-
sowali do starosty pismo w sprawie 
uspokojenia ruchu w rejonie świetli-
cy. - Można by zrobić tam zwężenie, 
szykanę, plastikowy spowalniacz, 
wysepkę, ewentualnie wynieść w 
górę przejście dla pieszych – propo-
nuje radny, który poprosił, aby gmi-
na wsparła ze swej strony wniosek 
mieszkańców. Zapytaliśmy, co o po-
myśle sądzi starosta Ksawery Gut. 
- Nie przewidujemy budowy spowal-
niaczy ruchu na tym odcinku – za-
znacza starosta.

TW

 Mieszkańcy obawiają się, że po równej drodze samochody 
będą jeździć zbyt szybko

Wybudowanie 451-metro-

wego odcinka ul. Przyszłości 

kosztowało niespełna 1 mln zł

R E K L A M A

Józefosław też będzie
miał kino plenerowe!
PIASECZNO Od sierpnia rusza kino plenerowe Rewers pod Chmurką w 
Józefosławiu. Projekt realizowany jest w ramach zadania publiczne-
go gminy Piaseczno

 Do połowy lipca każdy zainteresowany mógł zagłosować na fi lmy, które zo-
staną pokazane w ramach kina plenerowego Rewers pod Chmurką. W sierpnio-
we soboty odbędą się w sumie cztery pokazy. Z 10 dostępnych propozycji, za po-
średnictwem internetowej ankiety zdecydowano, że wyświetlone zostaną kolej-
no fi lmy: 1 sierpnia - „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, 8 sierpnia - „Zwa-
riować ze szczęścia”, 22 sierpnia - „Ukryte piękno” i 29 sierpnia - „Siedem sióstr”.
 Seanse odbywać się będą o godzinie 21 pod nowym Klubem Kultury przy 
ulicy Julianowskiej 67A. Projekt realizowany jest w ramach grantu otrzymane-
go z gminy Piaseczno, z funduszy własnych Stowarzyszenia PNJ oraz z Klubu 
Kultury - fi lia Józefosław.

Tyl
R E K L A M A
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Nowy posterunek 
na święto policji
PRAŻMÓW Tegoroczne święto z okazji 101. rocznicy utworzenia policji,  ze względu na 

stan epidemii obchodzono skromnie i w kameralnym gronie. Zapamiętamy je jednak 

na długo, ponieważ zostało połączone z uroczystością otwarcia nowego posterunku 

policji w Prażmowie

 Zebranych gości powitał Ko-
mendant Powiatowy Policji w Pia-
secznie podinsp. Paweł Krauz. Po-
dziękował wszystkim, których pra-
ca, zaangażowanie i wsparcie przy-
czyniły się do budowy nowego po-
sterunku. - Policjanci i pracowni-
cy Komendy Powiatowej Policji w 
Piasecznie w znakomitej większości 
sami są mieszkańcami powiatu pia-
seczyńskiego – podkreślił komendant  
podinsp. Paweł Krauz. - Na co dzień 
spotykają się z problemami, które 
dotykają lokalnej społeczność. Tym 
bardziej im zależy by ich sąsiedzi, ró-
wieśnicy ich dzieci czuli się bezpiecz-
nie w miejscu zamieszkania. 
 - W Prażmowie jest coraz więcej 
mieszkańców i policja musiała sta-
nąć na wysokości zadania, by za-
pewnić im bezpieczeństwo - powie-
dział Komendant Stołeczny Policji 
nadinsp. Paweł Dobrodziej, podkre-
ślając coraz skuteczniejsze działania 
policji w skali całego garnizonu war-
szawskiego. - To półrocze jest naj-
lepsze z dotychczasowych. Spadła 
dynamika przestępstw i mamy co-
raz większą wykrywalność – dodał 
przytaczając statystki komendant. 
 Policjantom podziękował też Mi-
chał Prószyński, szef gabinetu poli-
tycznego Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. - Nowe poste-
runki policji są warunkiem dobrze 
pełnionej służby – zwrócił uwagę, 

podkreślając rolę i nakłady finanso-
we Państwa na modernizację i bu-
dowę obiektów umożliwiających ła-
twiejszy kontakt policji z mieszkań-
cami oraz większą efektywność pra-
cy mundurowych. 

Odznaczenia i awanse

 Podczas apelu brązowy medal 
„Za długoletnią służbę” otrzymał 
nadkom. Rafał Pałdyna, I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w 
Piasecznie. Przyznano również brą-
zowe odznaki „Zasłużony Policjant” 
kom. Barbarze Wojtoń-Malickiej, 
która pełni funkcję komendanta ko-
misariatu policji w Lesznowoli oraz 
oficerowi dyżurnemu Komendy w 
Piasecznie, asp. szt. Albertowi Fry-
drykiewiczowi. Podziękowano wi-
ceburmistrz Piaseczna Hannie Ku-
łakowskiej-Michalak wręczając jej 
medal „Za zasługi dla Policji”, przy-
znany przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

 Podczas uroczystości na wyż-
sze stopnie policyjne mianowano 
pięciu policjantów: nadkom. Mar-
cina Żelechowicza, mł. asp. Paw-
ła Kosińskiego, mł. asp. Macie-
ja Tarabułę, sierż. szt. Kingę Ku-
rzyńską, st. sierż. Justynę Krajew-
ską oraz st. post. Adriana Stępnia 
(łącznie w tym roku awanse otrzy-
mało 60 policjantów i policjantek).

 Z rąk Komendanta Stołeczne-
go Policji nadinp. Pawła Dobro-
dzieja i Komendanta Powiatowe-
go Policji w Piasecznie podinsp. 
Pawła Krauza symboliczny klucz 

do nowego budynku odebrał asp. 
szt. Mariusz Wielogórski, kierow-
nik prażmowskiego posterunku. 
Poświęcenia obiektu dokonał pro-
boszcz Parafii Świętego Francisza 
z Asyżu w Prażmowie, ksiądz Ta-
deusz Polak.

Jest nowy posterunek, 

będzie nowy samochód

 Nowa siedziba posterunku w 
Prażmowie kosztowała 3,4 mln 
złotych. W budynku o powierzch-
ni 254 m kw. docelowo służbę bę-
dzie pełniło 15 policjantów. Do ich 
dyspozycji zaprojektowano rów-
nież budynek garażowy o wielkości 
46 m kw. na dwa samochody służ-
bowe. Gmina Prażmów przekaza-
ła grunt pod budowę, a starostwo 
piaseczyńskie wsparło prace pro-
jektowe. Samą budowę sfinanso-
wano z rządowego programu mo-
dernizacji policji.
 Podczas uroczystości wójt gmi-
ny Prażmów Jan Dąbek oraz Prze-
wodnicząca Rady Gminy Prażmów 
Danuta Błaszyk przekazali symbo-
liczny czek w wysokości 50 000 zło-
tych przeznaczony na dofinansowa-
nie zakupu nowego radiowozu, któ-
ry będzie służył policjantom w Praż-
mowie. 

Adam Braciszewski

Przybędzie parkingów
na terenie miasta
PIASECZNO We wtorek rozpoczęła się rozbudowa parkingu przy ulicy 
Kniaziewicza, naprzeciwko stacji kolejki wąskotorowej. Okazuje się, 
że w najbliższym czasie w Piasecznie zostaną wyznaczone także inne 
miejsca, w których będzie można zostawić samochód

 Gruntowy parking przy Kniaziewicza istniał już wcześniej. Teraz jednak 
powiększy się dwukrotnie i zostanie wyłożony ekopłytami. - Wjazd i wyjazd 
pozostaną od strony ulicy Kniaziewicza – informuje Włodzimierz Rasiński, kie-
rownik gminnego referatu utrzymania infrastruktury i transportu publiczne-
go. - Prace potrwają około dwóch tygodni.
 Na powiększonym parkingu będzie mogło pomieścić się nawet do 80 sa-
mochodów. Jednak na tym nie koniec, bo w związku z przyjęciem programu 
„wzmacniania”  parkingów zewnętrznych, miejsc w których będzie można zo-
stawić samochód ma sukcesywnie przybywać. - Czyścimy rejon ul. Towaro-
wej, aby móc utworzyć miejsca parkingowe po obu jej stronach – zapowiada 
burmistrz Daniel Putkiewicz. - Chcemy, aby zostały one rozdzielone między 
miejskie targowisko i dworzec PKP. 
 Z drugiej strony dworca, na terenie byłej stacji gazowej, ma powstać ko-
lejny parking. Jak wszystko dobrze pójdzie, będzie on gotowy jeszcze w tym 
roku. Gmina planuje także zwiększyć liczbę miejsc postojowych na tyłach 
parku miejskiego. Miejsca, które się tam dziś znajdują zostaną uporządkowa-
ne. Oprócz tego pojawią się nowe. Na ulicy Zgoda w centrum miasta ma zo-
stać wprowadzony ruch jednokierunkowy. Dzięki temu po jednej stronie uli-
cy zostaną utworzone miejsca parkingowe. Dodatkowe miejsca (prawdopo-
dobnie 28) pojawią się również w rejonie ulicy Wąskiej. - Pozwoli nam to od-
ciążyć zatłoczoną ulicę Kościuszki – dodaje burmistrz.

TW

Gmina powiększa właśnie parking przy ul. Kniaziewicza

PIASECZNO W lipcu rozpoczął się drugi sezon „piątkowych cyklicznych spo-
tkań” grupy 4Youngtimers Car. Na parkingu „Relax” przy ulicy Sierakow-
skiego swoje doświadczenia mogli wymienić miłośnicy motoryzacji

 W Piasecznie pojawili się tego dnia ludzie z całej Polski, dla których była to 
nie tylko znakomita okazja do wspólnego spotkania, ale również możliwość 
przejechania się po kraju swoim ukochanym pojazdem. - Motoryzacją intere-
suję się od małego - mówi Arkadiusz Dzierzawski z grupy Retro Cars Masovia, 
który na spotkanie przyjechał z Łodzi. - Mam w sumie sześć aut. Jeżdżę wszę-
dzie tylko klasykami, tam gdzie się da i robię to z pasji. Jestem wierny markom 
audi (80 i 100) i volvo 740. Nie uznaję żadnych modyfi kacji, gdyż dla mnie auto 
musi być w pełni oryginalne. Grupa miłośników motoryzacji z Piaseczna jest 
jeszcze młoda i pomagamy im się rozwijać na różne sposoby.
 Na parkingu w centrum miasta pojawiło się tego dnia sporo ciekawych 
aut, między innymi Toyota Supra ze słynnym silnikiem 2JZ, Fiat 508 balilla, 
ZAZ 1500 w wersji Ambulans, Chevrolet Caprice, Fiat 126P Wadera, Mercury 
Grand Marquis LS, Jeep Wrangler wersja YJ, Volkswagen Polo Coupe GT czy - 
już dosyć znana - Condesa 2CV z 1984 roku.
- Wybraliśmy celowo to miejsce – podkreśla Bartosz Kryński, jeden z organi-
zatorów spotu. - Oprócz uczestników przyszło też bowiem sporo mieszkań-
ców – całych rodzin z dziećmi, którzy byli zaciekawieni tym wydarzeniem i 
chętnie oglądali przybyłe pojazdy. I o to nam właśnie chodziło.

Grzegorz Tylec

Do Piaseczna 
zjechały klasyki

PRAŻMÓW Sołtys Prażmowa i wójt gminy Prażmów zapraszają na dru-
gą edycję Kina pod chmurką w Prażmowie!
 Wybór fi lmu w tym roku nie mógł być inny - nominowany do Oscara fi lm 
Jana Komasy pt. „Boże Ciało”, którego kadry były kręcone m.in. w prażmow-
skim Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu!
 Ze względu na wymagania dystrybutora fi lmu pokaz jest biletowany. Przed 
seansem lokalny artysta Paborowski przygotował muzyczną niespodziankę. Na 
miejscu dostępne będą przekąski i napoje przygotowane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z gminy Prażmów.
 Mając na uwadze reżim sanitarny związany z epidemią koronawirusa, na 
miejscu dla wszystkich uczestników pokazu będą dostępnę maseczki i płyn do 
dezynfekcji.
 Seans odbędzie się 26 lipca o godz. 20.30, przy ul. Ryxa 41 w Prażmowie. Bi-
lety w cenie 15 zł dostępne są na https://biletyna.pl/fi lm/Boze-Cialo/Prazmow

Oscarowy film w Prażmowie
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Manaus otworzył 
letni cykl koncertów
PIASECZNO W ostatnią sobotę na Skwerze Kisiela wystąpił Manaus - zna-
ny i lubiany piaseczyński zespół wykonujący zarówno covery, jak i wła-
sne utwory. Impreza zainaugurowała cykl letnich koncertów w plenerze

 Na przestrzeni ostatnich lat grupa Manaus zagrała wiele koncertów w kra-
ju i zagranicą, między innymi w Chinach. W Piasecznie zespół wystąpił w skła-
dzie: Arek Zewar – wokal, gitara akustyczna, Łukasz Ostrowski – bas, Krzysztof 
Rukat– gitara, Marcin Adamski – perkusja i Michał Wojnarski – trąbka. 
 - Świetnie było zagrać po dłuższej przerwie – mówi Arek Zewar, lider gru-
py, autor tekstów i muzyki Manaus. - Co dalej? Trzeba się przymierzyć do pły-
ty. Piosenek zebrało się sporo, więc jesienią warto je nagrać. Mamy też kilka 
propozycji koncertowych, tylko czasy są teraz niepewne.
 Wydarzenie odbyło się w reżimie sanitarnym. Przed wejściem na teren 
Skweru Kisiela ochrona mierzyła temperaturę i sprawdzała obecność mase-
czek. Na miejscu dostępny był również płyn dezynfekujący.
 W sobotę 1 sierpnia na Skwerze Kisiela odbędzie się kolejny koncert. Tym 
razem wystąpi Kapela Warszawska, która została założona przez - niestety 
nieżyjącego już - Staśka Wielanka w 1985 roku. Zespół kontynuuje tradycje 
orkiestr ulicznych. Podstawą repertuaru są utwory z okresu zaborów, I i II woj-
ny światowej, okresu międzywojennego oraz powojenne w klimatach war-
szawskich. Początek koncertu o godzinie 19.30.

TW

Motoryzacyjne emocje,
kaskaderska adrenalina
GÓRA KALWARIA W ostatnią niedzielę 19 lipca na miejskim targowisku 
odbyła się niecodzienna impreza Extrem Cascaders Team

 Sezon na imprezy plenerowe rozpoczął się emocjonującymi pokazami ka-
skaderskimi. Sporą ich dawkę dostarczył Extrem Cascaders Team, prezentując 
pokazy driftu z kłębem dymu, hukiem silników, iskrami z rury wydechowej i 
zapachem palonej gumy. Przejazdy przez ścianę ognia z człowiekiem na ma-
sce samochodu, skok przez płonącą obręcz czy ognisty lincz - to tylko niektó-
re atrakcje serwowane tego dnia publiczności. 
 Jeśli ktoś uważa, że jazda ekstremalna to hobby tylko dla mężczyzn, to ka-
skader Rajmund udowodnił, że również kobiety mają podobne zainteresowa-
nia. Przejażdżka taksówką na dwóch kołach to jest to, co żądne mocnych wra-
żeń panie lubią najbardziej. 
 Dla najmłodszych odbyła się prezentacja Transformersa, jedynego auto-ro-
bota w Polsce oraz Dragstera. Po zakończeniu pokazów dwa Monster Trucki 
przewoziły za darmo najmłodszych fanów motoryzacji. Nie zabrakło też plaka-
tów, a najlepsi europejscy kaskaderzy fi lmowi rozdawali publiczności autografy.

AK

Kulturalne lato
KONSTANCIN-JEZIORNA/LESZNOWOLA/PIASECZNO Po dłuższej przerwie spowodowanej pande-

mią koronawirusa ośrodki kultury przywróciły mieszkańcom możliwość uczestnicze-

nia w zajęciach cyklicznych. Teraz oferują także letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży

 Jeszcze przed wakacjami uru-
chomiono te zajęcia, których prze-
prowadzenie możliwe jest przy za-
chowaniu wytycznych epidemiolo-
gicznych Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Warsztaty przy Hugonówce

 W Konstancińskim Domu Kul-
tury przywrócono edukację w za-
kresie zajęć indywidualnych w bu-
dynku przy ulicy Sobieskiego 6 
oraz otwarto muzeum. Dla odwie-
dzających udostępniono salę mu-
zealną, w której prezentowana jest 
multimedialna wystawa eksponu-
jąca dziedzictwo kulturalno-przy-
rodnicze gminy Konstancin-Je-
ziorna. Można ją oglądać w głów-
nej siedzibie KDK przy ulicy Mo-
stowej 15 od wtorku do niedzieli w 
godzinach od 11 do 17. 
 Obecnie w KDK dostępna jest 
także oferta Kulturalnego Lata – 
plenerowych warsztatów wakacyj-
nych w Parku Zdrojowym przy Hu-
gonówce: plastycznych, ruchowych 
i muzycznych. Każdy  rodzic lub 
opiekun prawny jest zobowiązany 
do podpisania oświadczenia w pla-
cówce przed warsztatami o dobrym 
stanie zdrowia dziecka. Dodatko-
wo uczestnik zajęć musi posiadać ze 
sobą maseczkę na wypadek przenie-
sienia zajęć do budynku.

Wkrótce ruszy Artystyczny Sierpień

 GOK Lesznowola wznowił za-
jęcia muzyczno-wokalne (indywi-
dualne lub w małych grupach), za-
jęcia plastyczne, ceramiczne i ręko-
dzielnicze oraz próby niektórych ze-
społów. Jak wyglądają one w prak-
tyce? Przede wszystkim przestrzega-
na jest maksymalna liczba osób (w 
każdym pomieszczeniu inna – w za-
leżności od metrażu). Uczestnicy w 
maseczkach zajmują miejsca w od-

powiednich odległościach (mini-
mum dwa metry od siebie), co obo-
wiązuje podczas zajęć indywidual-
nych oraz grupowych, a po każdych 
warsztatach odbywa się dezynfekcja 
i wietrzenie pomieszczenia. Ośrodek 
zapewnia ponadto osłony z pleksi i 
środki dezynfekujące ręce. Nie moż-
na póki co korzystać z poczekalni i 
szatni. - Obecne obostrzenia (ko-
nieczność noszenia masek przez in-
struktora i uczestnika, zachowa-
nie przez instruktora odległości co 
najmniej dwóch metrów od uczest-
nika zajęć, dezynfekcja klawiatury 
po każdym uczestniku) utrudniają 
przebieg zajęć – przyznaje Norbert 
Satora, instruktor zajęć muzycznych 
w GOK Lesznowola. - Szczególnie 
konieczność zachowania odległo-
ści powoduje wymóg lepszej komu-
nikacji słownej między instruktorem 
a uczestnikiem, zwłaszcza w sytu-
acjach, w których wystarczało do tej 
pory pokazanie czegoś w nutach lub 
zagranie fragmentu utworu przez 
prowadzącego. Te i inne obostrzenia 
są jednak konieczne dla zachowania 
bezpieczeństwa zarówno jednej, jak i 
drugiej strony.

 W lipcu ruszyły zapisy na Arty-
styczny Sierpień - obowiązują zapi-
sy telefoniczne pod numerem telefonu 
504 192 208 (od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8 - 16). Szczegółowy pro-
gram zajęć w filiach w Mysiadle, No-
wej Iwicznej, Magdalence, Łazach i 
Wólce Kosowskiej (między innymi za-
jęcia plastyczne, filmowe, tworzenie 
zielników) znaleźć można ma stronie 
internetowej GOK Lesznowola.

Lato z kulturą

 W Piasecznie, ze względu na ocze-
kiwanie na decyzje sanepidu, zajęcia 
cykliczne powróciły wraz początkiem 
wakacji. - U nas w lipcu i sierpniu bę-
dzie Kulturalne Lato – mówi Monika 
Iwanow z Centrum Kultury w Piasecz-
nie. - Robimy bezpłatne warsztaty w 
naszych placówkach, których lista jest 
już dostępna na www.kulturalni.pl.
 Wybrać można, między innymi, 
różnorodne zajęcia muzyczne, pla-
styczne oraz zabawy ruchowe.
 Na stronach internetowych po-
szczególnych ośrodków znajdują się 
szczegółowe regulaminy uczestnic-
twa w zajęciach.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA KONSTANCIN-JEZIORNA

Teatr Kamishibai w Hugonówce Melodie 
słonecznej Italii W sobotę 25 lipca o godz. 16 na deskach sceny plenerowej Konstan-

cińskiego Domu Kultury przed Hugonówką wystąpi Teatr Kamishibai. 
Spektakl „Ogród niebios” łączy obraz z tekstem, uruchamiając wyobraź-
nię i kreatywność uczestników. Uczy też umiejętności opowiadania, czy-
tania na głos, tworzenia własnych historii i rysowania. Stawia pytania, po-
rusza, pobudza, wywołuje zgodę albo sprzeciw, nie pozostawia obojęt-
nym na poruszone problemy…Najmłodsi widzowie będą mogli czynnie 
w nim uczestniczyć. Po przedstawieniu odbędą się warsztaty o Japonii, 
podczas których dzieci m.in. przygotują „pałeczkową” orkiestrę oraz za-
tańczą z wachlarzami. Wstęp wolny.

TW

 W niedzielę  26 lipca o godz. 
17 w altanie przed Hugonówką 
odbędzie się koncert Chrisa Schit-
tulli oraz Witolda Cisło „Una not-
ta a Napoli”. To sentymentalna po-
dróż do słonecznej Italii, do pieśni 
neapolitańskich i włoskich. Wstęp 
wolny.

TW
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Hulajnogą przez Czarny Ląd
PIASECZNO W ramach ostatniego spotkania Klubu Podróżnika w Centrum Edukacyjno-

Multimedialnym o swoich wojażach opowiedział Tomasz Jakimiuk – bloger, podróż-

nik, entuzjasta fotografi i i jednocześnie student dziennikarstwa

 Tomasz Jakimiuk ma na swo-
im koncie kilkanaście nagród – mię-
dzy innymi Traveler za Podróż Roku 
od National Geographic, nagrodę 
dziennikarzy za reportaż z podró-
ży oraz nagrodę publiczności za 
najciekawszą opowieść na najwięk-
szym festiwalu podróżniczym w 
Europie Kolosy. Sposób jego dzia-
łania jest prosty – najpierw wymy-
śla jakąś podróż, a potem konse-
kwentnie ją realizuje. Jak sam pod-
kreśla, z każdą kolejną wyprawą 
idzie mu coraz lepiej. Odwiedził już 
Chiny, Pakistan, Karaiby i Baha-
my, ale w Piasecznie skoncentrował 
się na opowieści o swojej podróży 
przez Afrykę, którą odbył... na hu-
lajnodze oraz autostopem. 
 W trakcie spotkania czytelnia 
była wypełniona po brzegi, a gość 
pojawił się w niej – niczym Woj-
ciech Cejrowski – boso, wspomaga-
jąc swoje wystąpienie bogatą kolek-
cją zdjęć i filmów. W kwestii podró-
ży Tomasza Jakimiuka interesują 
przede wszystkim konkretni ludzie, 
których spotkał na swojej drodze.

Różne oblicza Afryki

 Na konkretnych przykładach pre-
legent starał się pokazać, jak wyglą-
da prawdziwe życie w Afryce. Przede 
wszystkim zarówno praca, jak i to-
wary mają tam znacznie niższą war-
tość niż ich europejskie odpowiedni-
ki. Jak można się było przekonać, za 
kawałek złota wydobywany w niele-
galnych kopalniach przeciętna miej-
scowa rodzina jest w stanie wyżyć 
cały miesiąc. - Gonili mnie z takiej 
kopalni, bo myśleli, że chcę ich po-
zbawić zarobku - opowiadał po-
dróżnik. - Zawsze trzeba umieć wy-
czuć, na co można sobie pozwolić. 
 W trakcie spotkania publiczność 
dowiedziała się także, że aby mieć 
super białe zęby wystarczy szoro-
wać je... afrykańskim olejkiem ete-
rycznym.  - Bardzo często było tak, 
że ortodoksyjni muzułmanie mie-
li bardzo czyste zęby, bo – zgodnie 
z Koranem – muzułmanin powinien 
je codziennie myć pięć razy – tłuma-
czył Tomasz Jakimiuk. 
 Temperatury podczas wypra-
wy na Czarny Ląd były ekstremal-
nie wysokie, co odbijało się na sa-
mopoczuciu podróżnika. - Miałem 
takie dwie sytuacje, że aż musiałem 

usiąść, bo myślałem, że zemdleję – 
wspominał. 
 Tomasz Jakimiuk opowiedział 
też o wizycie u afrykańskiego fryzje-
ra.- W Sudanie chciałem być ogolo-
ny na zero, a pan zajmował się mną 
ponad 50 minut – śmiał się podróż-
nik. - Zapłaciłem sześć złotych i czu-
łem się jak po jakimś Spa.
 Niestety, nie zawsze było równie 
przyjemnie – zwłaszcza wtedy gdy 
bloger został podczas snu okradzio-
ny ze sprzętu elektronicznego. - Afry-
ka ma to do siebie, że biały człowiek 
utożsamiany jest z człowiekiem za-
możnym – mówił Tomasz Jakimiuk. 
- Mimo wszystko Sudan jest krajem 
nieskażonym turystyką i wszędzie 
byłem tam witany z otwartymi ręko-
ma. Mało kto wie, że jest tam więcej 
piramid niż w Egipcie. Zawsze bie-
gły też za mną dzieci, które chciały 
się przejechać na hulajnodze. Z miej-
scowymi ludźmi porozumiewałem 
się przeważnie językiem ciała.
 Etiopia dla podróżnika z Pol-
ski była dużym wyzwaniem. Już na 
samym początku wolne miejsce na 
nocleg znalazł... w domu publicz-
nym. Niezbyt zresztą higienicznym.  - 
Ten kraj okazał się zupełnie inny niż 
oczekiwałem – przyznał. - Etiopia 
była wymagająca ze względu na ję-
zyk, ponieważ to jedyny kraj w Afry-
ce, który nie został skolonizowany. 
 Głównym celem podróżnika było 
w Etiopii dotarcie do rdzennych ple-
mion – Mursi (z charakterystyczny-
mi kręgami na wargach) i Bodi, któ-

rzy żywią się mieszanką bydlęcej 
krwi, mleka i miodu. Okazało się, że 
dziś to jednak bardziej komercyjna 
atrakcja turystyczna z wynajętymi 
(za niemałe pieniądze) przewodni-
kami, więc ostatecznie zrezygnował.
 W Kenii zwiedził z kolei slam-
sy i spróbował rowerowego safa-
ri, podczas którego ledwo zahamo-
wał przed wychodzącą zebrą.- Tam 
było generalnie spokojnie, bo ludzie 
są oswojeni z turystami – wspominał 
Tomasz Jakimiuk.

Czego uczy Afryka?

 Podobnych anegdot i ciekawo-
stek z Czarnego Lądu było jeszcze 
tego wieczoru wiele. Na zakończe-
nie prelegent odpowiadał cierpliwie 
na pytania publiczności. Poruszane 
były, między innymi, kwestie wyży-
wienia. - Zasada jest banalna – po-
wiedział krótko bohater wieczoru. - 
Jeżeli nie wiesz co się zdarzy, to pa-
kujesz tyle jedzenia i wody, ile tylko 
możesz unieść. Z drugiej strony – je-
śli zapakuje się za dużo, to potem to 
trzeba nieść na plecach. Trzeba więc 
zachować balans.
 Tomasz Jakimiuk wyznał też, że 
najgorszą rzeczą w podróży jest strach. 
- Gdy się siedzi samemu w namiocie, 
to jest niebezpiecznie – podkreślił. 
- Może przyjść zwierzę, więc trzeba 
uważać. Afryka nauczyła mnie tego, 
że nie można żądać i wymagać – pod-
sumował swoje wystąpienie podróż-
nik. - Trzeba czekać i obserwować.

Grzegorz Tylec

Tomasz Jakimiuk w niezwykle zajmujący sposób opowiedział
o swojej afrykańskiej przygodzie

PIASECZNOLESZNOWOLA

KONSTANCIN-JEZIORNA

Spacery historyczneOddaj krew i uratuj 
komuś życie

Spotkanie z Aleksandrem Ryszką

 W najbliższe niedziele odbędą się kolejne spacery przybliżające histo-
rię Piaseczna i okolic, podczas których będzie można dowiedzieć się o 
wydarzeniach, czy zabytkach związanych z daną ulicą lub miejscem. 
Uczestnicy zobaczą też archiwalne zdjęcia, usłyszą ciekawostki i aneg-
doty. W najbliższą niedzielę o godzinie 10 rozpocznie się spacer „Gdzie 
piasecznianie balowali” (historia piaseczyńskich lokali gastronomicz-
nych, osób i miejsc z nimi związanych). Zbiórka: Piaseczno, ul. Puław-
ska (przed Ratuszem), zakończenie: Piaseczno, Rynek. A w niedzielę 
2 sierpnia o godz. 10 spacerowicze wybiorą się „Na różankę” - cmen-
tarz wojenny z okresu I wojny światowej w Jesówce. Zbiórka: Piasecz-
no, ul. Kościuszki 49, zakończenie: Zalesie Górne PKP. Udział bezpłatny.

Tyl.

 We wtorek 28 lipca przed 
Urzędem Gminy Lesznowola sta-
nie ambulans Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa.  - Zapraszamy osoby po-
wyżej 18. roku życia do honoro-
wego oddawania krwi! - zachęca-
ją organizatorzy. - Zapotrzebowa-
nie na krew występuje przez cały 
rok, ale najbardziej potrzebna jest 
właśnie teraz - w wakacje. Zadbaj-
my o jej dostępność! Oddawanie 
krwi jest całkowicie bezpieczne, 
krew pobiera się zawsze sprzętem 
jednorazowego użytku. Ambu-
lans będzie czekał na ochotników 
w godzinach od 9 do 13. 

Tyl.

PIASECZNO

LESZNOWOLA

KONSTANCIN-JEZIORNA

739 i L39 wracają na dawną trasę

Piaseczyńskie Kino Plenerowe

Wieczór z zabytkowymi autami

Kino plenerowe na leżakach

 W związku z zakończeniem remontu przejazdu kolejowego w ulicy 
Julianowskiej, od soboty 25 lipca Zarząd Transportu Miejskiego przywró-
ci trasę podstawową linii 739 i L39 w Józefosławiu i Julianowie. W dal-
szym ciągu będzie obowiązywała trasa objazdowa linii L39 w centrum 
Piaseczna, co jest związane z zamknięciem skrzyżowania ulicy Dworco-
wej z ulicą Nadarzyńską.

TW

 Już dziś (piątek 24 lipca) w ramach kolejnego seansu Piaseczyńskie-
go Kina Plenerowego, będzie można obejrzeć fi lm „Ja, Daniel Blake” (dra-
mat z 2016 roku), a za tydzień 31 lipca „Siedem minut po północy” (dra-
mat fantasy z 2016 roku). Początek seansów o godzinie 21.30.

Tyl.

W niedzielę 26 lipca odbędzie się wieczorne spotkanie motoryzacji kla-
sycznej Nowa Iwiczna Classic Car. Tym razem odbędzie się ono w nowym 
miejscu, na parking przed Centrum Sportu w Mysiadle przy ul. Kwiatowej 
28. Impreza potrwa od godziny 19 do 21.30.

Tyl.

 W piątek 24 lipca o godz. 21.45 odbędzie się kolejny wieczór z kinem 
plenerowym na leżakach. Tym razem zostanie wyświetlony obsypany na-
grodami, rewelacyjny fi lm „Zimna wojna” (2018), wstęp wolny. 

TW

 W sobotę 25 lipca o godz. 17 w Hugonówce odbędzie się spotkanie z 
artystą Aleksandrem Ryszką, który oprowadzi chętnych po wystawie ma-
larstwa „Mapa pamięci”. Zapisy pod tel. 22 484 20 20 lub mailowo biuro@
konstancinskidomkultury.pl. Liczba miejsc ograniczona, bowiem w gale-
rii jednocześnie może przebywać tylko 12 osób. Udział bezpłatny.

TW

Jędrne ciało
Podczas ciepłych dni zrzucamy z siebie ciężkie ubrania, 

dlatego warto pomyśleć nie tylko o skórze twarzy

 Przygotowanie ciała na słońce należy zacząć od peeling całego cia-
ła. Usuniemy dzięki temu martwy naskórek, poprawimy mikrokrążenie i 
wygląd skóry. 

Mikrodermabrazja
 Obok peelingu dobrą formą usunięcia martwego naskórka z ciała 
jest mikrodermabrazja. Oczyszcza, poprawia krążenie, świetnie przy-
gotowuje do przyjęcia substancji czynnych regenerujących, ujędrnia-
jących, niwelujących cellulit, drenujących. Mikrodermabrazja ujedno-
lica koloryt skóry usuwając delikatne przebarwienia, pomaga w likwi-
dacji rozstępów.

Cellulit
 Jeśli twoim problemem jest cellulit, brak jędrności skóry, nadmiar 
tkanki tłuszczowej, świetnie sprawdzi się masaż bańką chińską. Wyko-
nywany przez profesjonalistę działa cuda. – Masaż bańką chińską wy-
konywany w serii przynajmniej 10 zabiegów, co 2-3 dni świetnie ujędr-
ni, zredukuje cellulit i wyszczupli sylwetkę .

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); 

Tel. 22 401 1234, www.bbsalon.pl

R E K L A M A
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Rewolucja kadrowa w Piasecznie
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Po nieudanych barażach o trzecią ligę w klubie można było spodzie-

wać się sporych zmian kadrowych. I rzeczywiście – drużynę biało-niebieskich opuściło 

aż dziewięciu zawodników, których zastąpiono ośmioma nowymi

 Nowymi piłkarzami Piasecz-
na zostali, między innymi, zawod-
nicy z doświadczeniem w wyższych 
ligach oraz wyróżniający się gracze 
z czwartej ligi. Warto podkreślić, 
że przebudowie została poddana w 
zasadzie cała drużyna, począwszy 
od bramkarza. W nowym sezonie 
barw MKS-u będzie bronić Michał 
Olczak, 24-letni golkiper, grający 
wcześniej w trzecioligowym Ursusie 
Warszawa. Linię obrony wzmocnił z 
kolei Sebastian Małkowski - 24-let-

ni trzecioligowiec z Pogoni Grodzisk 
Mazowiecki. Kompletną metamor-
fozę przeszła linia pomocy. Nowym 
defensywnym pomocnikiem został 
27-letni Nigeryjczyk Ahmed Torio-
la Ayodeji, sprowadzony z czwar-
toligowego Drukarza Warszawa, a 
bardziej ofensywnymi pomocnika-
mi - Kamil Hernik (26-latek z Msz-
czonowianki Mszczonów), Oskar 
Wójcik oraz 24-latek Szymon Wie-
jak (obaj Ursus Warszawa). W ata-
ku swoje możliwości zaprezentują z 

kolei Sebastian Szczepaniak z Ma-
zura Karczew oraz Mateusz Olszak, 
27-latek z Hetmana Zamość (jesz-
cze niedawno król strzelców czwar-
tej ligi).
 MKS Piaseczno opuścili: Ja-
kub Trojanowski, Robert Majew-
ski, Marcin Grunt, Zbigniew Obłu-
ski, Marcin Marcinkowski, Patryk 
Dąbkowski, Michał Koszela, Marek 
Pawłowski i Tomasz Doliński.

Tyl.

Michał Taras nowym 
szkoleniowcem Sparty

Zawodnicy Kondycji z życiówkami w Łodzi

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA Poznaliśmy w końcu kolejnego trenera seniorów 
Sparty Jazgarzew. Od nowego sezonu Arkadiusza Rysia zastąpi na tym 
stanowisku, związany z KS SEMP Warszawa, Michał Taras

LEKKOATLETYKA Biegacze piaseczyńskiego Stowarzyszenie Kondycja nie zawiedli na niedawnym trzecim 
Mityngu kwalifi kacyjnym ŁOZLA w Łodzi

 Przypomnijmy, że Sparta awan-
sowała do czwartej ligi po, rozegra-
nych niedawno, meczach barażo-
wych. Podstawowym celem dru-
żyny ma być walka o utrzymanie. 
- Rozmawialiśmy z kilkoma trenerami 
– mówi Tomasz Mrowiński z zarządu 
Sparty Jazgarzew. - Michał okazał się 
najbardziej konkretny. Szybko sta-
ło się jasne, że jego wizja prowadze-
nia drużyny jest bardzo zbliżona do 
naszej. Wydaje nam się, że jego wie-
dza, warsztat trenerski i doświadcze-
nie pozwolą odpowiednio przygoto-
wać drużynę do walki na czwartoli-
gowych boiskach.

Tyl.

 Szczególnie udanie zaprezento-
wali się na zawodach Aleksandra i 
Adrian Pec, którzy wygrali swoje se-
rie na 400 metrów. Najbardziej ucie-
szyć mógł jednak start Juliany Mul-
tan na 800 metrów z czasem 2.22.48.
- Po tych zawodach Julka powinna 
dostać kwalifikacje do Mistrzostw 
Polski a to znaczy że znajdzie się w 
grupie 24 najlepszych zawodniczek 
w kraju – mówi Wiesław Paradow-
ski, trener ze Stowarzyszenia Kon-
dycja. - Kilku naszych zawodników 
pobiło również swoje rekordy życio-
we, więc jesteśmy bardzo zadowole-
ni z występów w Łodzi.

Tyl.

Były drugie w Gdańsku
SIATKÓWKA Na pierwszych otwartych Mistrzostwach Flota Cup 2020 w siatkówce plażowej trenerka Krót-
kiej Mysiadło Michalina Tokarska w parze z Magdaleną Szczytowicz zajęły drugie miejsce
 W imprezie organizowanej przez 
Flota Active Team w Gdańsku wzię-
ły udział 24 pary z całej Polski. Finał 
należał do duetu Dorota Strąg/Jago-
da Gruszczyńska, który po zaciętym 
meczu (21:17, 26:24) pokonał nasze 
zawodniczki z Enprom BV Team. - W 
finale pokazałyśmy dobra grę, mimo 
tego że w półfinale wygrałyśmy zacię-
ty mecz dopiero w tie breaku z gospo-
dyniami – mówi Michalina Tokar-
ska. - Jestem bardzo zadowolona, bo 
przed turniejem celowałyśmy w czo-
łową szóstkę.

Tyl.

Wybrane wyniki letnich 
sparingów:

Ligowe zapowiedzi
IV liga
Kolejka 1 - 1-2 sierpnia

AP Marcovia Marki - MKS Piaseczno 1 sierpnia, g.11 
Okęcie Warszawa - Znicz II Pruszków 
Escola Varsovia Warszawa - Drukarz Warszawa 
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki - KS Raszyn 
Mazur Karczew - Victoria Sulejówek 
Unia Warszawa - Ząbkovia Ząbki 
Sparta Jazgarzew - Józefovia Józefów 1 sierpnia, g.11

Liga okręgowa
Kolejka 1 - 1-2 sierpnia

Orzeł Baniocha - Ursus II Warszawa  1 sierpnia, g.17
SEMP Ursynów (Warszawa) - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
Sarmata Warszawa - GLKS Nadarzyn 
Piast Piastów - Grom Warszawa 
Korona Góra Kalwaria - Laura Chylice 1 sierpnia, g.17.30 
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Milan Milanówek 
Passovia Pass - Perła Złotokłos 2 sierpnia, g.11 
LKS Chlebnia - Ryś Laski 
Naprzód Brwinów - KS Teresin

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

W przedsezonowym sparingu drugi zespół Perły Złotokłos 
wysoko pokonał Walkę Kosów

MKS Piaseczno - Broń Radom 5:0 
Mazovia Mińsk Mazowiecki - MKS Piaseczno 5:4
Sparta Jazgarzew - Cuervos F.C. 1:0
Sparta Jazgarzew – Perła Złotokłos 0:0
Sparta Jazgarzew – Milan Milanówek 4:1
Żyrardowianka Żyrardów - Perła Złotokłos 3:0 
Orzeł Baniocha - Perła Złotokłos 0:3
Orzeł Baniocha - LKS Promna 6:3
Laura Chylice - Victoria Sulejówek 0:6
Korona Góra Kalwaria – LKS Promna 4:3
FC Lesznowola - LKS Jedność Żabieniec 4:6
LKS Jedność Żabieniec- UKS Kamionek Warszawa 2:1
Walka Kosów - Perła II Złotokłos 1:9
LKS Jedność Żabieniec- Wisła Dziecinów 2:3
LKS Jedność Żabieniec - LKS Promna 3:4
FC Lesznowola – Kosa Konstancin 5:1
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KARIERA

poszukuje
KOLPORTERA

DO ROZDAWANIA GAZET NA 
SKRZYŻOWANIU

Praca w każdy piątek

tel. 22 756 79 39

R E K L A M A

R E K L A M A

Urząd Pracy 
zmienia siedzibę
Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Refarat ds. Za-

trudniania Cudzoziemców Powiatowego Urzędu Pracy 

przenoszą się na ul. Czajewicza w Piasecznie 

 Od dnia 20 lipca 2020 r. Centrum Aktywacji Zawodowej zostało 
przeniesione z ul. Chyliczkowskiej 20A do budynku, przy ul. Czajewi-
cza 2/4 (wejście główne od ul. Czajewicza).
 Godziny pracy urzędu i przyjęć interesantów pozostają bez zmian. 
Dotychczasowe nr. telefonów są aktywne do końca lipca i przekiero-
wywane automatycznie do nowej siedziby. Nowe nr. tel. do doradców 
klienta: (22) 48 42 641, (22) 48 42 642, (22) 48 42 643.
 Również Referat ds. Zatrudniania Cudzoziemców od 27 lipca prze-
nosi się z ul. Chyliczkowskiej 20A do budynku przy ul. Czajewicza 2/4 
(wejście główne od ul. Czajewicza).
 Dotychczasowe nr. telefonów są aktywne do 14 sierpnia br. i prze-
kierowywane automatycznie do nowej siedziby. Nowe nr. tel. do refe-
ratu:  informacje starosty – (22) 48 42 636, oświadczenia i zezwolenia 
sezonowe – (22) 48 42 637.
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NADAJ NADAJ 
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE 

DROBNE DROBNE 
PRZEZ PRZEZ 

INTERNET!!!INTERNET!!!
Na naszej stronie 

internetowej w prawym 
górnym 

rogu kliknij ikonkę 
„Ogłoszenia”

Wpisz treść, wybierz 
rubrykę i rodzaj czcionki

To bardzo proste!

www.kurierpoludniowy.plwww.kurierpoludniowy.pl

DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych,
elewacje, deska tarasowa, tel. 504 100 418

Zatrudnię hydraulika , Tel. 501 083 795

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

Masarnia zatrudni: sprzedawcę w sklepie, pracownika 
produkcyjnego oraz rozbiorowego z doświadczeniem. 
tel. 22 756 79 82 Piaseczno 

Zatrudnimy: Grafika, Operatora dtp oraz operatora 
sztanctygla. Prosimy o przesłanie CV na adres: pra-
ca@galia.net.pl Szczegóły https://www.galia.net.pl/
poszukujemy-pracownikow/ 

Stolarza zatrudnię, okolice Piaseczna, tel. 504 166 952

Osobę do opieki nad starszą panią z zamieszkaniem, 
tel. 511 503 264

Dozorcy, w Piasecznie lub Konstancinie, praca zmianowa, 
dni wolne i święta, tel. 22 754 02 49 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Skandynawia, tel. 501 019 422

Pracownik ochrony na linie kas, praca w godz. 
6:00-22:00. Stawka 15 zł za godz., tel. 697 660 949

Sprzątanie po południu , praca dodatkowa w Piasecznie 
tel. 508 877 563

Murarza, cieślę, tel. 607 651 623 

Mechanik samochodowy, wulkanizator, Konstancin, 
tel. 607 493 327

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

Firma sprzątająca poszukuje osoby do sprzątania po-
mieszczeń biurowych i socjalnych w Solcu k. Szyma-
nowa. Praca w godz. 15 – 22. Wynagrodzenie na rękę 
2200,00 zł, umowa o pracę. Zadzwoń na nr 501 631 374
 
Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Jazda po kraju. 603 911 683

Zatrudnię nauczyciela i opiekuna w żłobku 
tel. 501 423 413

Zatrudnię  pielęgniarkę do pracy w żłobku k/ Piaseczna 
tel. 501423413

Projektowanie ogrodów, zakładanie i pielęgnacja. 
Konstrukcje drewniane. Tel. 506 026 051

Ogrodnicze, oczyszczanie działek, wywóz gałęzi 
tel. 519 874 891

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników, 
a także na stanowisko kierownika ekipy pielęgnacyjnej, 
tel. 505 075 670

Zatrudnimy do nowej siedziby w Łubnej: lakiernika prosz-
kowego, pomocnika lakiernika, ślusarza i spawacza, 
tel. 602 253 180, casmet-system@wp.pl

Do ociepleń na domki co tygodniowe rozliczenie 
tel. 507 191 295 

Do wykończeń cotygodniowe rozliczenie tel. 507 191 295 

Piekarnia zatrudni piekarza, cukiernika, osoby do krojenia 
i pakowania pieczywa, tel. 663 044 036

Kierowcę do rozwożenia pieczywa, tel. 663 044 036

SZUKAM PRACY 

Szukam pracy domowej, opieka, tel. 731 129 311

KUPIĘ

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

Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

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

Komplet oryginalnych kołpaków ze śrubami do Hyundaia 
i20, Piaseczno, cena 100zł tel.  501 694 644

Kabinową łódź żaglową typu Pegaz 600 z przyczepą dwu-
osiową do przewożenia, tel. 607 333 678

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Bramy uchylne i balustrada z rozbiórki 10 mb, tel. 887 545 254

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

10-letni kanadyjczyk (hipoteka)  dla pięciu osób, piękna loka-
lizacja, zamienię na małe blisko komunikacji, tel. 535 836 390 

Dom, Puszcza Kozienicka, tel. 798 851 194

Rolno-budowlaną 4700 m kw. (2000 m kw. Budowlana), 
Ostrówik k/Czerska, tel. 502 313 776

sprzedam nieruchomość Góra Kalwaria ul. Kościuszki 7A 
dom z budynkiem warsztatowym. Łącznie z umeblowa-
niem mieszkania i sprzętem do pielęgnacji ogrodu 1630 
m placu. tel. 601 213 756

Działki mieszkaniowo-usługowe Uwieliny gm. Prażmów 
tel. 603 862 559

Działki budowlane Prażmów, tel.791 394 791

Sprzedam tanio działki rekreacyjne w pobliżu Piaseczna, 
tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Budynek gospodarczy, Zalesie Dolne, tel. 501 285 663

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80 

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Dwupokojowe 37 m kw. Góra Kalwaria 
ul. Wyszyńskiego 3, tel. 506 391 034

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13c 
„Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Kwatery, tel. 698 896 421 

Mieszkanie w domku jednorodzinnym, z osobnym wejściem, 
umeblowane, Głosków – Baszkówka, tel. 602 317 889

Piaseczno, mieszkanie 45 m kw., 2 pokoje, strzeżone osie-
dle, dobra lokalizacja, tel. 722 111 438

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Poszukuję pokoju w Piasecznie lub okolicach dla starszej 
Pani, tel. 697 104 202

Poszukuję do wynajęcia wysokiego garażu (2,5 m kw.) dla 
małego kampera, Piaseczno i okolice, tel. 609 533 776

USŁUGI

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

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

KUCHNIE ,SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MEBLE NA 
WYMIAR Tel. 723 533 233

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

Remonty, malowanie, gładź, ścianki, glazura, łazienki, 
kuchnie, sufity podwieszane, panele, tel. 512 205 877

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

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

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

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Elektryk, tel. 666 890 886

Przeprowadzki,  tel. 505 591 721

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk, tel.790 786 097

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy 
i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

Pomoc dla seniorów: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

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

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Szamba, transport, montaż, tel. 605 916 307

Hydraulik, tel. 535 872 455

Masz zarośniętą działkę jak 150? Wejść się nie da? Przyjedzie-
my, skosimy zarośla i wytniemy samosieje, tel. 500 51 66 77

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

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Żaluzje, rolety, moskitiery,  tel. 601 054 547

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Glazura, terakota, samodzielnie, tel. 694 126 583

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

 Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Malarskie, tel. 696 120 208

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Docieplanie Budynków, tel. 795 96 96 96

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Pielęgnacja tui i żywopłotów, tel. 510 694 550

Ogrody Koszenie Traw Zarośli, tel. 603 315 531

Złota Rączka, tarasy ogrodzenia, malowanie ogrody, 
tel. 505 265 005

Tynki maszynowe tel. 533 125 444

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

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

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Malowanie, tel. 505 586 728

Dekarskie, naprawa dachów, rynny, rury, obróbki, malowa-
nie dachów, papa, ocieplenia styropianem, tel. 732 813 841

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Szpachlowanie, malowanie, tel. 510 128 912

Schody, tel. 510 128 912

Dach, papatermo, obróbki, tel. 881 487 063

Stolarz - kuchnie, zabudowy, meble, schody, tel. 605 683 364

 RÓŻNE 

Poszukuję do wynajęcia wysokiego garażu (2,5 m. ) dla ma-
łego kampera, Piaseczno i okolice, tel. 609 533 776 

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

ZDROWIE I URODA

Terapia bólu 5 dniowe zabiegi w Piasecznie bez skierowa-
nia bez opłat bez kolejki. Jeśli dokucza ci jakiś ból zadzwoń 
i dowiedz się czy możemy ci pomóc tel. 665 442 303

NAUKA 

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI dla 
dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z rozwo-
ju osobowości. Grupa wsparcia. Pomoc w lekcjach. Opie-
ka nad dziećmi. Zadania kreatywne. Okulary VR. Piasecz-
no, z dojazdem, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepio-
ne i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. 
w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 
952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

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

TURYSTYKA

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE, 
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Bar rowerowy Przystanek SIODEŁKO zaprasza na 
przekąski i napoje.  www.siodelko-parcela.pl

Opieka nad dziećmi w czasie wakacji ( pianino, gry edu-
kacyjne, zadania rozwojowe, łamigłówki, okulary VR i 
inne atrakcje), Piaseczno . Kwalifikacje, tel. 571 373 118

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, od 30 zł/h  
tel. 571 373 118

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

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

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żyw-
ność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piasecz-
no, tel. 506 76 74 74

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Kierowca kat.C+uprawnienia HDS, Cendrowice k/Góry 
Kalwarii, tel. 512 311 937, 669 226 700

OGÓLNOPOLSKI DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW 
DZIECIĘCYCH, DO MAGAZYNÓW ZLOKALIZOWA-
NYCH W WÓLCE KOZODAWSKIEJ K. ZALESIA GÓR-
NEGO ZATRUDNI ENERGICZNE OSOBY DO PAKO-
WANIA I ETYKIETOWANIA PRODUKTÓW. PREFE-
ROWANE OSOBY Z OKOLIC. PRACA OD 9.00 DO 
17.00. TEL. KONT. 608 055 085

Maniciurzystkę i fryzjerkę w Konstancinie, od zaraz, 
wysokie zarobki, tel. 606 817 356

Doświadczoną pomoc na kuchnię, przedszkole Pia-
seczno, tel. 602 68 69 51

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Kasjerkę do delikatesów w Orzeszynie, tel. 505 676 073

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

największy nakład 
największa skuteczność 

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno

ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39

pon-pt 8:30-18
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Cicha promocja za ponad pół miliona złotych
LESZNOWOLA Tylko w ubiegłym roku gmina i podległe jej jednostki wydały na promocję 

w magazynie „moja Lesznowola”, wychodzącym w nakładzie 3000 egzemplarzy, ponad 

330 tys. zł. W tym roku pismo już się nie ukazuje. Ofi cjalnie z powodu pandemii korona-

wirusa, jednak prawdziwy powód może być inny – w związku z trudną sytuacją fi nan-

sową, gmina bardzo ograniczyła wydatki na promocję. W tym na łamach lokalnej prasy

 Pismo „moja Lesznowola” Mie-
sięcznik Mieszkańców Gminy za-
częło ukazywać się w czerwcu 2016 
roku. Redaktor naczelny, emeryto-
wany znany dziennikarz Andrzej 
Kwiatkowski od początku dekla-
rował, że chce przedstawiać syl-
wetki mieszkańców gminy, ich hi-
storie, pasje oraz zainteresowa-
nia. I taką linię pismo zachowa-
ło do końca: było w nim dużo wy-
wiadów oraz relacji z lokalnych wy-
darzeń. Magazyn od początku miał 
stały nakład 3000 egzemplarzy i 
48 stron. Dostępny był bezpłatnie 
m.in. w bibliotekach, filiach Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz w urzę-
dzie gminy. 

Zawoalowane finansownie

 Mimo że magazyn wyglądał na 
niezależne pismo komercyjne (wy-
dawcą była córka Andrzeja Kwiat-
kowskiego - Katarzyna Kwiatkow-
ska) „moja Lesznowola” od począt-
ku mogła liczyć na potężne wspar-
cie finansowe ze strony lokalnego 
samorządu. Co więcej, nie sposób 
było zorientować się, że to finan-
sowanie w ogóle ma miejsce, bo w 
gazecie nie było o nim ani słowa, 
mimo że taki wymóg stawia pra-
wo prasowe. 
 Z informacji do których dotar-
liśmy wynika, że finansowanie mie-
sięcznika odbywało się nie tylko po-
przez gminny wydział promocji, 
ale także jednostki podległe gmi-
nie, a więc Centrum Sportu, Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Zespół Obsłu-
gi Placówek Oświatowych oraz Bi-
bliotekę Publiczną. Ich dyrektorzy, 
począwszy od 2016 roku, przele-

wali na konto wydawcy sute środ-
ki na promocję. W 2016 roku było 
to łącznie niemal 45 tys. zł, w 2017 
– ponad 76,2 tys. zł, w 2018 – po-
nad 49 tys. zł i w rekordowym 2019 
– ponad 264 tys. zł. W latach 2017-
2019 „moją Lesznowolę” wspierał 
też gminny wydział promocji, fi-
nansując magazyn dodatkowo łącz-
ną kwotą ponad 140 tys. zł. W su-
mie, przez 3,5 roku funkcjonowania 
czasopisma, gmina i jednostki pod-
ległe wsparły go ponad 574 tys. zł! 
Do tych wydatków dotarliśmy, jed-
nak nie jest wykluczone, że źródeł 
finansowania magazynu z publicz-
nych pieniędzy było więcej. 

Płacili za wsparcie 

znanego redaktora?

 Kilka tygodni temu w Leszno-
woli odbyła się sesja absolutoryjna, 
podczas której wójt Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik zaprezentowała ra-
port o stanie gminy za 2019 rok. Po 
przedstawieniu raportu odbyła się 
dyskusja z udziałem mieszkańców. 
Nie brakowało głosów krytykują-
cych działania gminy. Ale na koń-
cu wystąpiła też grupa osób bardzo 
chwalących zarówno wójt, jak i to, 
co się w ostatnich latach w Lesz-
nowoli dzieje. Wśród nich był re-
daktor Andrzej Kwiatkowski. - Rok 
2019 był rokiem trudnym. Byliśmy 
świadkami nagonki na gminę, serii 
donosów, straszenia zarządem ko-
misarycznym i innych działań, któ-
re zakłóciły normalną pracę urzę-
du. Mimo to gmina wyszła z tego 
całego zamieszania obronną ręką. 
Takiej gminy wiele osób może nam 
pozazdrościć – mówił znany redak-

tor. - Od czterech lat, gdy zaczą-
łem z racji wydawania miesięcznika 
„moja Lesznowola” bywać na róż-
nego rodzaju gminnych wydarze-
niach, poznawać mieszkańców, z 
nimi rozmawiać i słuchać opowie-
ści o ich życiu to patrzę na naszą 
gminę z zupełnie innej perspektywy 
- przekonywał.

 Czy Andrzej Kwiatkowski na-
prawdę tak uważa i czy równie 
chętnie broniłby polityki gminy na 
różnych polach, gdyby nie czerpał z 
lesznowolskiego samorządu tak gi-
gantycznych profitów? To jedno z 
tych pytań, na które chyba nigdy nie 
uzyskamy wiarygodnej odpowiedzi. 

Faktury za promocję. 

Ale jaką?

 Zapytaliśmy redaktora Andrze-
ja Kwiatkowskiego dlaczego opła-
cane przez gminę i jednostki podle-
głe gminie artykuły promocyjne pu-
blikowane na łamach miesięcznika 
„moja Lesznowola” nie są w żaden 
sposób oznaczone, choć taki wy-
móg stawia prawo prasowe (dzien-
nikarzowi nie wolno prowadzić 
ukrytej działalności reklamowej). 
- Bo nie były to artykuły tego typu. 
Artykuły sponsorowane, tak jak np. 
tekst w 40 numerze pt. „Szukałem 
czegoś dla siebie” były opatrzone 
informacją „Tekst sponsorowany" 
– argumentuje dziennikarz. Sko-
ro nie były to artykuły reklamują-
ce działania jednostek podległych, 
za co więc płaciły one wydawcy? W 
ubiegłym roku Biblioteka Publicz-
na w Lesznowoli niemal tyle samo 
co na nowe książki wydała na pro-
mocję  w miesięczniku „moja Lesz-
nowola”, co miesiąc opłacając fak-
turę opiewającą na 6150 zł. Do-
kładnie przejrzeliśmy dwa pierw-
sze numery pisma z 2019 roku. O 
bibliotece nie ma w nich ani słowa. 
- Biblioteka, jako instytucja kultu-
ry, to nie tylko książki, to również 
ludzie, mieszkańcy naszej gmi-
ny, o których warto pisać – wyja-
śnia Magdalena Barańska, dyrek-
tor biblioteki dodając, że w stycz-
niowym numerze „mojej Leszno-
woli” pojawił się artykuł o Kindze 

Facon, autorce książki „Samulka”, 
która była pracownikiem bibliote-
ki, a przede wszystkim jest autorką 
„pięknej powieści”, zaś w numerze 
lutowym został opublikowany tekst 
o pani ambasador Bernatowicz, 
która gościła w bibliotece w Mag-
dalence na spotkaniu rozpoczyna-
jącym cykl „Zwykli ludzie - niezwy-
kłe historie”. Za te dwa artykuły bi-
blioteka zapłaciła 12 300 zł!  

W oczekiwaniu na lepsze czasy...

 W numerze z grudnia 2019 
roku redaktor naczelny „mojej 
Lesznowoli” pisze: „nie mam pew-
ności, że w 2020 roku miesięcz-
nik „moja Lesznowola” będzie się 
ukazywał” i dokonuje podsumowa-
nia 3,5 roku działalności wydawni-
czej. Z kolei w maju tego roku (pi-
smo ukazywało się do stycznia), 
w liście  do Marii Jolanty Batyc-
kiej-Wąsik jako przyczynę wstrzy-
mania wydawania pisma poda-
je pandemię koronawirusa. Z na-
szych informacji wynika, że pod 
koniec ubiegłego roku wielu rad-

nych nie tylko dowiedziało się o 
finansowaniu przez gminę mie-
sięcznika „moja Lesznowola”, ale 
także skali tego przedsięwzięcia. 
Dziś osoby te wolą się publicz-
nie nie wypowiadać. - Ja wiedzia-
łam, że pismo było finansowa-
ne z gminnych pieniędzy. Zresz-
tą to logiczne, bo było w nim wie-
le artykułów o gminie i mieszkań-
cach – mówi radna Marta Macie-
jak. - To nie rada zdecydowała o 
zaprzestaniu finansowania gaze-
ty, wydaje mi się że była to decy-
zja zarządu gminy.
 Dziś pandemia koronawiru-
sa wydaje się być pod kontrolą, a 
wiele branż – w tym wydawnicza 
– wróciło do normalnego funkcjo-
nowania. Czy oznacza to, że „moja 
Lesznowola” znów zacznie się uka-
zywać? - Jeśli pandemia zostanie 
odwołana, nie wykluczamy wzno-
wienia – wyjaśnia redaktor Andrzej 
Kwiatkowski. - Zobaczymy, co sta-
nie się na jesieni, bo epidemiolodzy 
zapowiadają nawrót epidemii.

Tomasz Wojciuk

Ostatni numer „mojej Lesznowoli” ukazał się w styczniu
tego roku 

W ciągu 3,5 roku 

funkcjonowania magazynu 

gmina wsparła go kwotą 

ponad 574 tys. zł
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