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Śmiertelny upadek z wiaduktu
PIASECZNO Do tragicznego zdarze-
nia doszło we wtorek wieczorem 
na ulicy Puławskiej. Mężczyzna 
spadł z wiaduktu na dach przejeż-
dżającej toyoty. Niestety nie przeżył

Kto dokończy budowę Puławskiej Bis?
LESZNOWOLA Kilkanaście dni temu 

informowaliśmy, że na odcin-

ku „B” Puławskiej Bis nic się nie 

dzieje. W ubiegły piątek GDD-

KiA poinformowała o odstą-

pieniu od umowy z wykonawcą 

– fi rmą IDS-BUD. Może to spowo-

dować duże opóźnienie w reali-

zacji tej strategicznej inwestycji



KRONIKA POLICYJNA

PIASECZNO

TARCZYN

POWIAT

GÓRA KALWARIA

Awantura w autobusie

Z kradzieży uczynił stałe źródło dochodu

Kradną katalizatory

Gonili go przez pół powiatu

Upił się, spowodował kolizję i zniszczył samochód

Zabrał z przychodni kasetkę z pieniędzmi

 W środę po południu doszło do awantury w autobusie Polonusa, 
kursującym na trasie między Górą Kalwarią a Piasecznem. Na ulicy księ-
cia Janusza I Starego kierowca autobusu upomniał awanturującego się 
pasażera, który był pod wpływem alkoholu, zaczepiał innych i nie no-
sił maseczki. W efekcie 39-latek opuścił pojazd, ale po chwili zaatako-
wał ponownie, wybijając w przednich drzwiach autobusu szybę. Stra-
ty oszacowano na ponad 4 tys. zł. Po chwili chuligan został zatrzymany 
przez policję. Mieszkaniec Szczecina stanie przed sądem. Za zniszcze-
nie mienia grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

 W ciągu kilku ostatnich dni 41-latek z Tarczyna regularnie odwie-
dzał miejscowy supermarket, bez skrupułów kradnąc z niego alkohol, 
proszki do prania, puzzle, napoje, pasty do zębów. Artykuły wynosił w 
naprawdę dużych ilościach, czując się całkowicie bezkarny. Do sklepu 
wchodził przeważnie, gdy nie było w nim klientów. Zastraszał też ka-
sjerki. Mężczyzna przeliczył się jednak, bo jego „zakupy bez płacenia” w 
końcu przerwali policjanci. Teraz 41-latek odpowie za tzw. kradzież zu-
chwałą, za co grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dal-
szym losie zdecyduje sąd.

 W poniedziałek z forda fi esty zaparkowanego przy ul. Nowej w No-
wej Iwicznej ktoś wyciął katalizator o wartości około 1000 zł. Mniej wię-
cej w tym samym czasie do podobnego zdarzenia doszło na ulicy Julia-
nowskiej. Tutaj katalizator o wartości około 1500 zł zniknął z zaparko-
wanej w rejonie cmentarza toyoty prius. Policja prosi o kontakt świad-
ków tych zdarzeń.

 W niedzielę nad ranem poruszający się citroenem mężczyzna spo-
wodował kolizję w Górze Kalwarii. Nie zatrzymał się jednak i zaczął je-
chać w stronę Piaseczna. Jego tropem ruszyli policjanci. Pijanego jak się 
potem okazało kierowce, udało się zatrzymać dopiero w rejonie ulicy 
Okrzei. 32-latek stracił już prawo jazdy. Za bezmyślne zachowanie grozi 
mu do 2 lat pozbawienia wolności.

URSYNÓW

Poniosły go nerwy więc zdewastował samochód
 Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Alternatywy 4. Idący chodni-
kiem 42-latek zaczepił o lusterko prawidłowo parkującego samochodu. 
Tak go to rozwścieczyło, że wyjął kij i zniszczył w samochodzie przednią 
szybę (właściciel wycenił straty na 1000 zł). Wkrótce potem agresyw-
nym mężczyzną zaopiekowali się policjanci. 42-latek trafi ł do aresztu i 
przyznał się do zniszczenia pojazdu. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

 Dwa dni temu w Józefosławiu kompletnie pijany mężczyzna wybił 
przednią szybę w hyundaiu. Wcześniej spowodował kolizję na ulicy Ho-
mera i zbiegł z miejsca zdarzenia. 42-latek został zatrzymany, a po wy-
trzeźwieniu usłyszał zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 W czwartek około południa do jednej z przychodni na terenie Pia-
seczna wszedł mężczyzna, który wykorzystując nieuwagę personelu 
zabrał z pomieszczenia rejestracji metalową kasetkę z pieniędzmi. Stra-
ty z tytułu kradzieży oszacowano na kilka tysięcy złotych. Policja prosi o 
kontakt wszystkie osoby, mające informacje dotyczące sprawcy.

2 nr 36 (829)/2020

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 737 23 48; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek

Redaguje zespół: Tomasz Wojciuk, Adam Braciszewski,
Grzegorz Tylec

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39 e-mail: reklama@kurierpoludniowy.pl. 
Dyrektor: Anna Staniszek, 
Marek Marciniuk, Przemek Matyjasiak

Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 60 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów)

ISSN: 1643 - 2843

www.kurierpoludniowy.pl
Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i  za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia 

i  re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, 

jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione 

GDDKiA zerwała umowę 
z wykonawcą Puławskiej Bis
LESZNOWOLA Kilkanaście dni temu informowaliśmy, że na odcinku „B” Puławskiej Bis 

nic się nie dzieje. W ubiegły piątek GDDKiA poinformowała o odstąpieniu od umo-

wy z wykonawcą – fi rmą IDS-BUD. Może to spowodować duże opóźnienie w realizacji 

tej strategicznej inwestycji

 Niedawno GDDKiA zapewnia-
ła, że choć tempo prac nie jest satys-
fakcjonujące, stara się nakłonić wy-
konawcę do zintensyfikowania ro-
bót. Jak się jednak okazało, niewie-
le to dało. - Po wykorzystaniu wszel-
kich dostępnych narzędzi mobilizu-

jących wykonawcę, GDDKiA pod-
jęła decyzję o odstąpieniu od umo-
wy z firmą realizującą odcinek dro-
gi ekspresowej S7 pomiędzy węzła-
mi Lesznowola i Tarczyn o długości 
blisko 15 km – czytamy w wydanym 
przez Generalną Dyrekcję komuni-
kacie. - Jednocześnie rozpoczęliśmy 
przygotowania do przeprowadzenia 
inwentaryzacji w terenie oraz przy-
gotowujemy się do opracowania do-
kumentów do przetargu na dokoń-
czenie niezrealizowanych prac. Pla-
nujemy, że przetarg ogłosimy jeszcze 
w tym roku – zapewnia inwestor.
 GDDKiA informuje, że firma 

IDS-BUD mimo wielokrotnych we-
zwań nie zrealizowała prac objętych 
kontraktem, a mobilizacja sprzętu 
i kadry nie rokowała, by inwestycja 
została skutecznie zakończona. Jed-
nym z powodów rozwiązania umo-
wy z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy jest zawarcie przez nie-
go, bez zgody inwestora, umowy ce-
sji wierzytelności z bankiem. Ozna-
cza to, że wszystkie należne wyko-
nawcy z tytułu zrealizowanych robót 
płatności byłyby kierowane na konto 

banku. - Jest to działanie niezgod-
ne z warunkami kontraktu. Ponad-
to fakt ten stanowi o złej wierze wy-
konawcy, czego skutkiem jest utra-
ta przez inwestora zaufania do rze-
komo profesjonalnego przedsiębior-
cy – podkreśla GDDKiA.
 Z dokonanej przez inwestora ana-
lizy wynika, że upłynęło już prawie 30 
proc. czasu na ukończenie zadania, 
a zaawansowanie rzeczowe wykona-
nych prac wniosło jedynie ok. 6,3 proc. 

Tomasz Wojciuk

GDDKiA informuje, że przetarg na nowego wykonawcę odcinka 
„B” Puławskiej Bis zostanie rozstrzygnięty do końca tego roku

Pierwotnie Puławska Bis 

miała zostać zbudowana 

do wiosny 2021 roku. 

Dziś wszystko wskazuje 

na to, że termin ten może 

przesunąć się nawet 

o dwa lata
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Śmiertelny upadek 
z wiaduktu
PIASECZNO Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na ulicy Puławskiej. 

Mężczyzna spadł z wiaduktu na dach przejeżdżającej toyoty. Niestety nie przeżył

 We wtorek wieczorem, przed go-
dziną 22, na ulicy Puławskiej doszło 
do tragedii. Z wiaduktu po którym 
biegną tory kolei siekierkowskiej spadł 
mężczyzna. Okoliczności zdarzenia 
będzie ustalać prokuratura. Wstępnie 
określono tożsamość ofiary. 
 – To prawdopodobnie 36-letni 
obywatel Ukrainy – mówi nadkom. 
Jarosław Sawicki z Komendy Po-
wiatowej Policji w Piasecznie. – Jego 
ciało zostało przewiezione do Za-
kładu Medycyny Sądowej, gdzie zo-
stanie przeprowadzona sekcja.
 Jak doszło do tragedii? W tej 
chwili nie ma żadnych podejrzeń 

świadczących o tym, by mogły brać 
w niej udział osoby trzecie.
 - Prawdopodobnie mamy do 
czynienia z samobójstwem – dzieli 
się przypuszczeniami nadkom. Jaro-
sław Sawicki. 
 Ruch na ulicy Puławskiej w stro-

nę Warszawy został wstrzymany 
przed godziną 22 i przywrócony do-
piero ok. 3 w nocy. Auta objeżdża-
ły odcinek drogi krajowej, korzysta-
jąc z ulic Okulickiego, Mleczarskiej i 
Energetycznej.

AB



 Na ten budowlany paradoks 
zwrócił naszą uwagę jeden z czy-
telników. - Dwa lata temu, rap-
tem kilkaset metrów dalej, pla-
nowałem budowę hali magazyno-
wej – opowiada pan Marek. - W 
starostwie powiedziano mi, że 
na planach hala znajduje się zbyt 
blisko linii energetycznej 110 kV. 
Kazali mi odsunąć się na przy-
najmniej 14,5 m od najbliższego 
przewodu fazowego argumentu-
jąc, że mogą tworzyć się przepię-
cia. Dlatego jak zobaczyłem in-
westycję powstającą naprzeciwko 
Tolka to po prostu oniemiałem. 
Swoją drogą ciekawe, kto wydał 
na nią pozwolenie... – dziwi się 
nasz czytelnik.
 Odpowiedzi postanowiliśmy 
poszukać w starostwie powiato-
wym. Z dokumentów wynika, że 
na narożnej działce powstaje bu-
dynek handlowo-usługowy o po-
wierzchni ponad 850 m kw. Jednak 
urzędnicy wydali zgodę na jego bu-
dowę... nie wiedząc, że nad działką 
przebiega linia wysokiego napię-
cia. - Pozwolenie zostało wydane 
na podstawie dokumentów dostar-
czonych przez inwestora – wyja-
śnia Joanna Grela z wydziału pro-
mocji starostwa. - Nie było wśród 

nich mapy z wrysowanym przebie-
giem naziemnej linii energetycz-
nej, która przechodzi nad dział-

ką. Wezwaliśmy inwestora do zło-
żenia wyjaśnień i wstrzymania na 
ten czas budowy. 
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Wkrótce zniknie 
sucha brzoza
PIASECZNO Sucha brzoza stojąca na działce przy skrzyżowaniu ulic Ślą-
skiej i Batorego ma zostać wycięta w najbliższy poniedziałek. Drzewo 
od tygodni budzi niepokój okolicznych mieszkańców

 O stojącej na prywatnej posesji kompletnie suchej brzozie pisaliśmy dwa 
tygodnie temu. Wówczas obok ogrodzenia umieszczono oparty o chodnik 
patyk z napisem „Uwaga! Spadające gałęzie”. Jedna z sąsiadek poinformowa-
ła nas, że to ostrzeżenie stoi w tym miejscu od miesięcy. Okazało się jednak, 
że nie jest to do końca prawda. - 23 sierpnia z drzewa obłamała się gałąź i spa-
dła na biegnącą wzdłuż chodnika linię energetyczną – wyjaśnia pani Urszu-
la, żona właściciela nieruchomości na której stoi brzoza. - Dzień później umie-
ściliśmy to ostrzeżenie. Jednocześnie poprosiliśmy nadleśnictwo o zgodę na 
wycięcie suchara.
 Kobieta wyjaśnia, że zgoda taka została wydana we wrześniu. Wówczas 
mieszkańcy posesji zwrócili się z prośbą do zakładu energetycznego o wyłą-
czenie prądu na czas wycinki. - Otrzymaliśmy informację, że prąd w tym re-
jonie zostanie wyłączony 12 października – informuje pani Urszula. - Na ten 
dzień zamówiliśmy już ekipę, która przyjedzie i wytnie drzewo.

TW

Budują pod linią wysokiego 
napięcia. Jak to możliwe?
LESZNOWOLA Na działce znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Postępu w 

Lesznowoli, naprzeciwko Tolka powstaje budynek handlowo-usługowy. Inwestor dys-

ponuje wydanym przez starostwo pozwoleniem na budowę. Okazuje się jednak, że 

sygnujący je urzędnicy nie wiedzieli, że nad działką przebiega linia energetyczna 

Podczas wizji lokalnej urzędnicy mogli na własne oczy przeko-
nać się, że nad działką przebiega linia wysokiego napięcia

R E K L A M A

PIASECZNO

Jadłodzielnia znów otwarta
 Od poniedziałku ponownie działa miejska Jadłodzielnia, znajdująca 
się w szczycie budynku przy ulicy Warszawskiej 1. Do pomieszczenia na-
leży wchodzić tylko w maseczce ochronnej oraz dezynfekować ręce. W 
Jadłodzielni może przebywać tylko jedna osoba. 

TW

TW
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Wielki sukces młodej 
wrotkarki
KONSTANCIN-JEZIORNA W pierwszy weekend października, podczas za-
wodów we włoskiej L'Aquili mieszkanka gminy, 14-letnia Wiktoria Dą-
browska, zdobyła cztery złote medale na różnych dystansach. Jest to 
kontynuacja nieprzeciętnych sportowych osiągnięć nastolatki

 Wiktoria jest uczennicą szkoły w Słomczynie. W związku z dobrymi wyni-
kami osiągniętymi w Torowych Mistrzostwach Polski, które odbyły się w po-
łowie września w Dusznikach Zdroju, nastolatka otrzymała powołanie na za-
wody Internazionali D'Italia Open (otwarte mistrzostwa Włoch), wchodząc w 
skład 10-osobowej reprezentacji Polski. - Córka potwierdziła wysoką formę, 
zdobywając komplet medali w swojej kategorii wiekowej – cieszy się Karol 
Dąbrowski, tata zawodniczki. - Była najlepsza zarówno w sprintach na 200 m i 
300 m, jak i biegach długich na 1000 m i 3000 m. 
 Był to kolejny już występ utytułowanej kadetki na arenie międzynarodo-
wej. Wcześniej na podium stawała m.in. w holenderskim Heerenveen czy bel-
gijskim Oostende, gdzie również zdobyła trzy złote medale. Łącznie zawod-
nicy z orłem na piersi przywieźli z Włoch 19 krążków, z czego aż 11 złotych i 3 
srebrne, zajmując tym samym trzecie miejsce w klasyfi kacji drużynowej.

TW

Wiktoria Dąbrowska wygrała 
we Włoszech wszystkie cztery biegi

LESZNOWOLA

Kto od przyszłego roku zagospodaruje śmieci?
 Dwa tygodnie temu gmina ogłosiła drugi już przetarg na zagospoda-
rowanie odpadów od 1 stycznia 2021 roku. Pierwszy przetarg został unie-
ważniony, bo zaproponowane przez oferentów ceny (fi rmy Lekaro oraz 
Hetman) były zdaniem gminy zbyt wysokie. Nowy przetarg ma zostać roz-
strzygnięty pod koniec października. - Liczę, że będzie nieco taniej – mówi 
wicewójt Marcin Kania. - Jak uda nam się znaleźć fi rmę, która zagospoda-
ruje odpady wówczas ogłosimy przetarg na ich odbiór i transport.

TW

Historyczny ośrodek
wciąż czeka na dzierżawcę
GÓRA KALWARIA Gmina ogłosiła właśnie kolejny przetarg na dzierżawę ośrodka Brzanka. 

Dla mieszkańców Góry Kalwarii jest to miejsce wręcz kultowe. Czy Brzanka otrzyma 

wkrótce nowe życie? 

 Nie udało się rozstrzygnąć 
pierwszego przetargu na dzierżawę 
znajdującego się nad Wisłą ośrodka. 
Kilku potencjalnych najemców było 
podobno zainteresowanych. Jednak 
gdy przyszło do wpłacenia wadium, 
będącego warunkiem przystąpienia 
do przetargu, wszyscy oni zrezygno-
wali. W efekcie Brzanka wciąż czeka 
na dzierżawcę, który będzie w stanie 

przywrócić jej dawną świetność. 
 Na wspomnienie balów w Brzan-
ce, która ma już ponad 60 lat, nie-
jednemu mieszkańcowi Góry Kal-
warii kręci się łza w oku. Wybudo-
wana w latach 50. rękami i ze skła-
dek wędkarzy Brzanka przez lata nie 
miała szczęścia. Od połowy lat 90. 
minionego wieku niszczała niewy-
korzystana, w końcu zaczęła być 
nawiedzana przez wandali. Gmi-
nie przez długi czas nie udawało 
się wynająć ośrodka nieco oddalo-
nego od miasta. W końcu znalazł 
się ambitny dzierżawca, wyremon-
tował budynek, ale nie udało mu 
się ożywić tego miejsca na dłużej. 
Brzanka ponownie przez kilka lat 
stała zapomniana. 
 Kilka dni temu gmina poinfor-
mowała, że nie poddaje się i wsz-
czyna kolejną procedurę mającą na 
celu wyłonienie dzierżawcy, któ-
ry zaopiekuje się tym nieco zapo-
mnianym miejscem. Brzanka może 
być przeznaczona na cele związa-
ne z rekreacją, hotelarstwem, tury-
styką, gastronomią, rozrywką oraz 
sportem. Zainteresowane osoby 
będą mogły wydzierżawić działkę 

o powierzchni od 800 m² do 5 000 
m² wraz z budynkiem o powierzchni 
całkowitej 456 m². Okres dzierżawy 
też jest ruchomy i może wynosić od 
6 do nawet 20 lat. Do 22 październi-

ka można wpłacać wadium w wyso-
kości 6000 zł brutto. Sam przetarg 
jest planowany na 26 października.

Tomasz Wojciuk

Wielu mieszkańców do dziś wspomina bale, 
które odbywały się przed laty w Brzance

 Gmina ustaliła, że miesięcz-

na stawka czynszu nie może 

być niższa niż 1436 zł netto

POWIAT

Jak zdrowo żyć?
 Ruszył cykl darmowych wykładów online dotyczących odporności, 
zdrowego stylu życia i profi laktyki chorób cywilizacyjnych, przygotowany 
przez fundację Małgosi Braunek „Bądź”. Spotkania odbywają się w każdy 
czwartek, aż do 12 listopada. Zgłoszenia można wysyłać pod adres: warsz-
taty@fundacjabadz.pl. W odpowiedzi chętni otrzymają link i instrukcję, jak 
dołączyć do wykładu. A co jeszcze czeka nas w ramach cyklu? 15 paździer-
nika o godz. 18 dr Maciej Kozakiewicz poprowadzi wykład „Aktywność fi -
zyczna dla każdego – slow jogging.” 22 października dr hab. med. Anna Wój-
cicka opowie o obciążeniach i profi laktycznych, onkologicznych badaniach 
genetycznych. 29 października dr Agata Skrzat-Klapczyńska będzie mówi-
ła o chorobach wirusowych, 5 listopada dr n. med. Danuta Myłek przybliży 
temat alergii, zaś 12 listopada  cykl zakończy prelekcja dr n. med. Krzysztofa 
Szaleckiego, który opowie o dolegliwościach bólowych kręgosłupa.

TW
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 Należy przede wszystkim 
sprawdzić księgę wieczystą, czy-
li dokument własności działki 
(można to zrobić na stornie in-
ternetowej https://ekw.ms.gov.
pl/eukw_ogol/menu.do Klikając: 
,,Przeglądanie księgi wieczystej” 
wpisujemy numer księgi i spraw-
dzamy w ten sposób jej zawar-
tość). Istotne jest przede wszyst-
kim czy osoba, która chce nam 
sprzedać grunt, jest rzeczywiście 
jego właścicielem i czy grunt nie 
jest obciążony prawami osób trze-
cich np. hipoteką, bądź służebno-
ściami. Jeśli jest, taką informa-
cję znajdziemy właśnie w księdze 
wieczystej w postaci wpisu. Nale-
ży jednak zachować czujność, cza-
sem bowiem zdarza się, że nie ma 
jeszcze wpisu do KW (obecnie w 
związku z COVID 19 jego ujaw-

nienie trwa nawet do kilku mie-
sięcy), ale jest nota z informacją o 
złożonym wniosku o wpis. Wów-
czas należy koniecznie jeszcze 
przed transakcją upewnić się cze-
go ten wpis będzie dotyczył. Najle-
piej jeśli właściciel przedstawi nam 
dowód złożenia wniosku do ksiąg 
wieczystych jeśli sam go zgłaszał.

Sprawdźmy dojazd

 Kolejną istotną kwestią jest do-
stęp do drogi publicznej. Bez dro-
gi nie ma budowy i to niezależ-
nie od tego, czy na danym tere-
nie obowiązuje plan zagospodaro-
wania przestrzennego, czy też nie. 
Dostęp do drogi publicznej może 
być zapewniony bądź bezpośred-
nio, bądź przez drogę wewnętrzną. 
W drugim przypadku warto zwró-
cić uwagę, czy nabywamy udział 

w drodze wewnętrznej, czy jest to 
tylko służebność. Ma to później 
znaczenie zarówno z punktu wi-
dzenia możliwości wpływu na to, 
co dzieje się z drogą (utwardzenia, 
naprawy etc.), związanych z tym 
kosztów, jak i ze względu na kwe-
stie podatkowe.

Plan miejscowy i warunki 

zabudowy

 Jeśli na terenie obejmującym 
interesującą nas działkę obowią-
zuje miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego (MPZP), 
wówczas należy sprawdzić w urzę-
dzie gminy właściwym ze wzglę-
du na położenie nieruchomości, ja-
kie są jego założenia. Czy teren ob-
jęty jest możliwością zabudowy jed-
norodzinnej, jaka jest maksymalna 
powierzchnia zabudowy, wysokość 
budynku, szerokość elewacji fronto-
wej oraz powierzchnia biologicznie 
czynna, którą należy zachować. W 
planie znajdziemy oczywiście o wie-
le więcej przydatnych informacji.
 Jeśli natomiast na danym te-
renie nie obowiązuje MPZP, na-
leży sprawdzić, czy zostały wyro-
bione warunki zabudowy (WZ). 
Jeśli tak, to sprawdzamy co prze-
widują, jeśli nie – czy jest możli-
wość ich wyrobienia. Czysto prak-
tycznym aspektem jest przyłącze-
nie działki do prądu i gazu. Jeśli 
nie ma pierwszego z wymienio-
nych, a na danym terenie nie obo-
wiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego, wówczas należy 
ubiegać się w elektrowni o zapew-
nienie mocy, bądź warunki przy-
łącza, co wydłuża nieco proces in-
westycyjny. Należy mieć także na 
względzie, iż jeśli na terenie nie 
obowiązuje jeszcze MPZP, ale jest 
on w trakcie opracowywania, po-
stępowanie w sprawie WZ może 
także ulec wydłużeniu.

Ewentualne obciążenia 

nieruchomości

 Warto również zwrócić uwa-
gę, czy właściciel nie zawierał 
wcześniej żadnych umów mających 
za przedmiot zobowiązanie do zby-
cia lub obciążenia nieruchomości, 
którą chcemy kupić, ani czy nie to-
czy się przeciwko niemu żadne po-
stępowanie egzekucyjne, upadło-
ściowe oraz czy nie istnieją prze-
słanki do wszczęcia takiego postę-
powania. Podpisując akt notarial-
ny właściciel będzie musiał złożyć 
takie oświadczenie, więc lepiej za-
pytać zawczasu, by uniknąć przy-
krych niespodzianek u notariusza. 
Ważne również, aby sprzedaż nie-
ruchomości nie następowała z po-
krzywdzeniem wierzycieli lub nie 
uniemożliwiała dochodzenia rosz-
czeń przez inne osoby.
 Należy przede wszystkim pamię-
tać żeby za każdym razem, kiedy po-
jawia się jakaś wątpliwość lub nieja-
sność w dokumentach, zwrócić się 
o pomoc do wyspecjalizowanego 
prawnika. Lepiej ponieść dodatko-
wy koszt rzędu kilkuset złotych niż 
stracić oszczędności całego życia.

Radca prawny, 

dr Karolina Aromińska
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Kupujesz działkę pod budowę domu?
Sprawdź na co zwrócić uwagę
Rozglądając się za działką pod dom zwykle zwracamy uwagę na jej 
kształt, położenie, sąsiedztwo, ewentualnie zadrzewienie czy odle-
głość od utwardzonej drogi. Tymczasem ważne są także inne kwestie, 
nazwijmy to formalno-prawne. Na co zatem zwrócić uwagę z prawne-
go punktu widzenia, aby nie kupić przysłowiowego ,,kota w worku”?
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Tataspartakiada 
w rytmie disco polo
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AKTUALNOŚCI

LESZNOWOLA W sobotę na stadionie sportowym przy szkole w Leszno-
woli odbyła się kolejna edycja Tataspartakiady. W wydarzeniu uczest-
niczyło około 120 niepełnosprawnych dzieci

 Tym razem do rywalizacji sportowej przystąpiło osiem drużyn, które przy-
jechały do Lesznowoli głównie z Mazowsza. - Konkurencje były pomyślane 
tak, aby uczestnicy Tataspartakiady mieli ze sobą jak najmniejszy kontakt – 
wyjaśnia Jacek Zalewski, organizator imprezy. - Przed wejściem na stadion 
wszystkim była też mierzona temperatura. 
 Było dużo emocji, a jeszcze więcej dobrej zabawy. Imprezę poprowadził 
były koszykarz Leszek Karwowski, a o jej oprawę muzyczną zadbał zespół 
„Fanatic”, znany z takich hitów jak „Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem”. To 
właśnie popularne przeboje grupy śpiewali w tym roku uczestnicy konkursu 
na Super Tatę. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii w konkursie triumfowa-
ły dwie panie, ochrzczone natychmiast Super Mamami.
 Na wszystkich, którzy w wirze licznych atrakcji zgłodnieli czekała – co jest 
już tradycją -  pokrzepiająca zupa z dyni oraz kotlety mielone przygotowane 
przez niezawodną Danutę Mroczek. A na pożegnanie każdy uczestnik zawo-
dów mógł sobie zabrać także dynię do domu. 

TW

Koronawirus coraz 
częściej zagląda do szkół
POWIAT Coraz więcej szkół zmaga się z koronawirusem, wykrywanym wśród uczniów 

lub nauczycieli. Żadna placówka nie została jeszcze zamknięta, ale wiele klas doświad-

czyło już nauki w trybie zdalnym. Sporo osób trafi ło też na kwarantannę

 Jeszcze na dobre nie rozpoczął 
się nowy rok szkolny, a na koronawi-
rusa zachorowała jedna z nauczycie-
lek pracujących w piaseczyńskim CE-
M-ie. 10 nauczycieli od razu trafiło na 
kwarantannę, a cztery II klasy przeszły 
na tryb zdalnego nauczania. 
 Od tego momentu w podobnej sy-
tuacji znalazło się wiele placówek. W 
samym tylko Piasecznie na przestrze-
ni ostatniego tygodnia na koronawiru-
sa zachorowała nauczycielka ze szkoły 
w Chylicach oraz nauczycielka z SP w 
Józefosławiu. W pierwszym przypad-
ku uczniowie z dwóch klas VI i dwóch 
VIII, którzy mieli zajęcia z chorą, tra-
fili na kwarantannę i przeszli w zdalny 
tryb nauczania. Na kwarantannę trafiły 
także ich rodziny. W Józefosławiu po-
dobny los spotkał uczniów z aż ośmiu 
klas wraz z rodzinami. Oni kwarantan-
nę i zdalne nauczanie rozpoczęli 7 paź-
dziernika. Gdy oddawaliśmy do druku 
ten numer Kuriera Południowego ko-
ronawirusa wykryto też w SP nr 1. Z 
powodu choroby nauczycielki ucznio-
wie trzech klas V i jednej VI przeszli 
na kwarantannę obowiązującą do 17 
października. Koronawirus pojawił się 
również w LO przy Chyliczkowskiej. 
Tu na kwarantannę i zdalne nauczanie 
powędrowały trzy klasy.
 W Górze Kalwarii do tej pory ko-
ronawirusa rozpoznano wśród pra-
cowników dwóch placówek. W zespo-
le szkolno-przedszkolnym w Banio-
sze na COVID-19 zachorowała jedna 
z pracowniczek obsługi. Najmłodsza 
grupa przedszkolna (dzieci w wieku 
3-4 lat) do 12 października ma prze-
bywać na kwarantannie. W odosob-
nieniu będą także trzej inni pracowni-
cy zespołu, którzy mieli kontakt z cho-
rą. Podobna sytuacja jest w Cendro-

wicach, gdzie na kwarantannę trafiły 
cztery klasy szkoły podstawowej. 
 W gminie Lesznowola groźny wi-
rus dał znać o sobie tylko w szkole w 
Mrokowie. Tu 23 września zachoro-
wał pracownik administracji. Mimo 

że dyrektorka placówki wnioskowała 
o czasowe przejście szkoły na zdalny 
tryb nauczania, taka decyzja finalnie 
nie zapadła (sanepid zalecił prowa-
dzenie nauki w trybie stacjonarnym). 
 Nieco inna sytuacja była w Kon-

stancinie-Jeziornie. Chodzi o SP nr 1 
przy ul. Wojewódzkiej, gdzie na kwaran-
tannę trafiła uczennica ósmej klasy. Sa-
nepid zalecił, aby klasa do której chodzi-
ła dziewczynka przeszła na zdalne na-
uczanie. Na kwarantannę trafiło też 9 
nauczycieli. - Wszystko to trwało 3 dni, 
innych przypadków koronawirusa w na-
szych szkołach jak dotąd nie mieliśmy – 
mówi burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
 Kilka dni temu koronawirusa wykry-
to też u jednego z nauczycieli w szko-
le w Uwielinach (gm. Prażmów). Zaję-
cia stacjonarne w klasach, w których na-
uczyciel prowadził lekcje, zostały zawie-
szone. Sanepid zalecił, aby dzieci pozo-
stały w domu do 12 października.

Tomasz Wojciuk

Koronawirusa wykryto już w kilkunastu szkołach 
na terenie powiatu piaseczyńskiego

Szkół, w których będą 

ujawniali się chorzy na 

COVID-19 z pewnością

będzie przybywać

P R O M O C J A

Złamane serce
Utrata najbliższych zawsze pozostawia 

nasze serca złamane
 Pan Michał był mężczyzną zbliżają-
cym się do pięćdziesiątki. Z zawodu był 
inżynierem pracującym w fabryce. Był 
żonaty, miał czworo nieletnich dzieci. 
Całkowite utrzymanie rodziny spoczy-
wało na jego barkach, gdyż żona nie pra-
cowała. Nie cierpiał na żadne choroby, 
cieszył się zdrowiem typowym dla męż-
czyzny w jego wieku.
 Pewnego dnia w roku 2003 poczuł 
się źle. Żona zaniepokojona jego sta-
nem nalegała aby pojechał do szpitala. 
Przychodnie tego dnia były zamknięte. 
Pan Michał długo oczekiwał na przyję-
cie przez lekarza. Wykonano mu jednak 
podstawowe badania, w tym także EKG. 
Wyniki badania zaniepokoiły lekarza, 
który skierował go do specjalisty- kar-
diologa w trybie ambulatoryjnym. Męż-
czyzna czuł się coraz gorzej wobec czego 
domagał się aby zbadał go szpitalny spe-
cjalista. Lekarz z izby przyjęć nie chciał 
się na to zgodzić. Między panami odby-
ła się ostra dyskusja, której świadkami 
byli pozostali oczekujący pacjenci. Pan 
Michał zdenerwowany opuścił szpitalną 
izbę przyjęć. Wyszedł na plac znajdują-
cy się przed szpitalem. Usiadł na ławce, 

stracił przytomność i zmarł. Po pewnym 
czasie wezwano pomoc lecz, pomimo 
przeprowadzonej reanimacji, nie udało 
się uruchomić akcji serca.
 Po śmierci męża Pani Magda została 
sama z dziećmi, bez wsparcia i środków 
do życia. Po wszczęciu postępowania 
wyjaśniającego okoliczności zdarze-
nia oraz odpowiedzialności lekarza z 
izby przejęć sprawa trafiła do sądu. Sąd 
uznał, że lekarz był winny śmierci pa-
cjenta gdyż znając wyniki badań EKG 
powinien był zapewnić specjalistyczną 
opiekę na terenie szpitala, bądź umożli-
wić transport pacjenta do innej jednost-
ki medycznej.
 Pani Magda zdecydowała się po-
zwać szpital za niedopatrzenie. W 2005 
roku zapadł wyrok, na podstawie któ-
rego firma ubezpieczająca szpital wy-
płaciła Pani Magdzie oraz jej dzieciom 
odszkodowanie  w wysokości 160 tys. 
zł z tytułu pogorszenia sytuacji mate-
rialnej rodziny.
 Kwota wypłacona przez ubezpieczy-
ciela może się wydawać wysoka, jednak 
życia Panu Michałowi nie przywróciła. 
Należy zauważyć, że Pani Magda w jed-

nej chwili wraz z czwórką dzieci została 
pozbawiona środków do życia. 
 Otrzymane pieniądze choć stanowi-
ły niebagatelną kwotę nie były w stanie 
ukoić bólu jaki odczuwała cała rodzina 
po śmierci Pana Michała. Dzieci wycho-
wywały się bez ojca, a Pani Magda z tru-
dem wiązała koniec z  końcem. W 2016 
roku córka Pani Magdy przypadkiem 
zdobyła reklamę kancelarii specjalizu-
jącej się w pozyskiwaniu odszkodowań 
dla swoich klientów. Córka dowiedziała 
się , iż mimo uzyskanego wcześniej od-
szkodowania możliwe jest dalsze docho-
dzenie roszczeń od szpitala. Pani Magda 
skontaktowała się z Powszechnym Za-
kładem Odszkodowań.
 Pracownicy kancelarii zapoznali się 
z aktami sprawy i zgodzili się ją bez-
płatnie poprowadzić. Początkowo pró-
bowano polubownie załatwić sprawę 
lecz ubezpieczyciel szpitala odmówił 
wypłaty na rzecz Pani Magdy oraz jej 
dzieci. Sprawę skierowano do Sądu na 
drogę postępowania cywilnego. W roku 
2018 Sąd nakazał wypłatę zadośćuczy-
nienia dla całej rodziny na kwotę ponad 
780 tys. zł.

Powszechny Zakład Odszkodowań, 

ul. Energetyczna 11 lok. 5 05-500 Piaseczno
ul. Okopowa 47 lok. 57 01-059 Warszawa

tel. 22 308-65-00
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LESZNOWOLA

Grand Prix Polski w biegach przełajowych
 Już 18 października odbędzie się drugi bieg amatorskiego Grand 
Prix Polski w biegach przełajowych na dystansie 10 km. Biegacze ruszą 
na trasę o godz. 10 spod dworku przy ul. Topolowej w Lesznowoli. Już 
można zapisywać się na bieg. Warunkiem jego odbycia się jest rejestra-
cja przynajmniej 100 uczestników. 

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Rusza Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna nowy rok akademicki. In-
auguracja odbędzie się we wtorek 13 października o godz. 11 w sali wi-
dowiskowej Hugonówki (ul. Mostowa 15). Studenci rozpoczną semestr 
od wykładu pisarza, redaktora, eseisty i wykładowcy Akademii Teatral-
nej Marka Zagańczyka „Wojciech Karpiński – szkice sekretne”. Wykła-
dy UTW będą się odbywały dwa razy w miesiącu, we wtorki, w godz. 
11-13.45. Obowiązuje reżim sanitarny. Zapisy: tel. 22 484 20 20 lub ma-
ilowe fi lia@konstancinskidomkultury.pl. Czesne za semestr: 60 zł, poje-
dynczy wykład – 5 zł. 

TW
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Premiery w Uciesze!
 Za sprawą prywatnego inwestora Kino „Uciecha” w Górze Kalwarii powra-
ca, i to w wielkim stylu. Przy ul. ks. Sajny 14 można oglądać fi lmy, które do-
piero co trafi ły na ekrany. W pierwsze dwa weekendy października (piątki, so-
boty, niedziele) są to: „Trolle 2”, „Jak zostać gwiazdą” oraz „25 lat niewinno-
ści. Sprawa Tomka Komendy”. Zapraszamy serdecznie na najbliższe projek-
cje: 9, 10 i 11 października. Repertuar jest na Facebooku, na profi lu Kino Ucie-
cha – Reaktywacja Góra Kalwaria.
 Wnętrze Uciechy zostało przez spółkę z Otwocka odświeżone, zamonto-
wano nowy projektor cyfrowy oraz system dźwięku Dolby Digital 5.1. Inwestor 
zapewnia, że jeśli widzowie dopiszą, wkrótce wymienione zostaną fotele i po-
wstanie kawiarenka. Dlatego namawiamy: zabierzcie współmałżonka, dzieci, 
przyjaciół i wybierzcie się do kina. Bilety po 18 zł (normalny) i 16 zł (ulgowy).

Śledźcie sesje
 Informujemy, że transmisje sesji Rady Miejskiej można oglądać na stronie 
internetowej esesja.tv. W trakcie obrad transmisja widoczna jest na stronie 
głównej. Natomiast aby obejrzeć nagrania archiwalne, należy wpisać w wy-
szukiwarce na tej stronie: „Rada Miejska Góry Kalwarii”.

Prace w głównych ulicach miasta 
potrwają do końca listopada
Wydłużono umowę z wykonawcą kanalizacji i wodociągu w drogach krajowych w Górze 
Kalwarii. W rezultacie nawierzchnia szos będzie przebudowywana później – wiosną.
 W poprzedni piątek inwestor, 
Zakład Gospodarki Komunalnej, 
podpisał aneks z firmą wykonaw-
czą, przesuwający termin zakończe-
nia robót kanalizacyjno-wodocią-
gowych do 30 listopada 2020 roku. 
Oto powody:
– wprowadzenie stanu epidemii 
przez ministra zdrowia (rozporzą-
dzenie z 20 marca 2020 r.), skutku-
jące wydłużeniem okresu, w którym 
uzgadniany był projekt czasowej or-
ganizacji ruchu przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad; bez zgody na wprowadzenie 
zmienionej organizacji ruchu prace 
w terenie nie mogły się rozpocząć;
– okoliczności, których nie można 
było przewidzieć, przede wszystkim 
liczne kolizje z podziemnymi insta-
lacjami (elektroenergetycznymi, ka-
nalizacyjnymi, wodociągowymi i 
gazowymi), które nie zostały wcze-
śniej wyszczególnione na mapach 
służących jako podstawa do wyko-
nania projektu nowej sieci. Do cza-
su usunięcia kolizji (oraz – w niektó-
rych przypadkach – wynikających 
z nich awarii) wykonawca musiał 
wstrzymywać prace. Ponadto wielo-
krotnie wystąpiły niezinwentaryzo-
wane i odmienne trasy istniejących 
przyłączy kanalizacyjnych i wodo-
ciągowych do poszczególnych dzia-
łek – wymagało to zmiany tras no-
wych przyłączy oraz doprojektowa-

nia i wykonania przyłączy nieuję-
tych w dokumentacji.
 Przypomnijmy: inwestycja reali-
zowana jest przez górskokalwaryj-
ski Zakład Gospodarki Komunal-
nej w ramach projektu „Moderni-
zacja gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Góra Kalwaria”, współfi-
nansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej. Łączny 
koszt rozdzielenia sieci kanalizacyj-
nej i deszczowej oraz budowy nowe-
go wodociągu na odcinku 2,7 km w 
ulicach Pijarskiej, Dominikańskiej, 
Wojska Polskiego i Grójeckiej wyno-

si 8 856 548,26 zł netto (2,5 mln zł to 
wkład gminy).
 Warszawski oddział General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad zapowiedział, że w związ-
ku z wydłużonym terminem reali-
zacji sieci podziemnych, nawierzch-
nia odcinków wymienionych ulic zo-
stanie przebudowana wiosną 2021 
roku. Dodajmy, iż ponadto energe-
tycy wykonują na drodze nr 79 nowe 
przyłącza do posesji, a gmina stawia 
nowe latarnie. Prace te pozwolą na 
usunięcie betonowych słupów ener-
getycznych oraz linii napowietrznej.

Powszechny Spis Rolny. 
Zawieszono wywiady bezpośrednie
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowa-
nych pandemią koronawirusa Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o pro-
wadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rach-
mistrzów spisowych.
 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statysty-
ki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 paź-
dziernika br.
 Przypominamy, że użytkownicy gospodarstw rolnych mają obowiązek 

udziału w Powszechnym Spisie Rolnym i mogą podać wymagane informacje, 
korzystając z dwóch w pełni bezpiecznych metod bez konieczności kon-

taktu z osobami z zewnątrz:

– samospis internetowy – dostępny na stronie internetowej spisrolny.gov.pl,
– spis telefoniczny – należy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 

99 99 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa.
 Z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z żadnej 
z obu wspomnianych opcji, skontaktuje się telefonicznie rachmistrz. Rolnicy 
powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzie-
lenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

R E K L A M A
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Zawarto ugodę w sprawie
terenów po KPGO Mysiadło
LESZNOWOLA We wtorek 29 września przed Sądem Rejonowym w Piasecznie została pod-

pisana ugoda między gminą Lesznowola, a spadkobiercami oraz cedentami roszczeń 

gruntów znajdujących się na terenie Mysiadła. Gmina chce przekazać im około 9,4 ha 

terenów po wschodniej stronie ul. Puławskiej. W zamian będzie mogła dowolnie dys-

ponować pozostałymi 50 ha

 Sprawa gruntów po KPGO My-
siadło ciągnie się już bez mała 10 
lat. W 2011 roku, na mocy decyzji 
komunalizacyjnej wojewody, gmi-
na weszła w posiadanie około 83 
ha atrakcyjnych terenów, na których 
stały kiedyś szklarnie państwowego 
gospodarstwa ogrodniczego. Wyda-
wało się, że dla gminy będzie to nie-
samowity impuls do rozwoju, któ-
ry przeniesie ją na zupełnie inny po-
ziom finansowy. Niestety, wkrótce 
po decyzji wojewody o grunty upo-
mnieli się spadkobiercy dawnych 
właścicieli. Wątpliwości dotyczyły 
około 60 ha. Rozpoczęła się wielo-
letnia batalia sądowa, w której wie-
le wyroków było niekorzystnych dla 
gminy. W końcu strony zaczęły ne-
gocjować porozumienie. O tym, że 
ugoda jest praktycznie gotowa moż-
na było przekonać się w lutym tego 
roku. To właśnie wtedy rada gminy 
podjęła uchwałę o przeniesieniu pra-
wa własności kilku nieruchomości o 
łącznej powierzchni 9,4 ha na rzecz 
spadkobierców oraz cedentów rosz-
czeń dawnych właścicieli spornych 
gruntów. 

 W uzasadnieniu uchwały znalazł 
się zapis, że oddanie znajdujących 
się w zasobach gminy terenów jest 
niezbędne do zawarcia ugody. Taką 
ugodę (mówiącą o zobowiązaniu 
stron do podpisania w określonym 
czasie aktu notarialnego) gmina i 

spadkobiercy chcieli koniecznie po-
świadczyć przed sądem. Robiono 
kilka podejść, aż wreszcie udało się 
to 29 września. Wygląda więc na to, 
że sądowe spory ostatecznie zosta-
ną zakończone u notariusza. 

Tomasz Wojciuk

Po podpisaniu ugody, a potem aktu notarialnego gmina będzie 
mogła rozporządzać 50 ha atrakcyjnych gruntów w Mysiadle

Rondo czy światła?
PIASECZNO W zeszły czwartek z inicjatywy radnych PiS zwołano sesję 
nadzwyczajną,  w trakcie której rozmawiano o poprawie bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniu ul. Radnych z ul. Millenium w Głoskowie

 - Zebraliśmy ponad 600 podpisów, zostały zabezpieczone środki fi nan-
sowe, by zwiększyć bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu – powiedział na 
wstępie radny Martin Świegodziński, który podjął inicjatywę w reakcji na czę-
ste wypadki i kolizje w Głoskowie.
 Radny Sergiusz Muszyński wytknął staroście i radnym koalicji, że byli 
przeciwni zwołaniu sesji i wysłuchania mieszkańców.  - W pana wypowie-
dzi czuję manipulację i wycięte z kontekstu słowa – odparł starosta Ksa-
wery Gut. - Od samego początku byłem za inicjatywą poprawy bezpie-
czeństwa na tym skrzyżowaniu, dyskutowaliśmy o tym długo na komisji i 
na ostatniej sesji. Zwoływanie sesji nadzwyczajnej jest musztardą po obie-
dzie – pieniądze są zabezpieczone na dokumentację projektową sygnalizacji 
świetlnej. Jeśli chcecie ronda, to możemy zwiększyć środki – dodał starosta.
 Głos zabrali też mieszkańcy, którzy nielicznie stawili się na nadzwyczajnej 
sesji. Okazało się, że nie są jednomyślni w kwestii poprawy bezpieczeństwa. 
Sygnalizacja świetlna to prostsze, szybsze i tańsze rozwiązanie, które jednak 
może dodatkowo spowolnić ruch i przyczynić się do większych korków w go-
dzinach szczytu. Nie ma też gwarancji, że kierowcy, którzy dziś nie przestrzega-
ją przepisów, będę się do nich stosowali, gdy powstaną światła. Jako przykład 
podano skrzyżowanie ul. Słonecznej z Postępu w Kolonii Lesznowoli, gdzie 
mimo sygnalizacji świetlnej bardzo często dochodzi do kolizji i wypadków.
 - Skrzyżowanie to stało się niebezpieczne, gdy został oddany odcinek uli-
cy Millenium do Bogatek – zauważyła mieszkanka Głoskowa i radna miejska 
Dorota Kłos dodając, że spotkała się z wieloma prośbami o budowę ronda. 
- Mieszkańcy uważają, że najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa ronda 
– potwierdziła sołtys Runowa, Lidia Pułkownik. 
 Starosta Ksawery Gut poinformował, że sygnalizację świetlną można zro-
bić w ciągu kilka miesięcy, budowa ronda mogłaby potrwać nawet 1,5 roku ze 
względu na ukształtowanie terenu i kolizje infrastrukturalne, między innymi z 
liniami energetycznymi, siecią gazową i siecią kanalizacji deszczowej oraz sa-
nitarnej. Jaka będzie ostateczna decyzja? Podejmą ją radni po zapoznaniu się 
z oceną specjalistów i oszacowaniu kosztów obu wariantów.

Adam Braciszewski

W hołdzie twórczości Maliszewskiego
TARCZYN/PIASECZNO W ostatnią niedzielę została zainaugurowana tegoroczna edycja Festiwalu im. Witolda 
Maliszewskiego – związanego z Piasecznem wybitnego polskiego kompozytora, dyrygenta i pedagoga
 Jako pierwszy w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tarczynie wy-
stąpił Kwartet Meccore, który wyko-
nał „Kwartet smyczkowy nr. 1 F-dur, 
op. 2” Witolda Maliszewskiego i 
„Kwartet smyczkowy nr 1 D-dur op. 
11” Piotra Czajkowskiego. O stronę 
edukacyjną koncertu zadbała z ko-
lei prowadząca go Malina Sarnow-
ska - skrzypaczka, animatorka kul-
tury i pedagog. 
 Kolejne koncerty w ramach im-
prezy, na które wstęp jest wolny, 
odbędą się już w gminie Piasecz-
no. W niedzielę 18 października o 
godzinie 19.30 Konstanty Andrzej 
Kulka, Anna Wróbel i Camera-
ta Vistula wystąpią w kościele p.w. 
NMP Wspomożenia Wiernych w 
Zalesiu Dolnym, 8 listopada o go-
dzinie 19 Chór Akademicki Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie zaśpiewa w koście-
le p.w. Matki Bożej Różańcowej, 
a 22 listopada o godzinie 19 festi-

wal zwieńczy Koncert Chopinow-
ski Karola Radziwonowicza oraz 
Warsaw String Ensemble w koście-

le p.w. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Głoskowie.

Tyl.

W Tarczynie zagrał Kwartet Meccore
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Na skrzyżowaniu ul. Radnych z Millenium bardzo 
często dochodzi do wypadków i kolizji



 Od samego początku dobrze funk-
cjonowała zagrywka gospodyń, dzięki 
której nasze zawodniczki zdobyły spo-
ro punktów asami serwisowymi. Wy-
grana w pierwszym secie i mocny po-
czątek drugiego nieco je jednak uśpiły, 
wobec czego rywalki z Warszawy wró-
ciły do gry. Przełomowym momentem 
spotkania była końcówka trzeciej par-
tii. AZS prowadził już 23:21, ale sam fi -
nisz należał na szczęście do Mysiadła. 
Wyraźnie podłamane stratą tego seta 
przyjezdne nie były już w stanie nawią-
zać skutecznej walki w czwartym secie. 
Krótka, przy głośnym dopingu z try-
bun, grała świetnie, pozwalając sobie na efektowne ataki i skuteczne kiwki,  
Drużyna, będąca mieszanką doświadczenia i młodości, pokazała w ostatnią 
sobotę, że ma w sobie duży potencjał i warto przychodzić na jej mecze.

Tyl.
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IV liga

Kolejka 10 - 3-4 października

MKS Piaseczno 2-1 Drukarz Warszawa  
Znicz II Pruszków 2-0 KS Raszyn  
AP Marcovia Marki 1-1 Victoria Sulejówek  
Okęcie Warszawa 0-4 Ząbkovia Ząbki  
Escola Varsovia Warszawa 6-0 Józefovia Józefów  
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 0-5 Sparta 
Jazgarzew  
Mazur Karczew 2-2 Unia Warszawa 

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi

1.  Ząbkovia Ząbki 10 25 8 1 1 35-9
2.  Victoria Sulejówek 10 23 7 2 1 28-12
3.  MKS Piaseczno 10 19 6 1 3 22-17
4.  Escola Varsovia Warszawa
  10 19 6 1 3 30-10
5.  Mazur Karczew 10 18 5 3 2 16-12
6.  Drukarz Warszawa 10 17 5 2 3 22-12
7.  Znicz II Pruszków 10 16 5 1 4 17-9
8.  AP Marcovia Marki 10 12 3 3 4 13-26
9.  Sparta Jazgarzew 10 12 4 0 6 17-20
10.  Unia Warszawa 10 11 3 2 5 11-19
11.  KS Raszyn 10 10 3 1 6 13-23
12.  Józefovia Józefów 10 8 2 2 6 8-24
13.  Okęcie Warszawa 10 6 2 0 8 10-25
14.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
  10 4 1 1 8 8-32

Liga okręgowa

Kolejka 11 - 3-4 października

Przyszłość Włochy (Warszawa) 1-3 Ursus II Warszawa 
LKS Chlebnia 4-0 Piast Piastów 
Naprzód Brwinów 1-3 Sarmata Warszawa  
KS Teresin 6-1 SEMP Ursynów (Warszawa)  
Ryś Laski 1-1 Orzeł Baniocha  
Perła Złotokłos 2-1 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Milan Milanówek 1-1 GLKS Nadarzyn  
Laura Chylice 2-1 Grom Warszawa  
Korona Góra Kalwaria 4-0 Passovia Pass 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  Orzeł Baniocha 11 28 9 1 1 46-10
2.  Laura Chylice 11 26 8 2 1 28-13
3.  LKS Chlebnia 11 24 8 0 3 34-15
4.  Grom Warszawa 11 24 8 0 3 31-8
5.  Milan Milanówek 11 23 7 2 2 31-9
6.  KS Teresin 11 23 7 2 2 32-17
7.  Korona Góra Kalwaria 11 21 7 0 4 31-20
8.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
  11 19 6 1 4 26-13
9.  Ursus II Warszawa 11 14 4 2 5 28-23
10.  GLKS Nadarzyn 11 14 4 2 5 24-28
11.  Perła Złotokłos 11 13 4 1 6 24-22
12.  Ryś Laski 11 12 3 3 5 20-28
13.  Piast Piastów 11 11 3 2 6 16-38
14.  Sarmata Warszawa 11 10 3 1 7 15-27

15.  SEMP Ursynów  11 8 2 2 7 20-40
16.  Naprzód Brwinów 11 5 1 2 8 12-40
17.  Przyszłość Włochy 11 5 1 2 8 15-44
18.  Passovia Pass 11 4 1 1 9 6 - 4 4

A klasa

Kolejka 8 - 3-4 października

UKS Tarczyn 4-1 Jedność Żabieniec  
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 3-1 Anprel Nowa Wieś 
FC Lesznowola 0-0 Drukarz II Warszawa  
Walka Kosów 2-3 Świt Warszawa 
City Wilanów (Warszawa) 3-0 GKS Podolszyn  
Progres Warszawa 1-10 Perła II Złotokłos  
MKS Polonia Warszawa 8-1 MKS II Piaseczno 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  MKS Polonia Warszawa 8 22 7 1 0 40-3
2.  Drukarz II Warszawa 8 17 5 2 1 22-10
3.  Perła II Złotokłos 8 17 5 2 1 23-6
4.  MKS II Piaseczno 8 16 5 1 2 31-15
5.  City Wilanów ( 8 14 4 2 2 13-10
6.  GKS Podolszyn 8 14 4 2 2 27-8
7.  FC Lesznowola 8 11 2 5 1 9-11
8.  UKS Tarczyn 8 10 3 1 4 19-22
9.  Świt Warszawa 8 9 2 3 3 13-18
10.  Jedność Żabieniec 8 8 2 2 4 16-20
11.  Progres Warszawa 8 7 2 1 5 17-34
12.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
  8 7 2 1 5 7-18
13.  Anprel Nowa Wieś 8 3 1 0 7 8-35
14.  Walka Kosów 8 1 0 1 7 9-44

IV Liga kobiet

Kolejka 6 - 3-4 października

Pauza: Legia Soccer Schools Warszawa, 

Jantar Ostrołęka.

 Fuks Pułtusk 6-0 GOSiR Piaseczno  
Żbik Nasielsk8-0 Pogoń Siedlce  KS Wilanów (Warsza-
wa) 4-3 Ostrovia Ostrów Mazowiecka  
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 3-0 KS II Raszyn 

Tabela IV ligi kobiet

1.  Legia Soccer Schools Warszawa
  5 12 4 0 1 16-10
2.  Fuks Pułtusk 5 11 3 2 0 15-3
3.  KS II Raszyn 5 10 3 1 1 16-12
4.  Jantar Ostrołęka 4 8 2 2 0 22-5
5.  Żbik Nasielsk 6 8 2 2 2 18-14
6.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)
  5 7 2 1 2 10-8
7.  KS Wilanów (Warszawa) 6 6 2 0 4 8-12
8.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka
  5 5 1 2 2 10-11
9.  GOSiR Piaseczno 5 3 1 0 4 12-11
10.  Pogoń Siedlce 4 0 0 0 4 0-41

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 11 - 10-11 października

Unia Warszawa - MKS Piaseczno 10 października, g.13 
Sparta Jazgarzew - Mazur Karczew, mecz przelożony
Józefovia Józefów - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
Ząbkovia Ząbki - Escola Varsovia Warszawa 
Victoria Sulejówek - Okęcie Warszawa 
KS Raszyn - AP Marcovia Marki 
Drukarz Warszawa - Znicz II Pruszków

Liga okręgowa

Kolejka 12 - 10-11 października

Ursus II Warszawa - Grom Warszawa 
GLKS Nadarzyn - Laura Chylice 10 października, g.12 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - Milan Milanówek
Orzeł Baniocha - Perła Złotokłos 10 października,
g.15.30 
SEMP Ursynów (Warszawa) - Ryś Laski 
Sarmata Warszawa - KS Teresin 
Piast Piastów - Naprzód Brwinów 
Korona Góra Kalwaria - LKS Chlebnia 10 października,
g.15.30  
Przyszłość Włochy (Warszawa) - Passovia Pass

A klasa

Kolejka 9 - 10-11 października

MKS II Piaseczno - UKS Tarczyn 11 października, g.11 
Perła II Złotokłos - MKS Polonia Warszawa  
10 października, g.11
GKS Podolszyn - Progres Warszawa 
Świt Warszawa - City Wilanów (Warszawa) 
Drukarz II Warszawa - Walka Kosów 
10 października, g.13.30 
Anprel Nowa Wieś - FC Lesznowola 
11 października, g.18 
Jedność Żabieniec - Ożarowianka II Ożarów
 Mazowiecki 10 października, g.11

IV liga kobiet

Kolejka 7 - 10-11 października

Pauza: GOSiR Piaseczno, Żbik Nasielsk.

 KS II Raszyn - Fuks Pułtusk 
Ostrovia Ostrów Mazowiecka - Vulcan Wólka Mlądzka
(Otwock)
Pogoń Siedlce - KS Wilanów (Warszawa) 
Jantar Ostrołęka - Legia Soccer Schools Warszawa 

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Powalczyli w Starachowicach
KICKBOXING Zawodnicy klubu X Fight Piaseczno wzięli udział w Mistrzostwach Polski 

Low Kick, które miały miejsce w Starachowicach. Po długim zawieszeniu organizacji 

zawodów w kickboxingu z powodu pandemii, do udziału zgłosiło się aż 349 sportow-

ców z 92 klubów z całej Polski

 W barwach piaseczyńskiego klu-
bu wystartowało trzech zawodni-
ków: Diana Dumała - 56 kg  (se-
nior), Oliwia Ściągaj - 65 kg (junior 
młodszy) i Rafał Wójcik - 67 kg (ju-
nior starszy). Jako pierwszy do rin-
gu wszedł Rafał, który zmierzył się z 
zawodnikiem z Klubu Smok Toruń 
– Igorem Wełnowskim. Po zaciętym, 
trzyrundowym pojedynku, nasz re-
prezentant przegrał nieznacznie na 
punkty i musiał niestety pożegnać 
się z turniejem. 
 W kolejnej walce nasza zawod-
niczka Oliwia Ściągaj pokona-
ła Wiktorię Kanię z Klubu Sporto-
wego Dragon Starachowice (orga-
nizator zawodów).  Cały pojedynek 
był jednostronny, a Piasecznianka 
od pierwszej rundy narzuciła prze-
ciwniczce własne warunki. Wygra-
na dała jej awans do finału katego-
rii -65 kg.  W pojedynku o złoto na-
przeciwko Oliwii stanęła Marta Ga-
bas (Wicemistrzyni Europy 2018 ky-
okushin karate WKB z Klubu Spor-
towego Husaria Wieruszów).   Wiel-
ki finał rozpoczął się pod dyktan-
do Oliwii, co skutkowało zdecydo-
wanym zwycięstwem w pierwszej 
rundzie. W drugiej odsłonie rywal-
ka Oliwii zaciekle zaatakowała i do-
prowadziła do remisu  na kartach 
punktowych. W trzecim, decydują-
cym starciu, Marta Gabas zachowa-
ła więcej sił i przechyliła ostatecznie 
szalę zwycięstwa na swoją korzyść. 
Tym samym Oliwia została Wicemi-
strzynią Polski Low Kick 2020.  
 Kolejną zawodniczką repre-
zentującą barwy X Fight była Dia-
na Dumała. Nasza kickboxerka  w 

pierwszej walce 
zdecydowanie wy-
grała na punkty z 
przeciwniczką z 
Klubu Sportowe-
go Prosna Kalisz 
- Nikolą Kaczma-
rek, awansując do 
ćwierćfinału. W ko-
lejnej walce Diana, 
po zaciętym poje-
dynku, musiała już 
jednak uznać wyż-
szość Magdaleny 
Niemyjskiej z Klu-
bu Golden Dragon 
Bydgoszcz. - Pierw-
sza runda zakoń-
czyła się przewagą 
naszej zawodniczki 
– mówi Dorota Go-
dzina, trenerka w 
X Fight Piaseczno. 
- Niestety w dru-
giej rundzie prze-
ciwniczka zmieni-
ła taktykę i mocno 
zaatakowała Dia-
nę, wychodząc na 
prowadzenie. W 
trzeciej odsłonie re-
prezentantka X Fi-
ght Piaseczno rzu-
ciła się do odrabiania punktów, ale 
niestety zabrakło jej jednego czyste-
go trafienia i walka zakończyła się 
niejednogłośną decyzją na korzyść 
przeciwniczki. 
 Choć zawodnicy z Piaseczna do-
brze zaprezentowali się podczas tur-
nieju, tocząc wyrównane i stojące na 
wysokim poziomie sportowym po-

jedynki, to jednak z pewnością pe-
wien niedosyt po Starachowicach 
pozostał. - Cenne doświadczenie z 
pewnością zaprocentuje w kolejnych 
startach – wierzy Mariusz Niziołek, 
trener w X Fight Piaseczno. - Trzy-
mamy kciuki i liczymy na kolejne 
medale i sportowe emocje.

Grzegorz Tylec

Oliwia Ściągaj została w Starachowicach 
Wicemistrzynią Polski

LEKKOATLETYKA

Srebro dla Oli i Bartka!
 Zawodnicy Kondycji Aleksan-
dra Płocińska i Bartek Kucharski w 
świetnym stylu zdobyli tytuł Wicemi-
strzów Polski. Nasz duet wystartował 
w Łodzi w sztafecie 2x2x400 metrów 
i dobiegł na metę z czasem 4:04:40, 
co daje im  również drugi czas w ta-
belach Polski. A już w najbliższą so-
botę sztafeta odbędzie się również 
na Stadionie Miejskim w Piasecznie. 
Mogą w niej brać udział całe rodziny 
bez względu na wiek. Start nastąpi o 
godzinie 11. Regulamin imprezy na 
stronie www.kondycja.com.pl.

Tyl.

Krótka lepsza od AZS
SIATKÓWKA, II LIGA, KRÓTKA MYSIADŁO – AZS LSW WARSZAWA 3:1 (25:20, 
21:25, 25:23, 25:13) Po wyjazdowej porażce z Nike Węgrów podopieczne 
Michaliny Tokarskiej pokazały w pierwszym meczu we własnej hali, że w 
tym sezonie stać je będzie na efektowne zwycięstwa i dobrą grę

Udany weekend 
Piaseczna i Sparty
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO - DRUKARZ WARSZAWA 2:1, OŻA-
ROWIANKA OŻARÓW MAZOWIECKI - SPARTA 0:5 Obaj reprezentanci po-
wiatu piaseczyńskiego mogą mówić o udanej kolejce ligowej. Bia-
ło-niebiescy, wygrywając z Drukarzem, wskoczyli na ligowe podium, a 
Sparta – w efektownym stylu – wygrała trzeci mecz z rzędu

 Piaseczno przystąpiło do meczu z drużyną z Warszawy bez kilku podsta-
wowych zawodników. Pierwsza połowa nie zachwyciła – tym bardziej, że w 
26. minucie błąd defensywy gospodarzy wykorzystał Damian Kądziela i Dru-
karz schodził na przerwę prowadząc. Po zmianie stron podopieczni Arkadiu-
sza Modrzejewskiego zdołali jednak odwrócić losy meczu. W 48. minucie Ka-
mil Ziemnicki podał do Szymona Wiejaka, a ten ostatni technicznym ude-
rzeniem doprowadził do remisu. W 65. minucie ponownie błysnął Ziemnic-
ki, który tym razem zagrał piłkę do Konrada Rudnickiego, który efektownym 
strzałem posłał piłkę do siatki. Jak się okazało, było to trafi enie na wagę trzech 
punktów, choć w samej końcówce pod bramką Piaseczna było gorąco.
 Dobrą passę podtrzymała z kolei Sparta Jazgarzew, nie mając żadnych pro-
blemów z pokonaniem Ożarowianki i dominując w zasadzie od pierwszego 
gwizdka sędziego. Dwie bramki dla gości zdobył Jan Krawczyk, a do trafi eń Bar-
tłomieja Bobowskiego i Mateusza Kellera doszedł jeszcze gol samobójczy.

Grzegorz Tylec
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

R E K L A M A

LESZNOWOLA

W niedzielę kolejny Wrak Race
 Po ponad rocznej przerwie ponownie odbędą się w Mysiadle wy-
ścigi wraków, które są prawdopodobnie największą tego typu impre-
zą w Polsce. Mazowiecki Wrak Race odbędzie się już po raz 27. W nie-
dzielę do Mysiadła zawitają najtwardsi kierowcy oraz ich wierni kibi-
ce. Organizatorzy spodziewają się obecności przynajmniej kilkunastu 
załóg. Na miejscu zaplanowano liczne atrakcje, m.in. licytację wraka, 
wrak taxi oraz strefę bistro. Bilety w cenie 5 zł. Dzieci mogą wchodzić 
na imprezę bezpłatnie.

TW
PIASECZNO

Wtorek Teatralny
 We wtorek w Domu Kultury w Piasecznie będzie można obejrzeć 
„Nadbagaż” - monodram w wykonaniu Karoliny Miłkowskiej-Prorok w 
reżyserii Rafała Matusza. Każdy z nas dźwiga codziennie jakiś „nadba-
gaż”… – doświadczeń, przeżyć, wspomnień i planów. Co kryje w sobie 
walizka bohaterki monodramu, która po trzydziestu latach emigracji 
wraca do Polski? Początek spektaklu o godzinie 20. Bilety: 20 złotych 
(do kupienia tylko w przedsprzedaży od 29 września).

Tyl.

Leśne Laboratorium pod Chmurką
PIASECZNO Pod koniec stycznia pisaliśmy o projekcie ekologicznym realizowanym przez 

Przedszkole nr 8 w Zalesiu Dolnym. Budowa „Leśnego Laboratorium pod Chmurką” wła-

śnie się zakończyła, a obiekt został uroczyście otwarty i udostępniony przedszkolakom

 Na budowę Laboratorium Przed-
szkole nr 8 otrzymało grant w wyso-
kości 10 tys. zł. Ale nie była to pierw-
sza tego typu dotacja. Wcześniej za 
pozyskane środki zewnętrzne w pla-
cówce powstała m.in. kolonia szpa-
ków i poletko konwaliowe. Zreali-
zowano także projekt „Leśne oczko 
wodne – wielkie centrum obserwacji, 
badań i doświadczeń”, który również 
uzyskał 3 tys. zł dofinansowania. Z 
kolei Laboratorium, którego realiza-
cja zakończyła się z opóźnieniem spo-
wodowanym pandemią koronawiru-
sa, otrzymało grant w ramach X edycji 
konkursu Fundusz Naturalnej Ener-
gii, realizowanego przez Gaz-System 
w partnerstwie z fundacją „Za góra-
mi, za lasami”. 
 Na terenie przedszkolnego ogro-
du powstała przestrzeń edukacyjna, 
umożliwiająca obcowanie z przyrodą 
i wykonywanie ciekawych doświad-
czeń. W ramach projektu zbudowano 
m.in. przyrodniczą ścieżkę edukacyj-
ną, niewielką wieżyczkę obserwacyjną 
i rękaw do mierzenia kierunku oraz 

siły wiatru. W czwartek rano odbyło 
się uroczyste otwarcie Laboratorium, 
w którym – oprócz przedszkolaków – 
wzięli udział pracownicy przedszko-
la, przedstawiciele rodziców oraz Ur-
szula Fabianiak z fundacji „Za góra-
mi, za lasami”. Przypomniano krótko 

historię projektu, po czym nastąpiło 
uroczyste przecięcie wstęgi. Następ-
nie sprawy w swoje małe rączki wzięły 
same przedszkolaki, które przetesto-
wały po kolei wszystkie atrakcje La-
boratorium.

Tomasz Wojciuk



DAM PRACĘ

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Mrokowie 
Tel. 507 182 926

Zatrudnię ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu 
spożywczego w Piasecznie 600 803 611 lub 602743436

Firma Norwa Plants Sp. z o.o. w Piasecznie zatrudni pra-
cowników fizycznych na stanowiska:1/ pracownice pro-
dukcji-rozmnażania roślin,2/pracownik obsługi produk-
cji,3/pomoc \"złota rączka\" do prac gospodarczych, 4/
sprzątaczka, Tel. 22 756 20 65, kadry@norwa.eu

Firma sprzątająca zatrudni panie do prac porządko-
wych na klatkach schodowych, tel. 503 173 868

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie zatrudni 
woźną. Umowa o pracę, pełen etat. Informacji udzie-
la sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 
9-14, tel. 22 756 74 32 wew. 19 

Krawcową do pracowni krawieckiej, Chyliczki, 
tel. 605 081 740

Zatrudnię pielęgniarkę do domu opieki w Baniosze 
z możliwością zamieszkania i wyżywienia, 
tel. 501 182 362

Przyjmę instruktorów jazdy konnej, tel. 506 030 150 

Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników 
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57

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

grafik, operator DTP. 
Prosimy o cv na adres: praca@galia.net.pl

Ogrodnika - mile widziane doświadczenie, atrakcyjne 
wynagrodzenie tel. 781 544 058

Zatrudnimy: brukarzy, pomocników, ekipę brukarzy 
tel. 602 114 307

Zatrudnię ekspedientki, Groszek, tel. 508 23 85 86

SPAWACZ, ŚLUSARZ, MONTAŻYSTA. PRACA. OKOLICE 
PIASECZNO.TEL. 601 449 898

PRZYJMĘ STAJENNEGO. Z ZAMIESZKANIEM,
tel. 506 030 150

Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i 
magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz. 
Wynagrodzenie 14,00 zł na rękę za godz. plus 400,00 zł 
premii, pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szy-
manowa, dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapew-
niony. Zadzwoń na nr 501 631 374

Firma poszukuje osoby do sprzątania biura. Wynagrodze-
nie 2400,00 zł na rękę, pełny etat, umowa o pracę. Praca w 
Solcu k. Szymanowa. Zadzwoń na nr 501 631 374

Zatrudnię na stanowisko asystentki stomatologicznej oso-
bę z doświadczeniem  lub  bez.(wymagane wykształcenie 
średnie) tel. 601 387 524

Zatrudnię kierowcę kat C+E, weekendy wolne 
tel. 601 222 448

Magazynier z kat.B, 1/2 etatu, Wola Gołkowska, 
tel. 509 030 813, 606 644 210

Kasjerkę/sprzedawcę do sklepu w Złotokłosie, dobre wa-
runki. Możliwość zakwaterowania, tel. 880 977 141

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni: piekarzy, 
cukierników oraz osoby do przyuczenia – kobiety i męż-
czyzn, możliwość zakwaterowania, tel. 22 727 05 80

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

Klinika dentystyczna zatrudni asystentkę stomatologicz-
ną, Piaseczno, tel. 509 920 838

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach 
k./Magdalenki zatrudni pracownika na stanowisku inten-
denta. PILNE. Kontakt 22 757 73 61

Zatrudnimy na stałe magazyniera, wymagane doświad-
czenie w budowlance, skład budowlany Piaseczno, kon-
takt: tel. 503 150 599

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

Ekspedientkę, Piaseczno Pomorska, tel. 508 288 773

Ekspedientkę, Gabryelin, tel. 508 288 773

Salon przyjmie uczennicę na przyuczenie do zawodu
fryzjera, tel. 692 488 278

SZUKAM PRACY 

EMERYT kierowca, wyższe, mobilny, uczciwy, komunika-
tywny szuka pracy dodatkowej Tel. 502 333 624 any time

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

Jodła kaukaska cięta, tel. 508 238 586

Jodła koreańska do 3m, tel. 508 238 586

Świerk kłujący do ogrodu do 2m, tel. 508 238 586

Komoda drewniana lakierowana dł. 2 m 7 cm, wys. 92 cm, 
szer. 54 cm i balustradę ze stali nierdzewnej 7,5 m/94 cm,  
tel. 512 70 30 27

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Tarczyn 4h. Tel. 668 714 858

Dom z działką 144/500 m kw., + budynek gospodarczy/
garaż, Dawidy, tel. 516 915 033

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

3-pokojowe, 85 m kw., duża kuchnia, wyposażone,
Bobrowiec, tel.  506 030 150

Wynajmę pokój na poddaszu, Góra Kalwaria, 
tel. 509 952 583

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

Kwatery, tel. 728 899 673

Mieszkanie 45 m kw., pokój, kuchnia, łazienka w Łoziskach, 
tel. 697 327 449

Lokal biurowy 20 m kw., 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

Trzypokojowe, Piaseczno, tel. 735 037 247

Pokój dla pana, 700 zł, Chylice, tel. 513 626 068

USŁUGI

CIĘCIE NA CNC MDF, SKLEJKA, PLEXA, 
TEL. 723 533 233

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Malowanie, remonty tel. 735 616 596

Złota rączka tel. 735 616 596

Tynki gipsowe, elewacje, wylewkiTel.502 788 561

Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej 
i samochodowej, tel. 508 65 20 30

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

Tynki tradycyjne i gipsowe,  tel . 604 415 352

Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476

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

Malowanie mieszkań, remonty, glazurnictwo,
tel. 669 945 460

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

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

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

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

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

Lakierowanie frontów meblowych. Renowacja mebli 
tel. 789 486 002

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

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

Dachy-naprawa tel. 792 354 779

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, tel. 730 358 998

Dekarskie, dachy, rynny, papa termozgrzewalna, 
tel. 579 25 30 60

Renowacja mebli, tel. 510 266 143

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

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

Remonty, wykończenia, kuchnie, łazienki, tel. 601 304 250

 RÓŻNE 

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

STUDIO ROZWOJU TWÓRCZEGO I OSOBOWOŚCI dla 
dzieci i dorosłych. Spotkania twórcze. Spotkania z roz-
woju osobowości. Grupa wsparcia rozmowy o wszech-
świecie, życiu i człowieku. Pomoc w lekcjach. Opieka nad 
dziećmi. Zadania kreatywne. Okulary VR. Piaseczno, z do-
jazdem, tel. 571 373 118

Matematyka, przyroda, biologia, klasy 0-5, doświadcze-
nie i skuteczność, Piaseczno i okolice, 20 -30zł/h, też zdal-
nie – ON LINE,  tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

62 lata pozna Panią, tel. 889 875 330

Poznam panią 55 – 65 lat, tel. 797 061 827

Pan po 50 pozna Panią, tel. 579 936 150
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Zamów 
ogłoszenie 

drobne
Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

Praca dodatkowa w Piasecznie- Kobietę do prostego 
szycia- przyuczymy, wiek 55 lat +, tel. 534 205 305

Salon w piasecznie poszukuję fryzjera damsko-mę-
skiego z doświadczeniem , Tel. 692 488 278

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców na 
samochód służbowy. Praca stała lub dodatkowa, 
tel. 500 219 754

Hurtownia piwa Bajka w Gołkowie, Aleja Lipowa 65, 
zatrudni kierowców z kat. B, ela@bajwid.pl, 
tel. 603 807 472

66,40 m kw., II piętro, Piaseczno, ul. Jarząbka 22, 
tel. 506 143 473

Wynajmę lokal usługowy w centrum Piaseczna 140 m 
kw. tel. 501 807 024

Salon przyjmie uczennicę na przyuczenie do zawodu 
fryzjera, tel. 692 488 278

Zatrudnimy osobę do sprzątania przedszkola 
w Piasecznie, tel. 605 100 933

Osobie na serwis sprzątający, 2500 zł do ręki, 
Piaseczno, tel. 504 228 327

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 

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Oferuję prace pielęgnacyjne i sadzenie roślin,
tel. 501 775 440

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, tel. 513 137 581

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

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

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, 
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno,
tel. 506 76 74 74

Indywidualna opieka nad dziećmi (gry edukacyjne, za-
dania rozwojowe, łamigłówki, okulary VR i inne atrak-
cje), Piaseczno . Kwalifikacje, tel. 571 373 118

Budowa ogrodzeń, tel. 667 446 914

ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA /MAJSTRA (z doświadcze-
niem)  DO PROWADZENIA BUDOWY TEL. 607 030 111



Błyszczące włosy po lecie
Dla tych pań, które mają problem z włosami zniszczonymi, przesuszonymi, łam-
liwymi i zmęczonymi zabiegami chemiczni mamy świetny zabieg, który trwale 
podniesie jakość włosów 

Włosy nawilżone pełne blasku

Dla włosów przesuszonych, które utraci-

ły blask, są zmęczone codziennym mo-

delowaniem, prostowaniem, utrwala-

niem polecamy Magic Efect Botox fir-

my Tahe. Podstawowym celem zabie-

gu jest wyrównanie gospodarki wodnej 

wewnątrz włosa. Składnikami aktywny-

mi są naturalny kolagen, kwas hialuro-

nowy, keratyna oraz olej arganowy.

Naturalny kolagen nawilża i odżywia 

włosy oraz przywraca je do stanu daw-

nej świetności. 

Kwas hialuronowy, który głęboko na-

wilża, posiada zdolność do utrzyma-

nia wody w ilości odpowiadającej tysiąc 

razy większej niż jego masa własna. 

Keratyna to składnik budulcowy – na-

prawia strukturę i ochronna warstwę 

włókien uszkodzonych chemicznie oraz 

przez czynniki fizyczne. 

Olej arganowy walczy z negatywnymi 

skutkami upływu czasu, wzmacnia i na-

błyszcza włosy.

Cudowne nawilżenie

Połączenie tych składników wyrównuje gospodarkę wodną we wnętrzu włosa. Za spra-

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

zupełnie inaczej niż wcześniej. Ma to ogromny wpływ na wszelkie czynności, które wyko-

nujemy na włosach. Wszystkie zabiegi takie jak codzienna stylizacja suszarką, domowa pie-

lęgnacja, farbowanie włosów czy zabiegi regeneracyjne będą przynosić dużo lepsze rezul-

taty niż wcześniej.

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Rusza rekrutacja do lokalnej 
grupy historycznej
PIASECZNO Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi” szuka no-
wych członków, pasjonujących się historią Bitwy Warszawskiej, 
Powstania Warszawskiego oraz II wojny światowej

 Grupa od lat prowadzi zajęcia historyczno-edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży, realizowane w ramach odbywających się często w plenerze żywych 
lekcji historii. Podzielona jest na kilka sekcji. Najmłodsza to „Zawiszacy”, sku-
piająca dzieci w wieku do 14 lat. Z myślą o młodzieży utworzono „Bojowe 
Szkoły”, zaś dorosłych - „Grupy Szturmowe ”. - Celem naszego stowarzyszenia 
jest popularyzowanie historii oraz poszerzanie wiedzy wojskowej z pierwszej 
połowy XX wieku – podkreślają członkowie grupy. - Zajęcia są ciekawe i róż-
norodne: uczymy się podstaw działania telefonów polowych, szkolimy musz-
trę, bierzemy udział w dostosowanych do wieku zajęciach technicznych. 
 Oprócz tego grupa czynnie uczestniczy w uroczystościach państwowych i re-
konstrukcjach historycznych, przygotowując wcześniej sprzęt wojskowy, m.in. sa-
mochody pancerne wykorzystywane na polu walki w pierwszej połowie XX wieku. 
 Najbliższe zbiórki grupa planuje już w październiku. Będą one odbywa-
ły się w harcówce na terenie parafi i św. Anny w Piasecznie. Wszystkie osoby 
chcące zasilić „Szare Szeregi” są mile widziane. 

TW

Szuka informacji o zaginionym 
po wojnie krewnym
PIASECZNO Są takie książki, które żyją swoim własnym życiem. Niedawno pisaliśmy o naj-

nowszej publikacji Agnieszki Cubały „Kobiety'44”. Rok temu ukazała się z kolei jej książ-

ka „Piaseczno'44. Miasto i ludzie”, w której opisuje losy Powstania Warszawskiego i lu-

dzi z nim związanych na ziemiach piaseczyńskich. Niedawno do autorki odezwała się ko-

bieta, która – po jej lekturze - poszukuje informacji o zaginionym członku swojej rodziny

 Agnieszka Cubała podkreśla, że 
zawsze ogromnie się cieszy, kiedy jej 
książki zaczynają żyć własnym ży-
ciem i nie popularyzują jedynie wie-
dzy na dany temat, ale służą czemuś 
więcej. Bywa i tak, że pozwalają na 
zdobycie informacji o bliskich czy 
pomagają rozwiązać jakąś zagadkę 
rodzinną z przeszłości. Sprawiają, 
że ktoś wyciągnie z szuflady dawno 
zapomniane pamiątki, dzięki któ-
rym można dowiedzieć się czegoś 
nowego na konkretny temat. Oprócz 
tego skłaniają do refleksji bądź po-
magają podjąć jakąś trudną decyzję. 
- To wszystko powoduje, że pisanie 
nabiera dodatkowego wymiaru – 
mówi autorka cyklu poświęconego 
Powstaniu Warszawskiemu. - Myślę, 
że tworzenie czegokolwiek ma sens 
tylko wtedy, jeśli dzięki temu można 
pomóc innym ludziom. 
 Dlatego tak bardzo ucieszyła 
Agnieszkę Cubałę wiadomość od 
Kingi Nowińskiej, która w książce 
„Piaseczno’44. Miasto i ludzie”, wy-
danej dzięki współpracy z Urzędem 
Miasta i Gminy Piaseczno, odnala-
zła krótką wzmiankę na temat brata 
swojej matki - Zygmunta Pogorza-
łego. Podczas okupacji i Powstania 

Warszawskiego pracował on jako le-
karz w miejscowym szpitalu, miał 
w Piasecznie narzeczoną, a niedłu-
go po wojnie zaginął. Jego rodzina 
do tej pory bezskutecznie szuka po 
nim jakiegokolwiek śladu. Nie po-
mogły poszukiwania prowadzone 
przez Czerwony Krzyż ani inne sto-
warzyszenia. Nie wiadomo co się z 
nim stało, ani gdzie jest pochowany.
- Być może w Piasecznie mieszkają 
jeszcze osoby, które pamiętają Zyg-
munta Pogorzałego? - zastanawia 
się Agnieszka Cubała. - Sama pani 
Kinga Nowicka napisała o tym w 
bardzo przejmujący sposób: „W wie-
lu książkach szukałam informacji na 
jego temat. Nigdzie nic nie znala-
złam - zero, jakby nie było człowie-
ka. Bardzo mi zależy na wzbogace-
niu informacji na jego temat”.
 Rodzina Kingi Nowińskiej bę-
dzie ogromnie wdzięczna za pomoc 
w uzyskaniu jakichkolwiek dodat-
kowych informacji na temat okupa-
cyjnych i powojennych losów leka-
rza z piaseczyńskiego szpitala - Zyg-
munta Pogorzałego. Kobieta prosi 
o kontakt mailowy w tej sprawie 
(kinga-now1961@wp.pl).

Grzegorz Tylec

Czy ktoś z mieszkańców 
gminy pamięta jeszcze
Zygmunta Pogorzałego?

Szukasz pracownika?

Zamieść ogłoszenie
w Kurierze Południowym!

tel. 22 756 79 39
reklama@kurierpoludniowy.pl

NAJWIĘKSZY NAKŁAD 
NAJWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ

R E K L A M A
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