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Woda prawie
do kolan
LESZNOWOLA Elżbieta Wilamow-

ska już ponad pięć lat mieszka 

przy ulicy Zielnej w Lesznowo-

li. - Od początku po każdych 

większych opadach nas zale-

wa – mówi. - Tak nie da się dłu-

żej żyć

Śmiertelny wypadek na krajowej 79
GÓRA KALWARIA 

We wtorek wieczo-

rem doszło do tra-

gicznego wypadku 

w Coniewie, w wy-

niku którego zginął 

26-letni mężczyzna, 

a dwie inne osoby 

zostały ranne
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Spowodowała kolizję po narkotykach

15-latek z narkotykami

Do 10 lat więzienia za orzechy

Samochód z wypożyczalni sprzedali na Litwie

 W ciągu dosłownie jednego dnia funkcjonariusze z drogówki zatrzy-
mali pięciu kierowców, którzy znacznie przekroczyli dozwoloną prędkość 
i stracili czasowo prawo jazdy, dwóch mężczyzn, którzy wsiedli za kierow-
nicę po alkoholu oraz młodą kobietę, która prowadziła auto po zażyciu 
środków odurzających. Najbardziej bulwersujące są trzy ostatnie przy-
padki. Kierujący fi atem 55-latek miał w organizmie ponad promil alko-
holu, a jadący audi 37-latek – prawie 4 promile (nie był w stanie wysiąść z 
samochodu). Obydwu mężczyznom grozi do 2 lat pozbawienia wolności. 
Do katastrofy drogowej omal nie doprowadziła też 23-latka, która w Pi-
skórce nie ustąpiła pierwszeństwa bmw (auto dachowało). Nieodpowie-
dzialna kobieta również stanie przed sądem.

 W środę około południa, w pustostanie przy ul. Kombatantów w Julia-
nowie policjanci zatrzymali młodego chłopaka, który miał przy sobie fi f-
kę, młynek i trzy gramy marihuany. 15-latek został przekazany rodzicom. 
Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.

 Policjanci zostali powiadomieni o kradzieży znacznej liczby orzechów 
włoskich z jednego z magazynów. Funkcjonariusze udali się pod wska-
zany adres, gdzie zauważyli mężczyznę niosącego na plecach duży wo-
rek. Po sprawdzeniu okazało się, że są w nim... orzechy. Mężczyzna okra-
dał magazyn od kilku dni. Nie wiadomo ile orzechów wyniósł i jaka była 
ich wartość. Teraz 49-latek stanie przed sądem. Może grozić mu nawet do 
10 lat pozbawienia wolności.

 Jakiś czas temu poszkodowany zgłosił kradzież toyoty corolli. Auto 
miało zniknąć z parkingu przy ulicy Pelikanów. Toyota pochodziła z wy-
pożyczalni. 30-letni Białorusin, który ją wypożyczył, nie potrafi ł wyjaśnić 
okoliczności kradzieży. Nie miał też przy sobie kluczyków od auta. Spra-
wą zajęli się policjanci którzy odkryli, że samochód został wywieziony z 
Polski i sprzedany. W procederze uczestniczyło pięciu podejrzanych, któ-
rzy trafi li już do aresztu tymczasowego i usłyszeli zarzuty. Mężczyznom 
grozi do 5 lat więzienia.

Kradną toyoty i mercedesy
 W nocy z 13 na 14 października w Józefosławiu skradziono dwie to-
yoty RAV 4. Samochody zniknęły z osiedla przy ulicy Przylaszczki. Oby-
dwa auta były koloru granatowego, a ich wartość oszacowano na 100 i 
120 tys. zł. Mniej więcej w tym samym czasie, około godz. 3.30 na ulicy 
Karolinki w Piasecznie próbowano ukraść toyotę CHR. Ktoś jednak spło-
szył złodziei. Tyle szczęścia nie miał właściciel czarnego mercedesa kla-
sy E z 2015 roku o wartości około 250 tys. zł. Samochód zniknął w nocy 
z 11 na 12 października w Magdalence (ul. Olchy). Policja prosi o kon-
takt osoby, które mają informacje dotyczące opisanych wyżej zdarzeń. 

Pobicie przy Puławskiej
 W poniedziałek przed godz. 10 na klatce schodowej bloku przy ul. 
Puławskiej 32 doszło do pobicia. Prawdopodobnie dwóch lub trzech 
młodych mężczyzn poturbowało 28-latka, okładając go metalową pał-
ką i kopiąc. Mężczyzna z obrażeniami nogi i głowy trafi ł do szpitala. Po-
licja szuka świadków zdarzenia.

Upił się i zawisł na ogrodzeniu
 Do niecodziennego zdarzenia doszło w czwartek rano w Stefano-
wie. Podczas przechodzenia przez bramę, zawiesił się na niej mężczy-
zna będący pod wpływem alkoholu. Z bolca, na który się nadział, zdjął 
go sąsiad. Na miejsce została wezwana policja, która wyjaśnia okolicz-
ności zdarzenia. 
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Wtorek z satyrą
 We wtorek 20 października w 
CEM (ul. Jana Pawła II 55) w Pia-
secznie wystąpią Jacek Fedorowicz 
oraz Teatrzyk Piosenki Satyrycznej 
„Czyści jak łza”. Jacek Fedorowicz – 
wszechstronny twórca obdarzony 
wieloma talentami, przede wszyst-
kim satyryk i aktor, z wykształcenia 
artysta malarz. Ponadto: konferan-
sjer, autor tekstów, scenarzysta, fe-
lietonista, prozaik, radiowiec, reży-
ser, grafi k, karykaturzysta, humo-
rysta, przenikliwy obserwator i ko-
mentator rzeczywistości. Współ-
twórca cyklicznych programów 
rozrywkowych w TVP. Teatrzyk Pio-
senki Satyrycznej „Czyści jak łza” 
- Twórcy Teatrzyku: Marek Markie-
wicz i Jaromir Wroniszewski w roku 
2016 obchodzili 40-to lecie wspól-
nej pracy artystycznej. W tym cza-
sie powstało ponad 200 piosenek, 
liczne skecze, audycje radiowe, słu-
chowiska i wierszyki okazjonal-
ne. Bilety: 20 złotych (wyłącznie w 
przedsprzedaży na kulturalni.pl). 
Początek o godzinie 20.

Tyl.

PIASECZNO

Ruszył proces 
wójt Lesznowoli
LESZNOWOLA W lipcu ubiegłego roku wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik zo-

stała zatrzymana przez CBA i usłyszała sześć zarzutów, za które może grozić jej nawet 

do 10 lat pozbawienia wolności. Kilka miesięcy później zarzuty usłyszeli także byli wi-

cewójtowie i była już gminna skarbnik. W środę przed Sądem Okręgowym w Warsza-

wie rozpoczął się proces lesznowolskich urzędników

 Wójt Lesznowoli oskarżona jest 
m.in. o karalną niegospodarność, 
wyrządzenie zarządzanej przez nią 
gminie szkody majątkowej w wiel-
kich rozmiarach oraz przekroczenie 
uprawnień służbowych. Podejrzana 
nie przyznała się do stawianych jej 
zarzutów i odmówiła odpowiedzi na 
pytania prokuratora. Za niedopeł-
nienie obowiązków służbowych od-
powiada też była gminna skarbnik 
gminy, a za przekroczenie upraw-
nień byli wicewójtowie – Karolina 
P. i Marek R. (żadna z tych osób nie 
przyznała się do winy). 
 W środę przed Sądem Okręgo-
wym w Warszawie odbyła się pierw-
sza rozprawa karna przeciwko wójt 
Lesznowoli i trójce byłych urzędni-
ków. Sędzia wyznaczył terminy czte-
rech kolejnych rozpraw, podczas któ-
rych ma zostać przesłuchanych 40 
świadków. Ostatnia z rozpraw ma 
odbyć się w lutym przyszłego roku. 

Tomasz Wojciuk
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Śmiertelny wypadek
na krajowej 79
GÓRA KALWARIA We wtorek wieczorem doszło do tragicznego wypad-

ku w Coniewie, w wyniku którego zginął 26-letni mężczyzna, a dwie 

inne osoby zostały ranne

 Dramat na ruchliwej drodze łączącej Górę Kalwarię z Kozienicami rozegrał 
się około godz. 19. W zdarzeniu uczestniczył tir i trzy samochody osobowe. Ze 
wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca scanii jadącej od Góry Kalwarii 
w kierunku Potyczy mógł zasnąć za kierownicą. Ciężarówka nagle zjechała na 
przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z jadącym od strony Potyczy ja-
guarem. Kierowca osobówki poniósł śmierć na miejscu. Do szpitala trafi li kie-
rujący tirem 24-latek oraz 45-letni kierowca lexusa, który jechał za jaguarem. 
W zdarzeniu ucierpiał także mercedes, ale jadąca nim 42-latka nie odniosła 
obrażeń. Droga długi czas była nieprzejezdna, bo na miejscu trwały czynno-
ści z udziałem prokuratora. Z informacji przekazanych nam przez policję wy-
nika, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

TW

Jak szybciej zrobić test na COVID-19?
PIASECZNO Od początku tygodnia pod szpitalem św. Anny w Piasecznie stoi długa kolej-

ka samochodów, których kierowcy chcą zrobić sobie test na obecność koronawirusa. 

To jedyne miejsce na terenie powiatu, w którym można wykonać takie badanie. Tym-

czasem na pobliskim Ursynowie znaleźliśmy dwa podobne laboratoria
 O trudnej sytuacji pod szpitalem 
pisaliśmy w poniedziałek na porta-
lu piasecznonews.pl. Znajdujący się 
w ustawionym na parkingu kontene-
rze punkt pobrań działa wprawdzie 
codziennie, ale tylko do godz. 13.30. 
Wiele osób z objawami koronawiru-
sa godzinami tkwi w kolejce, aby na 
końcu dowiedzieć się, że nie zosta-
nie pobrany od nich wymaz. Od 
poniedziałku do piątku między 7 
a 8 rano punkt wykonuje badania 
komercyjne, których koszt to 470 
zł od osoby. 
 

- Często zgłaszają się do nas 
f irmy, które chcą przebadać 
swoich pracowników – mówi 
Ewelina Górska-Wojton, kierow-
nik przychodni NZOZ w szpitalu 
św. Anny w Piasecznie. - Zachę-
cam do kontaktu telefonicznego 
pod numerem 602 701 946. Wów-
czas będziemy mogli zorganizo-
wać badania grupowe poza go-
dzinami funkcjonowania punktu. 
 Bezpłatne badanie na obecność 
COVID-19 przysługuje pacjentom 
ze skierowaniem od lekarza POZ, 
osobom z kwarantanny kierowanym 
przez sanepid oraz wszystkim, któ-
rzy dysponują skierowaniem do sa-

natorium. Niestety, w związku z co-
raz większą liczbą zachorowań ta 
grupa jest już tak liczna, że punkt 
nie daje rady jej obsłużyć. Zapytali-
śmy, czy szpital rozważa wydłuże-
nie godzin jego pracy. - Z uwagi na 
duże obciążenie zadaniami persone-
lu szpitala, w związku z obecną sytu-
acją epidemiczną nie jesteśmy w sta-
nie wydłużyć czasu pobierania wy-
mazów – mówi Ewelina Górska-Woj-
ton. - Póki co zachęcam osoby z po-
dejrzeniem koronawirusa, które sto-
ją w długiej kolejce, aby korzystały z 
punktów pobrań drive-thru, znajdu-
jących się na terenie Ursynowa. 

 W poniedziałek NFZ infor-
mował, że nie są one tak oblega-
ne, jak szpital św. Anny w Pia-
secznie. Pełny wykaz punktów 
znajduje się na stronie interne-
towej Mazowieckiego Oddzia-
łu Wojewódzkiego NFZ. Najbli-
żej Piaseczna zlokalizowane są 
punkty przy ul. Gandhi 14 i na 
parkingu przy Urzędzie Dzielnicy 
Ursynów (aleja KEN 61). Z kolei 
mieszkańcy Konstancina-Jezior-
ny najbliżej będą mieli na ul. Po-
wsińską 61/63. 

Tomasz Wojciuk

Na zrobienie wymazu osoby z podejrzeniem COVID-19 

często czekają nawet kilka godzin

NFZ publikuje na swojej 

stronie wykaz punktów, 

w których można zrobić test 

na COVID-19
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Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 1490),

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 30 o powierzchni 1008 m2, zbudowanej budynkiem mieszkalnym 
o powierzchni zabudowy 81 m2 z usługami w parterze budynku (3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja pod-
ziemna: piwnica) oraz budynkiem gospodarczym parterowym o powierzchni zabudowy 34 m2, położonej w obr. 
39 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza 6, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00240178/4; 
Nieruchomość posiada regularny kształt prostokąta, jest w całości zagospodarowana i ogrodzona. 
W ogrodzenie wmontowano dwie bramy od ulicy Czajewicza, jedna brama wjazdowa na nieruchomość, druga 
brama stanowiąca wejście do budynku – lokalu usługowego znajdującego się w parterze budynku. Teren wokół 
budynku zagospodarowany, częściowo urządzona zieleń i utwardzone podjazdy i podejścia 
z kostki Bauma.
Budynek stanowi obiekt piętrowy, w całości podpiwniczony, murowany, rok zakończenia budowy 2000 r. Jest to 
obiekt o prostej formie – prostokąta, ze spadzistym dachem.
Na poziomie piwnicy urządzono pomieszczenia gospodarcze. Na poziomie parteru urządzono wejście do budyn-
ku z klatką schodową oraz część budynku, która wykorzystywana była na cele usługowe składająca się z łazienki, 
pokoju, kuchni i przedpokoju. We wszystkich pomieszczeniach na podłodze ułożono gres.
Na poziomie piętra urządzono samodzielne mieszkanie składające się z kuchni, łazienki, przedpokoju i dwóch 
pokoi. Pomieszczenie kuchni i łazienki wykończono gresem, w pokojach na podłodze ułożono klepkę.
Na poziomie poddasza urządzono samodzielne mieszkanie składające się z kuchni, łazienki, dwóch pokoi oraz 
niskiej antresoli, do której prowadzi wejście po drewnianych schodach. W pokojach na podłodze ułożono panele, 
pomieszczenia kuchni i łazienki wykończone gresem.
W całym budynku istnieje stolarka okienna wykonana z PCV i drewniana stolarka drzwiowa. Budynek wymaga 
przeprowadzenia bieżących remontów, widoczne są niewielkie ślady spękań, korozji biologicznej.
Nieruchomość podłączona jest do infrastruktury technicznej: elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyj-
nej i alarmowej.
Dodatkowo na działce posadowiony jest murowany parterowy budynek gospodarczy o powierzchni 34 m2. Posia-
da on stalowe wrota garażowe, płaski dach, jest otynkowany.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.500.000,00 zł plus 23 % podatku VAT

Wysokość wadium: 75.000,00 zł

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w/wym nieruchomość znaj-
duje się obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 1MW – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15.01.2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze.

Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 11.01.2021 r. 

(włącznie) do godz. 16.00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub fi rmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna 
 lub inny podmiot,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości 
 i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Dowód wpłacenia wadium,
6. Podpis(y) oferenta(ów)
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 11.01.2021 r., 

przelewem na rachunek bankowy Gminy Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Sprzedający zbywa nieruchomość opisaną zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji 
gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedawanej nieruchomości (pomniejszonej 
o wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wszelkie koszty związane 
z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi przysługuje prawo za-
mknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.
Piaseczno, 12.10.2020 r.

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kułakowska-Michalak

I Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Piaseczno

UiA.6721.7.2020.PK  2020-10-12

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska – dla 

obszaru działek o nr ew. 164, 165 oraz Żabieniec dla obszaru działki 

o nr ew. 219/3 i zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego części wsi Bobrowiec

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) 
art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 
poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwał: 

1) nr 453/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodowska – dla obszaru dzia-
łek nr ewidencyjny 164, 165;
2) nr 487/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 lutego 2020 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla obszaru dział-
ki nr ewid. 219/3;
3) nr 626/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5, 
z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z  aktualnych ob-
ostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu się pod nr tel. 22-70-17-552. Wnioski do ww. projektu planu 
i do prognozy oddziaływania na środowiskowo można składać w terminie 
do 16 listopada 2020 r.

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego mogą być składane: 
• w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 

przy ul. Kościuszki 5;
• pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,

05-500 Piaseczno;
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu 

Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e–mail 

urzad@piaseczno.eu – w tytule prosimy podać informację którego

obszaru i planu miejscowego dotyczy wniosek.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest 
organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska 

lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmio-

tu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek. 

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane 
w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją do-
stępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w „przewodniku 
interesanta”, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

INFORMACJA

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

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia” - lokal użytkowy, 
o powierzchni 35,74 m2, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Szkol-
nej 9 w Piasecznie,  przeznaczony do wynajęcia na okres 2 lat, na rzecz do-
tychczasowego najemcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
handlowo-usługowej ( sklep i serwis rowerowy).

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miasta i Gminy Piaseczno 

mgr Hanna Kułakowska-Michalak

INFORMACJA

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

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia” - lokal użytko-
wy, o powierzchni 47,91m2, usytuowany w budynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jazgarzewie przy ul. Głównej 31,przeznaczony do użyczenia na 
okres trzech lat na rzecz Biblioteki Publicznej w Piasecznie na prowadze-
nie działalności kulturalnej i społecznej na potrzeby lokalnej społeczności

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miasta i Gminy Piaseczno 

mgr Hanna Kułakowska-Michalak

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO
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Coraz trudniej dodzwonić
się do przychodni. Dlaczego?
PIASECZNO Mieszkańcy Piaseczna od lat korzystający z usług przychod-

ni przy ulicy Fabrycznej narzekają, że do placówki coraz trudniej się 

dodzwonić. - Tracę godziny czekając na połączenie, zmniejszyła się też 

dostępność lekarzy – uważa pani Elżbieta, nasza czytelniczka

 - Byłam wczoraj 50. w kolejce oczekujących – skarży się mieszkanka. - Uda-
ło mi się dodzwonić i zamówić wizytę domową dla chorej mamy. Niestety, w 
dniu wizyty lekarz poinformował mnie, że nie przyjdzie, bo... sam jest chory. 
Moja mama jest w ciężkim stanie. Musi być pod opieką, przyjmować leki. Nie 
wiem, jak będzie dalej... – nie kryje swojego niepokoju kobieta.
 Podobne doświadczenia miał w ostatnim czasie z przychodnią pan Marek. 
- Na połączenie z recepcją przychodni czekałem prawie godzinę – opowiada. 
- Jak się już dodzwoniłem, pani recepcjonistka chciała przełączyć mnie do le-
karza który miał wypisać receptę, ale coś się rozłączyło. Musiałem ponownie 
ustawić się w telefonicznej kolejce oczekujących. To, co się tam dzieje, to jest 
po prostu skandal – nie kryje swego oburzenia mężczyzna. 
 Marta Dorociak-Burza, dyrektorka przychodni przyznaje, że na połączenia 
z rejestracją czeka się obecnie dłużej niż kiedyś. - Nasza centrala jest przecią-
żona – wyjaśnia. - Poinformowaliśmy o tym operatora systemu. Trudno będzie 
jednak znaleźć rozwiązanie, bo nie mamy nawet wyjścia na dodatkowy telefon. 
Apeluję do pacjentów, aby dzwoniąc do przychodni starali się być jak najbar-
dziej konkretni i nie przeciągali rozmowy – dodaje Marta Dorociak-Burza.
 Przychodnia przy Fabrycznej od miesięcy pracuje w reżimie sanitarnym. 
Oprócz teleporad, w przychodni cały czas przyjmują lekarze, realizowane są 
także wizyty domowe. Normalnie pracują ginekolog i chirurg, czynna jest 
pracownia RTG oraz poradnia dzieci zdrowych.
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Przychodnia przy ulicy Fabrycznej 

od miesięcy działa w reżimie sanitarnym

Wojciech Prus-Wiśniowski 
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi
GÓRA KALWARIA W ubiegły piątek Wojciech Prus-Wiśniowski, twórca Prywatnego Mu-

zeum Regionalnego na Mariankach oraz prezes Towarzystwa Miłośników Góry Kal-

warii i Czerska otrzymał z rąk wojewody Konstantego Radziwiłła Złoty Krzyż Zasługi, 

przyznawany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę

 Zaszczytne państwowe odzna-
czenie nadawane jest za ofiarną 
działalność publiczną. Doskonale 
znany w lokalnym środowisku, bar-
dzo zaangażowany w pracę muzeal-
ną i promowanie historii Góry Kal-
warii społecznik zasłużył na nie 35. 
latami swojej niestrudzonej aktyw-
ności. O przyznanie Złotego Krzy-
ża Zasługi Wojciechowi Pruso-

wi-Wiśniewskiemu wystąpił bur-
mistrz Góry Kalwarii Arkadiusz 
Strzyżewski. Nie sposób wymienić 
wszystkich zasług 84-letniego preze-
sa, doskonałego mówcy i gawędzia-
rza. Oprócz założenia muzeum Woj-
ciech Prus-Wiśniowski od lat aktyw-
nie promuje miasto w całym kraju, 
uczestniczy w Targach Książki Hi-
storycznej, inicjuje też powstawanie 
kolejnych publikacji przybliżających 
mieszkańcom historię Nowej Jerozo-
limy, pieczołowicie zbierając do nich 
materiały. W sumie ukazało się ich 
aż sześć, a w tej chwili trwają prace 
nad siódmą, zatytułowaną „Pijarzy i 
Bernardyni w Górze Kalwarii”.
 Wojciech Prus-Wiśniowski z 
dumą podkreśla, że działa w aż 10 
związkach i stowarzyszeniach, w 
tym związku Piłsudczyków, związ-
ku ziemiaństwa oraz szlachty. Py-
tany o plany na przyszłość mówi: 
- Chcę dalej pracować, a to odzna-
czenie dało mi impuls do jeszcze ak-
tywniejszego działania na polu od-
krywczym i popularyzatorskim.

 Zapytany o największe marze-
nie podkreśla, że chciałby wstąpić 
do... Wojsk Obrony Terytorialnej. 
- Nie jest to niestety możliwe, bo 
tam przyjmują tylko do 60. roku ży-

cia – przyznaje ze smutkiem. - Za-
miast tego będę paradował w mun-
durze związku Piłsudczyków. Wła-
śnie otrzymałem awans na kapitana.

Tomasz Wojciuk

Wojciech Prus-Wiśniowski podczas obchodów 30-lecia 

Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska

12 lat temu społecznik 

z Góry Kalwarii otrzymał 

Srebrny Krzyż Zasługi

KONSTANCIN-JEZIORNA

Spotkanie z bajką w Hugonówce
 W sobotę 17 października o godz. 18 odbędzie się „Spotkanie z bajką” 
w Hugonówce. Będzie ono nie tylko doskonałą okazją do twórczej zaba-
wy dla dzieci i dorosłych, lecz także przybliży ważną rolę, jaką bajki mogą 
odgrywać w wychowaniu i edukacji. Każdy uczestnik spotkania będzie 
mógł się dowiedzieć się, jaki jest jego bajkowy archetyp. Grupa wolon-
tariuszy projektu „Bajka wizytówką miasta i gminy Konstancin-Jeziorna” 
opowie również o tym, co bajkowego dzieje się w uzdrowisku i jakie są 
pomysły na rozwijanie bajkowej inicjatywy. Specjalnie dla dzieci zosta-
nie przygotowany bajkowy warsztat plastyczny. Wstęp wolny, ale będzie 
obowiązywał reżim sanitarny.

TW
R E K L A M A
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Gmina zmieniła sposób
rozliczania się za śmieci
LESZNOWOLA Gmina kilkukrotnie unieważniała przetarg na obsługę 

lesznowolskiego PSZOK-a, bo cena proponowana przez fi rmę Jarper 

była dla niej zbyt wygórowana. W końcu ustalono, że rozliczenie bę-

dzie opierało się na ilości pozostawianych w punkcie odpadów. To roz-

wiązanie ostatecznie się gminie opłaciło

 O kolejnych, unieważnianych potem przetargach na obsługę PSZOK-a pi-
saliśmy na początku roku. Wszystko zaczęło się od tego, że doszło do roz-
wiązania umowy między gminą a spółką PUK Piaseczno, która udostępniała 
mieszkańcom Lesznowoli swój punkt znajdujący się przy ul. Technicznej. Po-
czątkowo kosztował on miesięcznie 20 tys. zł, ale piaseczyńska spółka zaży-
czyła sobie 3-krotnej podwyżki. Rozwiązano więc umowę i rozpisano prze-
targ na prowadzenie PSZOK-a na terenie gminy Lesznowola. Od początku 
przystępowała do niego tylko jedna fi rma – miejscowy Jarper. Proponowa-
na przez niego cena (najpierw 97 tys. zł miesięcznie, potem prawie 92 tys. 
zł) była jednak przez gminę nie do zaakceptowania. W trzecim przetargu Jar-
per popełnił błąd formalny i procedurę trzeba było anulować. Rozstrzygnię-
cie przyniósł dopiero czwarty przetarg. Ustalono, że zleceniobiorca nie otrzy-
ma zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia, tylko gmina będzie pła-
ciła mu od tony dostarczanych przez mieszkańców odpadów. Jak się okaza-
ło, to rozwiązanie było dla samorządu bardziej opłacalne. Na PSZOK-u w Ko-
lonii Warszawskiej (został zlokalizowany w siedzibie Jarpera) pojawił się pra-
cownik gminy, skrupulatnie ewidencjonujący dostarczane śmieci. W maju do 
punktu trafi ło prawie 16,5 tony odpadów, za które gmina zapłaciła 30,4 tys. 
zł. W czerwcu rachunek za PSZOK opiewał na nieco ponad 40 tys. zł, w lipcu i 
sierpniu na około 34 tys. zł. - Dotychczasowa działalność PSZOK-a pokazała, 
że zmiana kryteriów przetargu była strzałem w dziesiątkę  – cieszy się wice-
wójt Marcin Kania. - Sądzę, że zimą oszczędności mogą być jeszcze większe. 
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Okazało się, że opłata od tony odpadów jest 

bardziej opłacalna niż ryczałt

Woda prawie do kolan
LESZNOWOLA Elżbieta Wilamowska już ponad pięć lat mieszka przy ulicy Zielnej w Lesz-

nowoli. - Od początku po każdych większych opadach nas zalewa – mówi. - Tak nie da 

się dłużej żyć

 Na ulicy Zielnej (odchodzi od 
Okrężnej) pani Elżbieta wita nas w 
kaloszach. Niewielka osiedlowa dro-
ga, przy której stoi raptem osiem do-
mów, biegnie w stronę lasu i stopnio-
wo się obniża. W najniższym punkcie 
woda tworzy głęboką na kilkadziesiąt 
centymetrów kałużę, przez którą trud-
no przejechać samochodem. - Tak tu 
jest od początku, po prostu część do-
mów znajduje się w niecce – ocenia 
rozżalona kobieta. - Okoliczni miesz-
kańcy mówili mi, że kilkadziesiąt lat 
temu w tym miejscu było bagno. 

 Mieszkanka winą za zaistniałą 
sytuację obarcza dewelopera, któ-
ry sprzedał jej córce dom. - Była 
zima, córka nie zorientowała się, że 
w tym miejscu jest obniżenie tere-
nu – twierdzi pani Elżbieta. - Nieste-
ty, ten pan nie poczuwa się do odpo-
wiedzialności. Twierdzi, że to miesz-
kańcy mieli wpływ na kształt i spo-
sób odpływu wody z ulicy. Ja tego tak 
nie zostawię. Jak będzie trzeba, będę 
dochodziła sprawiedliwości w sądzie 
– dodaje Elżbieta Wilamowska.
 Udało nam się skontaktować z dewe-
loperem, który budował domy przy uli-
cy Zielnej. Poinformował nas, że nie wy-

konywał zalewanej dziś drogi, w związ-
ku z czym za nią nie odpowiada. W ubie-
głym tygodniu sprawą zainteresowali 
się przedstawiciele gminy Lesznowola. 
- Mamy związane ręce, bo to jest dro-
ga prywatna – mówi wicewójt Marcin 
Kania. - Aby odprowadzić z niej wodę 

mieszkańcy powinni założyć komitet, 
w najniższym miejscu zbudować stud-
nię oraz wykonać odejście do melioracji. 
Zadeklarowałem pomoc w uzgodnie-
niach melioracyjnych – zapewnia Mar-
cin Kania.

Tomasz Wojciuk

Po każdym większym deszczu woda stoi 

na całej szerokości ulicy ZielnejDroga jest własnością 

mieszkańców, dlatego to 

oni będą musieli znaleźć 

sposób na odprowadzenie 

z niej wody

LESZNOWOLA

Piknik z kiwi
 W niedzielę 18 października w rejonie Górek Piaskowych w Magda-
lence przy ul. Brzozowej odbędzie się trzecia edycja „Pikniku z kiwi”. Bę-
dzie to akcja sprzątania lasu, połączona z akcją na rzecz bezdomnych 
zwierząt. Wszyscy, którzy wezmą w niej udział, zostaną zaproszeni potem 
na pysznego burgera z grilla (hamburger będzie przysługiwał tym, którzy 
dostarczą worek śmieci). Impreza rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do 
17. Obowiązuje reżim sanitarny.

TW
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tora, natomiast Wanda Piotrowska 
w najbliższych dniach zostanie ude-
korowana Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej. Pozostali pedagodzy 
będą odznaczeni Medalami za dłu-
goletnią pracę: złotym – Henryk Żoł-

nowski i Marianna Zulczyk, srebr-
nym – Iwona Szymańska i Beata 
Płatek, natomiast brązowym – Ro-
bert Michota, Ewelina Płatek, Anna 
Zięba i Dorota Adamska. 
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Gorące podziękowania 
w trudnym okresie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy szkół oraz wyróżniający się nauczyciele 

w środę odebrali nagrody z rąk Burmistrza Arkadiusza Strzyżewskiego i jego zastęp-

cy Mateusza Baja.

 14 października w Ośrodku Kul-
tury spotkali się przedstawiciele 
14 gminnych placówek, a wśród nich 
14 pedagogów wyróżniających się 
swoją pracą, aktywnością i zaangażo-
waniem w szkołach i przedszkolach. 
– Gratuluję, ponieważ w oczach pań-
stwa przełożonych, to właśnie pań-
stwo uzyskaliście najlepsze oceny za 
pracę w minionym roku, a także wasze 
inicjatywy, wykraczające poza codzien-
ne obowiązki – powiedział gospodarz 
gminy. Życzył przy tym spełnienia, 
a także poczucia dobrze wybranych 
metod nauczania i spełnionych zadań.

 Burmistrz dziękował środowisku 
oświatowemu za to, że mimo rosną-
cego zagrożenia trwa na swoich sta-
nowiskach dbając o właściwe wy-
edukowanie i wychowanie najmłod-
szego pokolenia. Włodarz podkre-
ślił szczególną rolę dyrektorów szkół 
w ostatnich tygodniach, w których 
słowo pandemia odmieniane jest 
przez wszystkie przypadki. – To na 
państwu spoczywa dziś największa 
odpowiedzialność. W uzgodnieniu 
z sanepidem musicie podejmować 
trudne decyzje, w jakim trybie szkoły 
będą pracowały. Jest to tym bardziej 

niełatwe, że spotykacie się z bardzo 
różnymi oczekiwaniami ze strony ro-
dziców – zauważył. 
 Burmistrz skierował również cie-
płe słowa do nieobecnych na uroczy-
stości, wśród których są pedagodzy 
przebywający na kwarantannie. 
 Wyjątkowy wymiar miał w tym 
roku dzień nauczyciela w Szko-
le Podstawowej  w Baniosze. Na 
wniosek dyrektora Dariusza Słapka 
do Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej, dziewięcioro nauczycieli otrzy-
mało wyróżnienia resortowe. Ali-
na Pastuszka dostała nagrodę kura-

Urząd w Górze Kalwarii znów
otwarty dla interesantów

Zachęcamy Państwa, aby sprawy urzędowe – jeśli to tylko możliwe 

– załatwiać zdalnie. Powodem jest oczywiście stan epidemii.

 W poniedziałek 12 października Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria zo-
stał otwarty dla interesantów po kilkudniowej przerwie, spowodowanej wy-
kryciem u jednego z pracowników koronawirusa. Testy wykonane urzędni-
kom, którzy mieli bezpośredni kontakt z zarażoną osobą, nie wykazały bo-
wiem obecności u nich Covid-19.
 Każda osoba wchodząca powinna mieć zakryte usta i nos oraz zdezynfe-
kować dłonie (płyn znajduje się za drzwiami wejściowymi).
 Zachęcamy, aby w miarę możliwości załatwiać sprawy urzędowe zdalnie 
– telefonicznie, mejlowo oraz za pośrednictwem stron e-Urząd i ePuap (wejść 
na obie strony można poprzez witrynę www.gorakalwaria.pl). Wszystkie nu-
mery telefonów i adresy e-mail są dostępne na www.bip.gorakalwaria.pl.
 Jeśli natomiast istnieje konieczność złożenia wizyty w urzędzie, bardzo 
prosimy o to, aby wcześniej zdalnie umówić się z urzędnikiem.  
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Co dalej z nowym przebiegiem 
drogi 721?
PIASECZNO Podczas środowego posiedzenia powiatowej Komisji Strategii Gospodar-

czej rozmawiano na temat planowanego przebiegu nowej drogi 721. Ma ona połą-

czyć Piaseczno z węzłem Lesznowola i dalej z węzłem na drodze krajowej nr 7 w No-

wym Sękocinie. Tymczasem inwestycję od dwóch lat wstrzymuje Generalny Dyrek-

tor Ochrony Środowiska

 Na spotkanie w siedzibie staro-
stwa powiatowego przybyli m.in. 
marszałek województwa Adam Stru-
zik, dyrektor Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich Tomasz Le-
wandowski oraz poseł na sejm Ma-
ciej Lasek. Zaczął Adam Struzik, 
który podkreślił duże znaczenie pla-
nowanej drogi dla całego układu ko-
munikacyjnego powiatu piaseczyń-
skiego. - Rozmawiamy na ten te-
mat już 16 lat, niestety okazuje się, 
że to węzeł gordyjski – podsumował. 
- Dziś mamy poczucie znikającego 
punktu. 
 

Tomasz Lewandowski przypo-
mniał, że nowy przebieg 721 zo-
stał skierowany do opracowania 
w 2015 roku. Geometria drogi zo-
stała ustalona, niestety do tej pory 
nie ma decyzji środowiskowej, któ-
rej brak wyklucza rozpoczęcie prac 
projektowych. O problemach z uzy-
skaniem tego jakże ważnego do-
kumentu pisaliśmy dwa tygodnie 
temu. RDOŚ wydał decyzję środo-
wiskową około 2,5 roku temu, ale 8 
podmiotów odwołało się od niej do 
GDOŚ, który rozpatruje odwołania 
do tej pory. - Dopóki tej decyzji nie 
będzie, nie możemy nic zrobić – za-

pewniał dyrektor Lewandowski. 
- Możemy chyba tylko wszyscy piel-
grzymować do GDOŚ z prośbą o 
wydanie dokumentów. Z moich in-
formacji wynika, że decyzja jest już 
gotowa i czeka na podpis. Mam na-
dzieję, że jest to decyzja pozytywna 
– dodał Tomasz Lewandowski. 
 Uczestnicy spotkania zgodnie 
podkreślali, że GDOŚ zbyt dłu-
go zwleka z wydaniem dokumen-
tów, które są niezbędne do dal-
szych prac nad nowym przebie-
giem drogi 721. - Może warto, aby 
sami mieszkańcy wystosowali w tej 
sprawie petycję – zaproponował 
Piotr Kandyba, radny sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego. 

 Radna powiatowa Magdale-
na Mika-Kosior postulowała z ko-
lei, aby rozważyć wariant alterna-
tywny drogi oraz zastanowić się 
nad jej etapowaniem, co umożli-
wiłoby dojazd do węzła Lesznowo-
la mieszkańcom z najbliżej położo-
nych miejscowości. Z kolei Tomasz 
Lewandowski przedstawił dalszy 
rozwój wydarzeń w przypadku, gdy-
by decyzja środowiskowa była pozy-
tywna. - Około półtora roku potrwa 
projektowanie i kompletowanie do-
kumentów potrzebnych do uzyska-
nia ZRID-u – poinformował. - Na 
razie mamy pieniądze na projekt.

Tomasz Wojciuk

Wygląda na to, że nowa droga 721 

powstanie najwcześniej za 4-5 lat

Jeśli decyzja GDOŚ będzie 

negatywna, wówczas trzeba 

będzie rozważyć warianty 

alternatywne. W przeciwnym 

razie mieszkańcom 

Lesznowoli grozi paraliż 

komunikacyjny

Do pierwszej krwi
PIASECZNO Do 8 listopada w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym (ul. 

Dębowa 3) będzie można oglądać wystawę fotografi i Julii Zabrodzkiej 

poświęconą korridzie

 Ekspozycja zatytułowana „Do pierwszej krwi” pokazuje kontrowersyjne 
wychowanie w kulcie korridy - micie ubranego w złoto torreadora. Już dziewię-
cioletnie dzieci trafi ają do szkół, w których są przygotowywane do walk z byka-
mi. Po nich odbywają zajęcia praktyczne w hodowlach, gdzie organizowane są 
walki z cielakami – początkowo bezkrwawe. Najlepsi nastolatkowie trafi ają na 
tzw. fi estas taurinas, gdzie po raz pierwszy pokazują swoje umiejętności przed 
publicznością – i po raz pierwszy zabijają. Większość z nich lubi myśleć o walce 
jako równoprawnym pojedynku, ale to jednak byk zazwyczaj przegrywa.
 Julia Zabrodzka to z wykształcenia socjolożka, a z zawodu fotografka i 
dziennikarka. Przez ostatnie 10 lat była związana z magazynami „Podróże” 
i „Voyage”. Jest fi nalistką konkursów fotografi cznych: im. Krzysztofa Millera 
„Odwaga patrzenia”, „Talent Roku” galerii Pix.house, dwukrotnie „Grand Press 
Photo” oraz laureatką „Polskiego Konkursu Fotografi i Sportowej” i „Leica Stre-
et Photo”. Podczas studiów przez półtora roku mieszkała na północy Hisz-
panii, a od 2016 roku regularnie wraca na południe tego kraju, do Andaluzji, 
gdzie realizuje dwa projekty fotografi czne.

Grzegorz Tylec

Jedno ze zdjęć na wystawie Julii Zabrodzkiej 

w Kolonii Artystycznej

Tragiczny finał 
wyprawy na ryby
GÓRA KALWARIA W środę 7 października 40-letni mieszkaniec Góry 

Kalwarii wypłynął na Wisłę łodzią motorową, aby powędkować. Jego 

ciało znaleziono dwa dni później w pobliżu miejscowości Glinki

 Następnego dnia po zgłoszeniu zaginięcia w pobliżu miejscowości 
Glinki odnaleziono łódź mężczyzny, w której znajdował się jego telefon 
komórkowy. Wędkarz zniknął jednak bez śladu i  tego dnia poszukiwania 
nie przyniosły rezultatu. Dopiero w zeszły piątek w godzinach wieczor-
nych wędkarze, którzy uczestniczyli w akcji poszukiwawczej odnaleźli cia-
ło w pobliżu prawego brzegu Wisły.
 – Tożsamość zaginionego została potwierdzona, a poszukiwania zakoń-
czone  – potwierdza nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji 
w Piasecznie. - Ciało zostało przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej. Po-
stępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Otwocku. 

AB

R E K L A M A

Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią 

przyczyną śmierci mężczyzny

fot. Piaseczyńskie WOPR - Grupa Interwencyjna Góra Kalwaria



 W pierwszej walce Zuzia wygrała z Wikto-
rią Wojciechowską (Klub Sportowy Shootbo-
xer Mosina) 3:0, w fi nale uległa Mistrzyni Świa-
ta Martynie Kierczyńskiej (Legion Głogów) po 
niezwykle wyrównanej walce. - Wielu obser-
watorów uznało ten pojedynek za najlepszą 
walkę fi nałową juniorów wśród kobiet – mówi 
trener Mieczysław Wiśniewski. - Zuzia ćwiczy 
w naszym klubie ponad dwa lata, jest niezwy-
kle utalentowana i wróżę jej jeszcze wiele suk-
cesów. To był jej pierwszy start w formule K-1 
Rules, która jest najbardziej prestiżowa, wy-
magająca i kontaktowa. Uległa utytułowanej 
i bardzo doświadczonej zawodniczce po na-
prawdę wyrównanej i pięknej walce.  
 W formule K-1 Rules oprócz kopnięć i cio-
sów rękami dozwolone są także ataki kolanem 
na nogi, tułów i głowę przeciwnika.
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Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 12 - 17-18 października

MKS Piaseczno - Znicz II Pruszków 17 października, g.12
AP Marcovia Marki - Drukarz Warszawa
Okęcie Warszawa - KS Raszyn 
Escola Varsovia Warszawa - Victoria Sulejówek 
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki -Ząbkovia Ząbki 
Mazur Karczew - Józefovia Józefów 
Unia Warszawa - Sparta Jazgarzew 17 października, g.12

Liga okręgowa

Kolejka 13 - 17-18 października

Passovia Pass - Ursus II Warszawa 
LKS Chlebnia- Przyszłość Włochy (Warszawa) 
Naprzód Brwinów - Korona Góra Kalwaria 
18 października, g.11
KS Teresin - Piast Piastów 
Ryś Laski - Sarmata Warszawa 
Perła Złotokłos - SEMP Ursynów 17 października, g.15
Milan Milanówek - Orzeł Baniocha 

Laura Chylice - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
Grom Warszawa - GLKS Nadarzyn

A klasa

Kolejka 10 - 17-18 października

UKS Tarczyn - Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
FC Lesznowola - Jedność Żabieniec 
Walka Kosów - Anprel Nowa Wieś 18 października, g.13 
City Wilanów (Warszawa) - Drukarz II Warszawa 
Progres Warszawa - Świt Warszawa 
MKS Polonia Warszawa - GKS Podolszyn 
MKS II Piaseczno - Perła II Złotokłos 17 października, 
g.14.30

IV liga kobiet

Kolejka 8 - 17-18 października

Pauza: Fuks Pułtusk, KS Wilanów (Warszawa).

 Legia Soccer Schools Warszawa - GOSiR Piaseczno 
Żbik Nasielsk - Jantar Ostrołęka 
Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) - Pogoń Siedlce 
KS II Raszyn - Ostrovia Ostrów Mazowiecka
Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Obronili tytuły mistrzowskie
KICKBOXING W październiku w Drezdenku odbyły się Mistrzostwa Polski w kickboxin-

gu w formule Full Contact. Do zawodów zgłosiło się 164 zawodników i zawodniczek z 

45 klubów. Wśród kickboxerów znalazła się dwójka z piaseczyńskiego X Fight - Oliwia 

Ściągaj i Rafał Wójcik

 Oliwia walczyła w kategorii wa-
gowej - 65 kg, a Rafał rywalizował 
w - 67 kg w kategorii wiekowej junio-
ra starszego. Nasi zawodnicy broni-
li tytułów zdobytych w zeszłym roku 
w Szwarzędzu. 
 Jako pierwszy udział w turnieju 
rozpoczął Rafał, który w pierwszym 
pojedynku skrzyżował rękawice z 
Jakubem Pawelcem z Klubu Prosna 
Kalisz. Nasz reprezentant potrzebo-
wał niespełna trzech minut aby wy-
grać przed czasem,  doprowadzając 
swojego rywala do dwóch liczeń w 
pierwszej odsłonie walki. Na począt-
ku drugiej rundy przeszedł do zde-
cydowanego ataku i sędzia liczył Pa-
welca po raz trzeci. W efekcie wal-
ka została zatrzymana, a zawodnik 
z Piaseczna wygrał przez technicz-
ny nokaut. W kolejnej walce na dro-
dze do tytułu stanął Radosław Biel 
z Klubu Gladiator Binczarowa. Tym 
razem Rafał rozprawił się z prze-
ciwnikiem już w pierwszej rundzie! 
Zawodnik z Piaseczna od począt-
ku zdecydowanie natarł na rywala, 
zadając celne serie ciosów i dokła-
dając mocne kopnięcia. Po jednej z 
takich kombinacji oponent padł na 
matę i Rafał dopisał do swojego do-
robku kolejny nokaut. W walce fi-
nałowej wychowanek X Fight Pia-
seczno zmierzył się z kadrowiczem 
– Dominikiem Głowackim z Towa-
rzystwa Gimnastycznego Sokół Ino-
wrocław. Walka była od pierwszego 
gongu bardzo zacięta i toczyła się w 
wysokim tempie. Rafał kontrolował 
jednak przebieg pojedynku, z każ-
dą rundą budując przewagę punkto-
wą. Ostatecznie, po trzech rundach, 
został Mistrzem Polski Full Contact 
2020 w kategorii wagowej - 67 kg. 
 Oliwia Ściągaj otrzymała nato-
miast wolny los, dzięki czemu od 
razu awansowała do finału kategorii 
- 65 kg, czekając na zwyciężczynię 
walki pomiędzy Julią Durkiewicz z 

KS Ziętek Team Kalisz a Moniką 
Olszewską z Łukowa. W przedwalce 
zdecydowanie wygrała zawodnicz-
ka z Kalisza i to ona została prze-
ciwniczką Oliwii w walce finałowej. 
Pojedynek Oliwii był od samego po-
czątku niezwykle emocjonujący. 
Nasza zawodniczka uzyskała kil-
kupunktową przewagę i na przerwę 
pomiędzy rundami zeszła nieznacz-
nie prowadząc. W drugiej odsłonie 
kaliszanka rzuciła się do odrabia-
nia strat i w połowie rundy wyszła 
na prowadzenie. Walka była bardzo 
wyrównana, a punkty widoczne na 
tablicy przechodziły z jednej strony 
na drugą. W tej rundzie sędzia od-
jął punkt Oliwii za niskie kopnięcie, 
co spowodowało, że przeciwniczka 
uzyskała przewagę.  W czasie prze-
rwy narożnik zachęcił jednak repre-
zentantkę Piaseczna do odrabiania 
strat i bardziej zdecydowanego ata-
ku. Oliwia od początku rundy wy-
warła odpowiednią presję na prze-

ciwniczce, a jej przewaga punkto-
wa powoli topniała. Na 30 sekund 
przed końcowym gongiem dopro-
wadziła w końcu do remisu i wyszła 
na prowadzenie. Oliwia w tym poje-
dynku pokazała charakter oraz ser-
ce do walki, a jej żelazna kondycja 
pozwoliła na odrobienie strat i osta-
teczne zwycięstwo oraz obronę ty-
tułu z 2019 roku.
 - Występ naszych zawodników 
był udany – ocenia Mariusz Nizio-
łek, trener z X Fight Piaseczno. - Ra-
fał wyraźnie wygrał wszystkie walki 
i nie pozostawił złudzeń kto jest naj-
lepszy w tej kategorii w formule Full 
Contact w naszym kraju. Oliwia po-
kazała z kolei, że walka kończy się 
dopiero po ostatnim gongu - warto 
więc wierzyć i walczyć do końca. 
 Gratulujemy i życzymy naszym 
kickboxerom kolejnych sukcesów 
sportowych.

Grzegorz Tylec

Jesteśmy klubem rodzinnym
SIATKÓWKA, II LIGA Z Michaliną Tokarską, trenerką MUKS Krótka Mysiadło, rozmawia

Grzegorz Tylec

W tym roku drużyna wygląda zu-

pełnie inaczej kadrowo niż w ubie-

głym sezonie. Jak mogłabyś scha-

rakteryzować obecny zespół?

 Zupełnie inaczej to za dużo po-
wiedziane. Dalej grają trzy podsta-
wowe zawodniczki: utalentowana  
rozgrywająca Maja Kott, środko-
wa Dorota Kubiczek oraz Ola Zdon, 
która jest z nami od samego począt-
ku, a nasza wychowanka Domini-
ka Bartosz wywalczyła sobie dobrą 
grą miejsce pierwszej libero. Nadal 
są z nami również nasze młode Zo-
sia Łagowska, Wiktoria Czernuszyn 
i Hania (młodziczka z powołaniem 
do kadry 2006). Nowe zawodnicz-
ki to tegoroczne maturzystki, bliź-
niaczki Kasia i Gosia Żmijewskie, z 
Sosnowca przyszła też  przyjmująca 
Karina Jakuć oraz kadetka z Lesz-
nowoli Ola Lubedkin. Do tego do-
dajmy dwie doświadczone mamy: 
Martę Piekut i Beatę Olenderek i... 
drużyna jest kompletna.

Na co stać Krótką w tym sezonie? 

Jaki jest wasz cel sportowy?

 Myślę, że stać nas na wiele, bo 

dziewczyny są ambitne i waleczne. 
Jesteśmy w trakcie budowania druży-
ny, ale już teraz widać zgranie i zro-
zumienie między zawodniczkami, a 
moim zdaniem w damskiej drużynie 
wsparcie to podstawa. Cel sportowy 
mamy taki sam jak w zeszłym roku - 
zagrać jak najlepiej. Jeśli chcemy ma-
rzyć o zawodowym graniu, awansie 
do pierwszej ligi, to z obecnym bu-
dżetem jest to nierealne.

Co zrobić żeby sukcesy młodych za-

wodniczek w Mistrzostwach Pol-

ski i na plaży przełożyły się na sil-

ną drużynę seniorską w Lesznowo-

li? Czego do tego potrzeba?

 Jeszcze kilka lat temu udział na-
szych młodziczek w półfinałach Mi-
strzostw Mazowsza wydawał się 
sukcesem, a teraz dotarły do półfi-
nału Mistrzostw Polski młodziczek. 
Powoli to co wydawało się tylko ma-
rzeniem staje się faktem.  Myślę, że 
ogromne znaczenie ma tu współpra-
ca i zaufanie naszego sztabu trener-
skiego, od minisiatkówki trenera Ta-
deusza Szeligowskiego, przez mło-
dzież trenerki Bogumiły Kott, aż po 

seniorki. Widzimy, że nasza praca 
przynosi efekty, cały czas się uzupeł-
niamy, słuchamy, współpracujemy. 
Czujemy również wsparcie rodzi-
ców, którzy pomagają nam jak mogą 
i są bardzo zaangażowani w życie 
klubu. Nie bez powodu mamy opi-
nię rodzinnego klubu. Czego jeszcze 
trzeba? Czasu i cierpliwości  i przede 
wszystkim jakiegoś inwestora, spon-
sora, który nam zaufa i dobrze ulo-
kuje fundusze w sport naszej per-
spektywicznej młodzieży.

Orzeł pokonał Perłę

Pingpongiści wrócili do gry

PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, ORZEŁ BANIOCHA – PERŁA ZŁOTOKŁOS 3:2 

Sobotnie derby w okręgówce były dobrym meczem ze sporą liczbą sy-

tuacji. Przez całe spotkanie wynik był otwarty, a trzy punkty mogła 

zgarnąć każda ze stron. Ostatecznie to jednak zespół z Baniochy strze-

lił jednego gola więcej i mógł cieszyć się ze zwycięstwa

TENIS STOŁOWY Po półrocznej przerwie spowodowanej pandemią do 

rywalizacji przy pingpongowych stołach wrócili wreszcie uczestnicy 

Grand Prix Piaseczna. Turniej, który rozgrywany jest w Piasecznie już 

od 22 lat zgromadził tego dnia ponad 120 uczestników

 Emocji od samego początku 
było sporo, do czego przyczyniła się 
postawa sędziego, który popełniał 
proste błędy w obie strony. Już w 15. 
minucie nie wytrzymał trener Bar-
tosz Kobza – za zbyt żywiołową reak-
cję na decyzję arbitra został odesła-
ny na trybuny. Po pierwszej połowie 
prowadzili goście, po trafi eniu Prze-
mysława Iwańskiego, ale po zmianie 
stron miejscowi zdołali odwrócić losy pojedynku. Najpierw do siatki skierował pił-
kę Cezary Michalak, a potem Patryk Kościanek. Perła wyrównała po dość kontro-
wersyjnym rzucie karnym (za zagranie ręką) za sprawą Cezarego Kura, ale w samej 
końcówce ostatnie słowo należało do Orła. Piotr Bogacki nie zmarnował dogodnej 
okazji i strzałem na 3:2 zapewnił gospodarzom cenne w walce o awans trzy punk-
ty, choć piłkarze Perły protestowali, że faulował bramkarza Pawła Reszkę i gol nie 
powinien być uznany.

Tyl.

 Jak się okazało, nowe rozdanie przyniosło sporo nowych rozstrzygnięć. W aż 
sześciu z ośmiu kategorii triumfowali bowiem zawodnicy, dla których był to pierw-
szy złoty medal w historii ich występów w zawodach. W kategorii dzieci wygra-
ła Oliwia Wiencek, pokonując w fi nale swoją starszą siostrę Wiktorię. Wśród dzie-
ci-pro (dzieci posiadających licencję Polskiego Związku Tenista Stołowego) w fi na-
le zwyciężył nowy zawodnik UKS Return, Igor Murasicki. Okazał się lepszy od swo-
jego klubowego kolegi Kacpra Mołasa. W amatorach bezkonkurencyjny był z kole 
Sebastian Rzeszotarski, który przerwał dominację Rafała Suszyckiego - zwycięzcy 
czterech z sześciu ostatnich turniejów. Wśród kobiet po pierwsze złoto sięgnęła Ka-
tarzyna Zalewska, a w kategorii open zwyciężył Marcin Łopatowski. 
 Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Kolejny 
turniej  Grand Prix Piaseczna odbędzie się w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji już w najbliższą sobotę 17 października. Patronem medialnym zawodów, 
które rozpoczną się o godzinie 9 i potrwają do godziny 16, jest Kurier Południowy.

Tyl.

Srebrny medal debiutantki
KICKBOXING Na Mistrzostwach Polski w Kickboxingu K-1 Rules, które od-

były się w dniach 9-11 października w Ełku 16-letnia Zuzanna Kusiak, 

podopieczna Klubu Wiśniewski Kickboxing wywalczyła srebrny metal



Szukasz pracownika?

Zamieść ogłoszenie

w Kurierze Południowym!

tel. 22 756 79 39

reklama@kurierpoludniowy.pl
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Wmurowano kamień węgielny
pod inteligentne domy
LESZNOWOLA W ubiegły piątek w miejscowości Janów w powiecie grójeckim wmurowano 

kamień węgielny i podpisano akt erekcyjny pod budowę Farmy Dobrej Woli. Proces in-

westycyjny ma ruszyć jeszcze w tym roku i zakończyć się za trzy lata

 Farma Dobrej Woli powstanie 
w sąsiedztwie lasu na terenie gmi-
ny Chynów. Pozwolenie na budowę 
czterech domów zostało wydane w 
sierpniu tego roku. Inwestorem jest 
Stowarzyszenie Dobra Wola, któ-
re od lat opiekuje się osobami nie-
pełnosprawnymi intelektualnie. W 

domach, które mają zostać oddane 
do użytku w 2023 roku zamieszka 
około 20 niepełnosprawnych. - Bę-
dzie to pierwsza taka farma w Pol-
sce – zapewnia Jacek Zalewski, któ-
ry wpadł na pomysł wybudowania 
kompleksu. - Budynki zostaną na-
szpikowane inteligentnymi rozwią-
zaniami i będą bazowały na odna-
wialnych źródłach energii – zapew-
nia. Autorem koncepcji domów była 
Politechnika Warszawska. Projekt 
przygotowała pracownia KIK Ar-
chitekci z Wrocławia. W uroczysto-
ści wzięli udział goście zarówno z 
powiatu piaseczyńskiego, na tere-
nie którego od lat działa Stowarzy-
szenie Dobra Wola, jak i grójeckiego 

– w którym znajduje się miejscowość 
Janów. - Będzie to być może pierw-
sza tego typu inwestycja na świecie, 
gdzie inteligentne domy będą słu-
żyły osobom mającym problemy z 
funkcjonowaniem w normalnym ży-
ciu – podkreśla Jacek Zalewski. 
 Jak wszystko dobrze pójdzie i do-
pisze pogoda, pierwsze prace ziem-

ne rozpoczną się jeszcze w grudniu. 
Budowa powinna zakończyć się w 
drugiej połowie 2023 roku. Na far-
mie będą mieszkać osoby dorosłe, 
ale wymagające stałej opieki. Kto 
będzie mógł i miał na to ochotę, bę-
dzie pracować.  Kompleks ma dzia-
łać w podobnej formule jak DPS-y. 

Tomasz Wojciuk

Na wmurowanie kamienia węgielnego przybyło wielu gości, 

w tym wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł 

oraz starosta piaseczyński Ksawery Gut

Na farmie będzie 

mieszkać około 20 osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie wraz 

z opiekunami

Świat Maklaka 
i jego przyjaciół
KONSTANCIN-JEZIORNA W najbliższą niedzielę, tym razem w formule 

hybrydowej, odbędzie się IV festiwal fi lmowy „Świat Maklaka i jego 

przyjaciół”. Nie zabraknie atrakcji, w tym pokazów fi lmów niezależ-

nych młodych twórców i spotkań z ciekawymi gośćmi. Część wydarzeń  

będzie można obejrzeć także na facebooku KDK

 Festiwal jest poświęcony popularyzacji dokonań artystycznych aktora 
Zdzisława Maklakiewicza oraz jego przyjaciół - wybitnych aktorów i reżyse-
rów. Jego tegoroczna edycja jest dedykowana zmarłemu niedawno Jerzemu 
Gruzie. Będzie można zobaczyć dwa fi lmy, wyreżyserowane przez tego wy-
bitnego twórcę – najnowszy „Dariusz” (godz. 16) oraz ulubiony - „Przepro-
wadzkę” (godz. 14.45). Co ciekawe, pomysłodawcą scenariusza do „Przepro-
wadzki” był Zdzisław Maklakiewicz. - Duch Maklaka będzie więc w tym roku 
silnie obecny, tym bardziej, że z terminem festiwalu zbiegają się 50. urodziny 
kultowego fi lmu „Rejs” - podkreśla  Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektor 
Konstancińskiego Domu Kultury, który jest organizatorem wydarzenia. 
 Od czterech lat festiwal przyciąga do Konstancina-Jeziorny zarówno mło-
dych twórców, jak i gwiazdy polskiego kina, wśród których znaleźli się, m.in. 
Janusz Kondratiuk, Marek Piwowski, Zbigniew Buczkowski, Krzysztof Kowa-
lewski, Bożena Stachura, Iga Cembrzyńska, Ewa Szykulska, Arkadiusz Jakubik, 
Krzysztof Materna czy Olgierd Łukaszewicz. Festiwalowi towarzyszy konkurs 
fi lmowy zarówno dla profesjonalistów, studentów i absolwentów szkół arty-
stycznych, jak i dla młodych, aktywnych amatorów oraz twórców niezależ-
nych. W tym roku o nagrody rywalizują aż 52 niezwykle różnorodne produk-
cje. Najlepsze z nich, wybrane przez jury pod przewodnictwem Marka Piwow-
skiego, będzie można obejrzeć w najbliższą niedzielę 18 października w Hu-
gonówce (w godz. 11-14.30). Więcej informacji na temat wydarzenia na stro-
nie internetowej KDK. 

TW
R E K L A M A

R E K L A M A

Jerzy Gruza był przewodniczącym jury 

podczas pierwszej edycji festiwalu



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 602 743 436

Zatrudnię ekspedientki, Groszek, tel. 508 23 85 86

Grafik, Operator DTP. Prosimy o przesłanie CV
i portfolio na adres: praca@galia.net.pl

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

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

Zatrudnię osobę z praktyką do sklepu spożywczego w 
Sobikowie. Praca na etat lub dodatkowa w weekendy, 
tel. 508 329 485

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

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

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

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

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

Technik Serwisu Obsługi Technicznej Nieruchomości.  
Obowiązki: bieżąca obsługa instalacji: elekt., went., sani., 
CO; wykonywanie drobnych prac hydraulicznych, napraw-
czych i remontowych. Umowę o pracę., tel. 603 939 807

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

Magazynier na skład budowlany Piaseczno, Mostowa 11

Ekspedientkę, Gabryelin, tel. 508 288 773

Przyjmę stolarza, tel. 690 413 827

Brukarzy zatrudnię tel. 602 335 067

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

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

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

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

Brukarzy zatrudnię tel. 602 335 067

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni panią do sprząta-
nia na pół etatu, tel. 501 059 813

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

SZUKAM PRACY 

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

Sprzątanie, prasowanie, mycie okien, tel. 733 546 026

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

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

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

Kanapa + 2 fotele, stan bardzo dobry – tanio, tel. 887 545 254

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Renault Laguna 2000 r., tel. 723 706 295

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Działki rekreacyjne nad zalewem, tel. 604 624 875

Sprzedam tanio działki budowlane w Łazach, 
tel. 604 624 875

Sprzedam piękne działki rekreacyjne, tel. 604 624 875

Działkę rekreacyjną 500 m kw., z domkiem „Krępa Rosa” 
- ogródki działkowe , cena 45 tys zł, tel. 668 388 508

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

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Piaseczno, 45 m kw., umeblowane tel. 722 111 438

Mieszkanie 3-pokoje Piaseczno tel. 607 894 242

Pokój, tel. 698 896 421

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

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

Wynajmę budynek gospodarczo – produkcyjny, 
Zalesie Dolne, tel. 501 285 663

Do wynajęcia w Piasecznie pawilon  parterowy, 36 m kw. 
plus zaplecze: od 13 m kw. do 92 m kw. i miejsca  parkin-
gowe, tel. 601 274 808

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

Kwatery, tel. 728 899 673

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

Kawalerka, ładna, 5 km od Magdalenki (Jabłonowo), 
tel. 512 70 30 27

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię kawalerkę do remontu w starym budownictwie, 
może być mała. Piaseczno i okolice Tel. 601 271 740

Mieszkanie do remontu, tel. 502 380 635

USŁUGI

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

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

Malowanie, remonty tel. 735 616 596

Złota rączka tel.735 616 596

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

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

Tynki tradycyjne i gipsowe, Tel. 604 415 352

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych
i spalinowych, tel. 503 471 422

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

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

TARASY, TERAKOTA, ZABUDOWY, TEL. 539 653 047

PODDASZA OCIEPLENIE K/G, TEL. 728 890 101

ROZBIÓRKI, TEL. 539 653 047

REMONTY KOMPLESOWO TEL. 728 890 101

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

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

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

Dachy-naprawa tel. 792 354 779

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

Porządkowanie działek, tel. 501 050 907

Wycinka drzew, tel. 509 117 928

Dachy - papa termozgrzewalna, malowanie, naprawa, 
blachodachówka, naprawa rynien, tel. 793 518 133

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

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

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

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

 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. Piasecz-
no, z dojazdem, 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 czekają 
fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, 
a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wyste-
rylizowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie 
pomożemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adop-
cji: 503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380
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Kurier Południowy poszukuje osób do rozdawania 
gazet na skrzyżowaniach, praca raz w tygodniu, 
tel. 22 756 79 39

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182 

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944

Indywidualna opieka nad dziećmi (gry edukacyjne, 
zadania rozwojowe, łamigłówki, okulary VR i inne 
atrakcje), Piaseczno . Kwalifikacje, tel. 571 373 118

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

 Budowa ogrodzeń, tel. 667 446 914

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

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

Poszukujemy osób do sprzątania osiedli Piasecz-
no-Warszawa, tel. 608 673 131

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

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

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

Budynek wolnostojący z parkingiem (180 m kw.) Nowa 
Iwiczna, ul. Zimowa 25c, tel. 601 390 325

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

Zamów ogłoszenie 
drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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



Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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Cenne drzewa unikną
wycinki
PRAŻMÓW Kilkadziesiąt drzew przy drodze wojewódzkiej - ulicy Fran-

ciszka Ryxa, z uwagi na  potencjalne zagrożenie dla kierowców, mia-

ło być wyciętych do końca ubiegłego roku. W sprawę zaangażowali się 

jednak lokalni mieszkańcy i obrońcy przyrody, którzy zaprotestowali 

przeciwko takiemu rozwiązaniu

 Przypomnijmy, że po wizji lokalnej ekspertów (dendrologa, ornitologa, 
entolomoga, specjalistów od kręgowców i porostów), wydaniu przez nich 
opinii o wysokiej żywotności większości drzew oraz stwierdzeniu występo-
wania licznych gatunków chronionych, zgodnie z literą prawa planowana wy-
cinka została wstrzymana, a wójt gminy Prażmów Jan Dąbek zgodził się na 
wykonanie koniecznych ekspertyz stojących przy drodze drzew. Koszt prze-
prowadzonych badań (40 tysięcy złotych) pokrył w całości Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. 
 - Dzięki wykonanym przez specjalistę badaniom wiemy już, że wycinki 
unikną najbardziej cenne dla mieszkańców drzewa o wymiarach pomniko-
wych, czyli Lipa o obwodzie 516 centymetrów i sąsiadujący z nią „Ent” (nazwa 
nadana przez mieszkankę Prażmowa - inicjatorkę protestu) o obwodzie 465 
centymetrów – mówi Anna Kolińska z Alarmu dla Klimatu Piaseczno - Eksper-
tyzy wskazują też na konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na 
wyżej wymienionych, sędziwych drzewach, jak i na części pozostałych, któ-
rych stan oceniono pozytywnie. Teraz oczekujemy na wykonanie wskazanych 
w ekspertyzie działań - wśród nich jest też wycinka kilku martwych okazów.
 Członkowie inicjatywy na rzecz ratowania prażmowskich drzew przyznają 
ponadto, że bardzo długo czekali na zainteresowanie sprawą ze strony insty-
tucji państwowych i w pewnym momencie stracili już nadzieję na to, że któraś 
ze stron podejmie się sfi nansowania koniecznych w tej sytuacji  badań.
- Podjęliśmy więc decyzję o zorganizowaniu zrzutki społecznej na ten cel – 
wyjaśnia Anna Kolińska. - W wyniku zrzutki uzbieraliśmy kwotę, która wystar-
czy na sfi nansowanie pielęgnacji dwóch pomnikowych drzew („Enta“ i Lipy). 
W związku z tym 29 września  wystosowaliśmy pismo do Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich o wydanie zgody na przeprowadzenie tych działań 
przez eksperta (w ramach pieniędzy ze zrzutki) i teraz czekamy na odpowiedź.
 Zdaniem Marka Zarankiewicza, Certyfi kowanego Inspektora Drzew, aleje 
rosnące przy drogach w Polsce w większości przypadków są zaniedbane i po-
mijane w trakcie inwestycji. A posadzenie drzew wzdłuż traktów komunika-
cyjnych musi się wiązać z ich utrzymaniem i pielęgnowaniem.
- Pamiętajmy, że drzewa formowane w okresie młodocianym łatwiej znoszą 
cięcia niż w okresie starzejącym – mówi Marek Zarankiewicz. - Cięcia wykony-
wane na grubych konarach prawie zawsze powodują wejście licznych grzy-
bów i chorób. Traktujmy drzewa jako element zielonej infrastruktury i nie za-
pominajmy o nich. 

Grzegorz Tylec

Wszystko wskazuje na to, że cenne drzewa przy drodze 

w Prażmowie zostaną uratowane

R E K L A M A

P R O M O C J A

Wygładzamy zmarszczki
Istnieje zabieg, który uniesie opadającą powiekę, ujędrni  
i zagęści skórę. Można go wykonać w gabinecie kosme-
tycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia 
z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadko-
wo? Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.

 Najbardziej charakterystycz-
ną oznaką starzenia się skóry są 
zmarszczki, które powstają z po-
wodu degradacji  kolagenu, elasty-
ny i peptydów oraz zaburzeniami 
w lipidowej matrycy skóry. Składni-
ki przeciwzmarszczkowe powinny,  
więc skutecznie hamować wszyst-
kie te procesy.
 Właśnie te substancje znajdzie-
my w zabiegu peptydowego nano 
peelingu frakcyjnego.
 Dzięki wysokim stężeniom  neu-
ropeptydów obserwujemy rozkur-
czanie mięśnie i blokowanie po-
wstawania zmarszczek mimicz-

nych. Do wtłaczania substancji ak-
tywnych używany jest derma pen 
z nano kartridżem. Zabieg stosuje 
się w serii 4 - 6 razy zależnie od sta-
nu skóry w odstępach ok. tygodnia. 

Efekty są spektakularne.
 Należy podkreślić, że dzięki 
swojej formule zabieg  daje efekt 
silnego wygładzenie zmarszczek 
wokół oczu i uniesienia opadającej 
powieki.  

 Aby umówić się na wizytę lub 
bezpłatną konsultację wystarczy 
zadzwonić: tel. 22 401 1234,

Mistrz z Piaseczna
PIASECZNO Mieszkaniec Piaseczna Maciej Górzyński został Mistrzem 

Polski Masters w maratonie w kategorii wiekowej 50-54. Mistrzostwa 

odbyły się w październiku podczas Koral Maratonu wchodzącego w 

skład Festiwalu Biegowego w Krynicy Zdroju

 Trasa prowadziła po dwóch pę-
tlach, każda długości 21 kilometrów, 
w okolicach Krynicy Zdroju i była bar-
dzo wymagająca ze względu na – nie-
typowe na tym dystansie - niemal 500 
metrów przewyższeń. - Przed startem 
przeanalizowałem listę startową i po-
tencjalnych konkurentów, nie mogę jed-
nak powiedzieć, że byłem pewny meda-
lu czy tym bardziej zwycięstwa – mówi 
Maciej Górzyński. - Celem było jednak 
właśnie zdobycie złota, a nie osiągnięcie 
konkretnego wyniku czasowego. 
 Występ w tych zawodach był za-
razem jego udziałem (tym razem jako 
zawodnik) w organizowanym przez 
Fundację Woodrun, którą współkie-
ruje, charytatywnym biegu Global 

Charity Race.  - Przy okazji zapra-
szam wszystkich także do dołączenia 
(www.globalcharityrace.com) - do-
daje mieszkaniec Piaseczna. - Trak-
tuje te zawody jako zwieńczenie 20 lat 
mojego biegania. Był to sukces wy-
pracowany wieloma latami  trenin-
gów i doświadczeń  w zawodach. 
 Kolejnym celem sportowym Macie-
ja Górzyńskiego będą teraz biegi gór-
skie, choć już nie asfaltowe.  - Zachę-
cam wszystkich do regularnej aktyw-
ności biegowej – podsumowuje zawod-
nik - To najprostsza forma ruchu, przy-
nosząca olbrzymią satysfakcję i mająca 
bardzo pozytywne efekty dla zdrowia. 

Grzegorz Tylec

GÓRA KALWARIA

Podziel się krwią
 W środę 21 października w 
godz. 9-13 w hali sportowej przy 
ul. Białka 7 w Górze Kalwarii bę-
dzie można oddać krew. Ostatni 
chętni krwiodawcy zostaną przy-
jęci o godz. 12.30.

TW
PIASECZNO

Bajkowa Niedziela
 W niedzielę w Domu Kultury 
w Piasecznie o godzinie 14 i 16 
odbędzie się spektakl dla dzieci 
Teatru Bajlandia „O Smoku i Kró-
lu Leniuchu”. Król Histeriusz zapa-
da na groźną chorobę zwaną le-
nistwem. Podwładni gromadzą 
wszystkich ludzi, którzy mogliby 
uleczyć ukochanego władcę. Nie-
spodziewanie w zamku pojawia 
się tajemniczy gość, który wśród 
publiczności wzbudza salwy 
śmiechu, a przed którym umyka-
ją wszyscy dworzanie. „O Smoku 
i Królu Leniuchu to barwne wi-
dowisko, wspaniała zabawa, ale i 
nauka szlachetnych zasad. Spek-
takl tworzony jest przy interakcji 
z najmłodszymi widzami, dzięki 
czemu historia zapada na długo 
w ich pamięć, a muzyka i barw-
na scenografi a przenoszą widza 
w świat baśni. Bilety: 15 złotych. 
W dniu wydarzenia nie będzie 
możliwości ich zakupu. Bilety do-
stępne tylko w przedsprzedaży 
na www.kulturalni.pl oraz kasie 
Przystanku Kultura.

Tyl.
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