
klikasz i  wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!

LESZNOWOLA  PRAŻMÓW  TARCZYN  URSYNÓW  

       ROK XX NR 38 (831) 23 - 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA

Nakład 60 000 egz.

czyt. str. 7 

 

str. 3

Zabytkowa willa
na sprzedaż
                             str. 3

W NUMERZE

Zmarła Czesława 
Mazur
                           str. 9

str. 9

R E K L A M A

R E K L A M A

Wyścigi na 
wąskiej drodze
PIASECZNO Gmina odnowiła nawierzchnię na ulicy Przemysłowej w Goł-

kowie, na odcinku od Bobrowieckiej do Ceramicznej. Na ulicy zdemon-

towano spowalniacze, które nie pojawiły się do tej pory. - Nasza dro-

ga zmieniła się w autostradę. W końcu dojdzie tu do jakiegoś wypadku 

– alarmuje pan Paweł, jeden z mieszkańców

Czy punkt diagnostyczny może działać lepiej?
PIASECZNO Na parkingu przy staro-

stwie powiatowym ustawiono mo-

bilny punkt diagnostyczny, w którym 

można wykonać badania na obec-

ność wirusa COVID-19. - Codzien-

nie od samego rana stoi tam kolej-

ka – mówi pan Jacek, nasz czytelnik. 

Ludzie czekają na zewnątrz i marzną 

pod gołym niebem

 PIASECZNO  KONSTANCIN-JEZIORNA  GÓRA KALWARIA  



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT

LESZNOWOLA

PIASECZNO

Oszukują „na sanatorium”

Wygłupy będą kosztowały ich 3000 zł

Wpadł z marihuaną

Kolejni pijani kierowcy

 Policjanci ostrzegają przed pseudomedycznymi konsultacjami, pod-
czas których od starszych ludzi są wyłudzane pieniądze. Organizatorzy 
takich spotkań starają się zachęcić do udziału w nich, proponując dar-
mowy pobyt w hotelu lub sanatorium. Oczywiście są to obietnice bez 
pokrycia. Mało tego, często za udział w spotkaniu trzeba zapłacić nawet 
kilka tysięcy złotych. Policjanci apelują do seniorów, aby nie dawali na-
mawiać się na tego typu „atrakcje”. 

 W środku nocy patrolujący teren gminy policjanci usłyszeli wołanie 
o pomoc. Głosy dobiegały zza stacji paliw, znajdującej się przy drodze 
krajowej nr 7. Po sprawdzeniu okazało się, że to trzech 18-latków w ra-
mach „zabawy” postanowiło sprawdzić czujność policjantów. Na widok 
mundurowych młodzi ludzie podjęli próbę ucieczki, ale po chwili zo-
stali zatrzymani. Wszyscy zostali ukarani mandatami za nieuzasadnio-
ne wezwanie funkcjonariuszy, jak i nieprzestrzeganie nakazu noszenia 
maseczek. Głupi wybryk kosztował ich łącznie 3000 zł.

 Coraz więcej osób jest zatrzymywanych za posiadanie niedozwolo-
nych środków odurzających. Do ostatniej takiej sytuacji doszło we wto-
rek w parku w Piasecznie, gdzie uwagę policjantów zwrócił dziwnie za-
chowujący się mężczyzna. Po sprawdzeniu okazało się, że ukrywa on w 
kieszeni działkę marihuany. 27-latek został zatrzymany i usłyszał zarzu-
ty. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

 W ciągu ostatniego tygodnia policjanci z drogówki zatrzymali kolej-
ne trzy osoby, które wsiadły za kierownicę po alkoholu. Najpierw w Cza-
plinku zatrzymano jadącego renaultem mężczyznę, potem w Woli Goł-
kowskiej wpadła kierująca fordem kobieta, a na końcu w Lesznowoli 
udaremniono dalszą jazdę kierowcy iveco. Wszyscy zatrzymani mieli w 
organizmie prawie 2 promile alkoholu, stracili prawo jazdy i staną przed 
sądem. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. 

Skradziono kolejnego lexusa
 W nocy z 20 na 21 października z terenu posesji przy ul. Mleczar-
skiej zniknął biały lexus CT200h o wartości około 100 tys. zł. Policja 
prosi o kontakt świadków kradzieży. 
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Rusza studio 
piosenki 

Nabór do grup 
teatralnych

Klub Miłośników 
Kultury Francuskiej

 Lubisz śpiewać? Chcesz rozwi-
jać swoje wokalne umiejętności? 
Konstanciński Dom Kultury za-
prasza na nowe zajęcia do studia 
piosenki. Casting odbędzie się 24 
października o godz. 11 w Hugo-
nówce przy ul. Mostowej 15. Na 
przesłuchanie należy przygoto-
wać dowolną piosenkę a cappel-
la lub z podkładem muzycznym. 
Zapisy: tel. (22) 484 20 20 lub 531 
622 122. Zajęcia poprowadzi Dia-
na Świder-Siepielska – wokalist-
ka i nauczyciel śpiewu. 

TW

 Konstanciński Dom Kultu-
ry ogłasza nabór do młodzieżo-
wych i dziecięcych grup teatral-
nych. Przesłuchanie odbędzie się 
26 października o godz. 17 w sali 
widowiskowej  Hugonówki. Na-
leży przygotować krótki wiersz 
i fragment prozy (prezentacja 
z pamięci). Zapisy: tel. 519 134 
179 lub mailowo fi lia@konstan-
cinskidomkultury.pl. Obowiązu-
je reżim sanitarny. Konstanciński 
Dom Kultury zaprasza do grup: 
Teatrzaki (7-11 lat) – wtorek godz. 
16-17.45; Za drzwiami (12-15 lat) 
– poniedziałek 18-19.45; Minia-
tura (16-20 lat) – wtorek, godz. 
18-20. Zajęcia prowadzi Ewa Cie-
lesz - reżyserka i instruktorka te-
atralna, autorka utworów sce-
nicznych, bajek, poezji dla dzieci 
i dla dorosłych.

TW

 Najbliższe spotkanie Klubu 
Miłośników Kultury Francuskiej 
zatytułowane „Francja osobiście: 
wspomnienia Ambasadora” od-
będzie się w Hugonówce (ul. Mo-
stowa 15) w czwartek, 29 paź-
dziernika o godz. 18.30. Gościem 
będzie tym razem dyplomata To-
masz Orłowski - były ambasa-
dor RP we Francji, wiceminister 
spraw zagranicznych, ambasador 
RP we Włoszech. Obecnie wykła-
da w Akademii Dyplomatycznej 
MSZ i Institut d’Études Politiques 
w Paryżu. Członek korespondent 
Académie des Sciences morales 
et politiques. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona. Obowiązuje 
reżim sanitarny.

TW

K O N D O L E N C J E
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Zabytkowa willa czeka na 
nowego właściciela
KONSTANCIN-JEZIORNA Powiat piaseczyński zamierza zbyć dwie atrak-

cyjne nieruchomości znajdujące się w ścisłym centrum Konstancina-

Jeziorny. Chodzi o działki położone przy ul. Gąsiorowskiego. Na jednej 

z nich stoi piękna, wybudowana w 1912 roku willa

 W połowie grudnia w siedzibie starostwa powiatowego w Piasecznie od-
będzie się przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości w Konstancinie-Je-
ziornie (Królewska Góra). Znajdują się one w jednym z najładniejszych miejsc 
uzdrowiska, zamieszkiwanym niegdyś przez zamożnych przemysłowców, 
bankierów, a po wojnie – PRL-owiskich notabli. Działka, na której stoi zabyt-
kowa willa (dawniej pensjonat „Jasna”) ma powierzchnię ponad 0,95 ha, a jej 
cena wywoławcza wynosi 4,4 mln zł. Druga nieruchomość, położona bliżej 
ulicy Piłsudskiego, ma powierzchnię 4325 m kw. i wyceniono ją na 1,5 mln zł. 
Przed przystąpieniem do przetargu należy wnieść wadium (do 10 grudnia) w 
wysokości odpowiednio 220 tys. zł i 75 tys. zł.

TW

Jeszcze do niedawna w willi mieścił się Powiatowy Ośrodek Inter-

wencji Kryzysowej, który został przeniesiony do Góry Kalwarii

Wyścigi na wąskiej drodze
PIASECZNO Niedawno gmina odnowiła nawierzchnię na ulicy Przemysłowej w Gołkowie, 

na odcinku od Bobrowieckiej do Ceramicznej. Na ulicy zdemontowano spowalniacze, 

które nie pojawiły się do tej pory. - Nasza droga zmieniła się w autostradę. Rzadko któ-

ry kierowca przestrzega ograniczenia prędkości, w końcu dojdzie tu do jakiegoś wy-

padku – alarmuje pan Paweł, jeden z mieszkańców

 Ulica Przemysłowa kilkanaście 
dni temu była frezowana. Wkrót-
ce potem pojawiła się na niej nowa, 
idealnie gładka nakładka. - Od tam-
tej pory w poruszających się Prze-
mysłową kierowców coś jakby wstą-
piło – opowiada nasz czytelnik. 
- Samochody niebezpiecznie rozpę-
dzają się na długim odcinku od Bo-

browieckiej, po czym wjeżdżają mię-
dzy domy jednorodzinne. W końcu 
doprowadzi to do jakiejś tragedii... 
– dodaje. Zaniepokojeni mieszkań-
cy poinformowali o sytuacji radne-
go Michała Rosę. - Najczęściej po-
jawiające się pytanie dotyczyło tego, 
dlaczego nie odtworzono spowal-
niaczy zaraz po remoncie - mówi 
Michał Rosa. - Od wiceburmistrza 
Roberta Widza otrzymałem infor-
mację, że zlecono aktualizację orga-
nizacji ruchu. W mojej ocenie takie 
działania zostały podjęte zbyt póź-
no. Obecna sytuacja zagraża bez-
pieczeństwu mieszkańców i użyt-
kowników drogi.
 Michał Baran z gminnego wy-
działu inwestycji drogowych i in-

żynierii ruchu poinformował nas, 
że prace nad aktualizacją projek-
tu organizacji ruchu dla Przemysło-
wej trwają. - Do tej pory było tam 5 
spowalniaczy, teraz będzie 8 – mówi 
Michał Baran. - Mamy już zamó-
wione materiały i ekipę, która je zbu-
duje. Nowe spowalniacze pojawią się 

prawdopodobnie już w listopadzie. 
Z naszych informacji wynika, że będą 
to spowalniacze o łagodnym najeź-
dzie, a nie tzw. progi podrzutowe.
- Chodzi o to, aby zminimalizować 
uciążliwości związane z ich pokony-
waniem – dodaje urzędnik.

Tomasz Wojciuk

Na Przemysłowej było do tej pory 5 spowalniaczy. Teraz będzie 8

Progi spowalniające pojawią 

się prawdopodobnie już 

w listopadzie

R E K L A M A



Decyzja konserwatora podzieliła
mieszkańców
GÓRA KALWARIA Na początku września pisaliśmy o decyzji konserwatora zabytków, któ-

ry postanowił wpisać do rejestru zabytków otoczenie zespołu dworsko-parkowego w 

Brześcach. Wielu mieszkańców było temu przeciwnych i teraz złożyło odwołanie do 

ministra kultury. Do sprawy odniósł się też Andrzej Mauberg z fundacji „Dwór i folwark 

w Brześcach”, który od lat o tę decyzję zabiegał

 - Nie możemy pozwolić, aby za-
bytek i jego otoczenie zostały oszpe-
cone przez nieprzemyślaną politykę 
planistyczną – mówił dwa lata temu 
na naszych łamach Andrzej Mau-
berg. Nie ograniczył się do słów. 
Inna organizacja, z którą jest zwią-
zany – warszawskie Stowarzysze-
nie Domus Polonorum – wystąpiła 

do Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Warszawie z wnio-
skiem o powiększenie strefy ochrony 
konserwatorskiej otoczenia zespo-
łu dworsko-parkowego w Brześcach. 
W sierpniu 2018 roku konserwator 
wszczął w tej sprawie postępowa-
nie, uznając argumentację stowa-
rzyszenia. Już wówczas pomysł ten 
budził kontrowersje, dzieląc miesz-
kańców malowniczej miejscowości. 
Wielu z nich zarzucało Andrzejowi 
Maubergowi, że nie konsultował z 
nimi wniosku do konserwatora. Ten 
podjął decyzję (nie jest jeszcze pra-
womocna) dwa miesiące temu. Spo-
tkało się to z reakcją niezadowolo-
nych ludzi, którzy odwołali się od 
niej do ministra kultury (sprawa jest 
w toku). Jedną z takich osób była 
Magdalena Myszkowska-Bagińska, 
która na początku września poin-
formowała nas, że Andrzej Mauberg 
chciał odkupić od niej grunty obję-
te teraz opieką konserwatora, ale po 
cenach obowiązujących 20 lat temu. 
– Nie mogliśmy się na to zgodzić. 

Teraz państwo praktycznie odebrało 
nam 50 ha ziemi – mówiła Magdale-
na Myszkowska-Bagińska. 
 Do opublikowanego przez nas 
we wrześniu artykułu odniósł się 
Andrzej Mauberg. - Spotkałem się z 
panią Myszkowską-Bagińską na po-
czątku 2017 roku – wyjaśnia właści-
ciel dworu w Brześcach. - Na spo-
tkaniu pani Myszkowska-Bagińska 
podała cenę 200 zł za m kw., a więc 
dwa razy wyższą niż działki budow-
lane w okolicy i 100 razy wyższą od 
ceny zakupu od agencji rolnej.  Od-
powiedziałem, że nie mam takich 
pieniędzy, ale mogę zapłacić zrewa-
loryzowaną cenę zapłaconą  Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Chodziło o teren o powierzchni 1 
ha. Notabene, bezsensowna sprze-
daż tych wartościowych terenów 
też nadaje się na przybliżenie opi-
nii publicznej. Dlaczego ze sprzeda-
ży PGR Brześce nie skorzystali oko-
liczni rolnicy? Dlaczego sprzedano 
ziemie osobom nie mającym żadne-
go związku z gminą Góra Kalwaria 
i mieszkającym poza granicami Pol-
ski? Jest to żałosny przykład prywa-
tyzacji majątków ziemskich znacjo-
nalizowanych w 1945 roku – podsu-
mowuje Andrzej Mauberg.

Tomasz Wojciuk
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Od decyzji konserwatora zabytków niezadowoleni mieszkańcy 

odwołali się do ministra kultury

 Andrzej Mauberg stoi na sta-

nowisku, że decyzja konser-

watora była uzasadniona

Była jednostka wojskowa
stanie się jeszcze piękniejsza
GÓRA KALWARIA Wiosną przyszłego roku zostanie zrewitalizowany ko-

lejny fragment byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii. Chodzi o 

ulice Saperów i Kleeberga, a więc główne arterie byłych koszar, które 

zostaną gruntownie przebudowane

 Ulice Saperów i gen. Kleeberga są w tej chwili rozkopane, ponieważ kosz-
tem blisko 370 tys. zł gmina buduje w nich kolektor deszczowy. Odprowa-
dzi on wody opadowe z ul. Dominikańskiej i Pijarskiej. Jednak to nie ko-
niec prac. Drogi są wprawdzie własnością powiatu, jednak na skutek po-
rozumienia starosty Ksawerego Guta z burmistrzem Arkadiuszem Strzy-
żewskim zostaną przebudowane za pieniądze obydwu samorządów.
– Mamy już gotowy projekt drogowy, uzgodniony przez konserwatora zabyt-
ków i wkrótce wystąpimy o pozwolenie na budowę. Wszystko wskazuje na to, 
że wiosną będziemy gotowi do rozpoczęcia robót w terenie, aby ta część mia-
sta stała się dużo ładniejsza – zapowiada starosta. Oprócz nowej, asfaltowej 
nawierzchni oraz chodników, uporządkowane zostaną także miejsca parkin-
gowe obok koszarowców. Gmina ma sfi nansować projekt i wykonać oświetle-
nie. Wiceburmistrz Mateusz Baj zapowiada, że dokumentacja i pozwolenie na 
budowę będą gotowe już w lutym.

TW

W przebudowę dróg zaangażuje się zarówno gmina, jak i powiat

R E K L A M A
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Wicestarosta pomówił 
właścicielkę przedszkola
PIASECZNO Sąd warunkowo umorzył postępowanie w sprawie z powództwa Krystyny 

Otręby-Kurasiewicz przeciwko wicestaroście Zdzisławowi Lisowi, który podczas sesji 

rady powiatu oskarżył właścicielkę przedszkola o defraudację

 Postępowanie karne 
umorzono na okres pró-
by jednego roku. Jeśli wy-
rok stanie się prawomoc-
ny na rzecz oskarżycielki, 
wicestarosta Zdzisław Lis 
będzie musiał zapłacić 3 
tys. złotych oraz zwrócić 
koszty postępowania są-
dowego. Podczas najbliż-
szej sesji będzie musiał 
także przeprosić. Wszyst-
ko przez słowa, która pa-
dły z ust wicestarosty 28 
listopada ubiegłego roku. 
- Dlaczego nie zapyta pan, 
pani Krystyny Otręby, 
która mnie oskarża, dla-
czego zdefraudowała mi-
lion dwieście tysięcy zło-
tych z dotacji publicznych 
– powiedział podczas sesji 
wicestarosta Zdzisław Lis, 
tocząc dyskusję z radnym 
Sergiuszem Muszyńskim. 
- Czemu pan tego nie po-
rusza? Są to realne kwo-
ty wykazane przez kontro-
le prowadzone w przed-
szkolach pani Otręby. To 
nie są gołosłowne sło-
wa. Na to są dokumenty. 
 Tymczasem okazało 
się, że wobec właściciel-

ki przedszkola nie dość, 
że nie zapadł wyrok o de-
fraudację, to nawet nie po-
jawiły się takie oskarżenia. 
Owszem, podczas kontro-
li doszukano się niepra-
widłowości w rozlicza-
niu dotacji, ale w tej spra-
wie wciąż toczy się postę-
powanie administracyjne. 
Sąd uznał, że wicestarosta 
dopuścił się „książkowego 
przykładu pomówienia” i 
oskarżenie o defraudację 
jest równoznaczne z na-
zwaniem kogoś przestęp-
cą. Jednocześnie jednak 
sąd uznał, że społeczna 
szkodliwość czynu, które-
go dopuścił się wicestaro-
sta nie jest znaczna i stąd 
decyzja o warunkowym 
umorzeniu postępowa-
nia na okres jednego roku. 
 - Uszanuję każdy wyrok 
sądu,  ale poczekajmy na 
uzasadnienie. Czy będę 
się odwoływał  zależy od 
rozmowy z moim obrońcą 
– skomentował wicestaro-
sta Zdzisław Lis, który jak 
przyznał, o decyzji sądu 
dowiedział się od nas.
 Wiele wskazuje jed-

nak na to, że sprawa może 
jeszcze potrwać. Wyrok 
nie satysfakcjonuje po-
mówionej Krystyny Otrę-
by-Kurasiewicz. - Wyrok 
sądu nie jest dla mnie sa-
tysfakcjonujący – mówi 
właścicielka przedszko-
la. - Zostałam pomówio-
na o przestępstwo przez 
wicestarostę podczas wy-
stąpienia publicznego. Nie 
podzielam poglądu sądu 
o „niskiej szkodliwości” 
tego czynu. Wicestarosta 

powinien być osobą wia-
rygodną, świadomą swo-
ich słów i ich konsekwen-
cji – mówi oskarżycielka. 
- Pana Lisa na sali sądo-
wej nie stać było nawet 
na wypowiedzenie sło-
wa „przepraszam” - do-
daje kobieta. - Nie wiem 
jednak, czy złożę apela-
cję, najpierw chciałabym 
się zapoznać z pisemnym 
uzasadnieniem.

Adam Braciszewski
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POWIAT

Pomoc prawna w trybie zdalnym
 Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie prowa-
dzone przez starostwo powiatowe w Piasecznie, od 19 października od-
bywa się jedynie w trybie zdalnym, w formie telefonicznej lub mailowej. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej starostwa. 

TW
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Pierwszy Stand up Piotra O.
 Już dziś w Domu Kultury w Piasecznie ruszają Debiuty - nowa pro-
pozycja Centrum Kultury. Cykl ma na celu umożliwienie artystom ama-
torom wystąpienia przed szerszą publicznością i zaprezentowania swo-
jej twórczości. Jako pierwszy zaprezentuje się Piotr Olender – błyskotliwy 
miłośnik ciętej riposty, kina i kobiet o perwersyjnej niechęci do wszelkiej 
maści otaczających go na co dzień kretynów. Człowiek z pogranicza gro-
teski, absurdu i czarnego humoru pełen nadziei na karierę w obliczu arty-
stycznego zderzenia z nadciągającą emerytalną wizją – czyli w zasadzie 
stania nad grobem:) Pozytywnie zachłyśnięty i zauroczony Józkiem (Jó-
zefosławiem:)) czystej krwi Warszawiak z rozkoszą depczący wszelkie sys-
temowe zasady i wytyczne ograniczające wolność jednostki. Początek o 
godzinie 20. Obowiązują wejściówki (dostępne tylko online).

Tyl.



 - Na miejsce wkrótce po ulewie 
przybyli pracownicy LPK, którzy pró-
bowali zrobić przekop do rowu i od-
prowadzić wodę – opowiada Elżbieta 
Wilamowska. - Przyjechali też straża-
cy, którzy użyli pomp. Te działania wie-
le jednak nie dały. Mieliśmy w sobotę 
zebranie mieszkańców. Ustaliliśmy, że 
gmina powinna przejąc naszą drogę.
 Pani Elżbieta relacjonuje, że ludzi 
mieszkających przy Zielnej nie satys-
fakcjonują prowizoryczne rozwiąza-
nia w postaci studni oraz znajdującej 
się w niej pompy, co umożliwi odpro-
wadzanie deszczówki do rowu. Nie 
wiadomo jak gmina odniesie się do 
pomysłu mieszkańców. Z naszych in-
formacji wynika jednak, że z przeję-
ciem drogi może być problem (dbanie 
o nią będzie dla samorządu dodatko-
wym kosztem). - Analizujemy możli-
wość odprowadzenia z Zielnej wody 
– informuje wicewójt Marcin Kania. 
- Możemy pomóc w uzgodnieniach 
kanalizacyjnych. Ale za wykonanie 
niezbędnych prac mieszkańcy będą 
musieli zapłacić z własnej kieszeni.
 Adam Gawrych z lesznowolskiej 
spółki wodnej wyjaśnia, że w grę wcho-
dzą tak naprawdę dwa rozwiązania: od-
prowadzenie wody do pobliskiego rowu 
lub wykonanie kanalizacji deszczowej. 
- Można też zrobić duży zbiornik re-
tencyjny z rozsączeniem wody do grun-
tu - tłumaczy. - Co do kosztów, to na 
razie je szacujemy. Żadne rozwiązanie 
nie będzie chyba tańsze niż 20 tys. zł.

TW
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Gmina Tarczyn – Samorządowym Liderem 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy!

P R O M O C J A

Gmina Tarczyn została wyróżniona tytułem Nowego Lidera w zakresie profi laktyki grypy 

i tym samym znalazła się wśród 17 wyróżnionych samorządów z całej Polski. Wyróżnienie 

jest tym bardziej cenne w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

 Głównym powodem do or-

ganizacji przez Tarczyńskie 

Centrum Medyczne szczepień 

ochronnych w Gminie Tar-

czyn było zmniejszenie licz-

by zachorowalności na gry-

pę, zredukowanie powikłań 

pogrypowych, jak i zwiększe-

nie poziomu wiedzy na temat 

grypy i roli szczepień, a tak-

że wyrównanie szans w za-

kresie dostępu do świadczeń 

medycznych niefinansowa-

nych ze środków publicznych 

osób znajdujących się w trud-

nej sytuacji materialnej wśród 

mieszkańców gminy Tarczyn.

 W 2019 roku program 

szczepień ochronnych na te-

renie GminyTarczyn był skie-

rowany do grupy osób powy-

żej 60. roku życia, ponieważ 

jest to grupa o podwyższo-

nym ryzyku zachorowalności 

oraz narażona na występowa-

nie poważnych powikłań po-

grypowych, tj. zapalenie płuc, 

zapalenie mięśnia sercowego, 

czy zgonu.

 Ogólnopolski Program 

Zwalczania Grypy jak co roku 

wyróżnił samorządy, które 

w największym stopniu anga-

żowały się w realizację projek-

tów zdrowotnych w zakresie 

profilaktyki grypy.

 Jednostki terytorialne zo-

stały nagrodzone w dwóch 

kategoriach: Nowy Lider dla 

jednostek samorządu teryto-

rialnego, które wysłały zgło-

szenie do konkursu po raz 

pierwszy oraz realizowały w 

2019 roku program w zakresie 

profilaktyki grypy oraz Lider 

w Innowacjach dla jednostek 

realizujących program zdro-

wotny dla innej grupy niż oso-

by starsze.

 Działania jednostek sa-

morządowych pozwalają na 

upowszechnienie szczepień 

przeciw grypie, które stano-

wią największą ochronę przed 

groźnym wirusem. Bezpłat-

ne szczepienia przeciw gry-

pie są szczególnie ważne dla 

osób z grup ryzyka: przewle-

kle chorych, diabetyków, se-

niorów, kobiet w ciąży i dzie-

ci. Grypa najczęściej ataku-

je zimą – szczyt zachorowań 

przypada zazwyczaj w pierw-

szych trzech miesiącach roku. 

W przypadku seniorów, dzie-

ci, kobiet w ciąży czy przewle-

kle chorych szczepionka za-

pobiega nie tylko zachorowa-

niu, ale przede wszystkim wy-

stąpieniu groźnych dla zdro-

wia i życia powikłań pogrypo-

wych. Prawdopodobieństwo 

ich wystąpienia wśród osób 

po 65. roku życia wzrasta nie-

mal trzykrotnie. W tej popula-

cji wiekowej odnotowano aż 

90% zgonów wywołanych gry-

pą i jej powikłaniami.

Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz ze statuetką Nowego Lidera 

w zakresie profilaktyki grypy.

Fot. Marcin Kiliański

Duch Maklaka 
ujawnił się w „Fikołku”
KONSTANCIN-JEZIORNA IV Festiwal Filmowy Świat Maklaka i Jego Przy-

jaciół już za nami. Jury przyznało główną nagrodę Milenie Dutkow-

skiej za fi lm „Fikołek”. Tegoroczna edycja festiwalu była dedykowana 

zmarłemu  niedawno wybitnemu reżyserowi Jerzemu Gruzie

 Najbardziej emocjonującym momentem festiwalu była uroczysta gala, 
podczas której jury ogłosiło wyniki konkursu na najlepszy fi rm. - Intencją Fe-
stiwalu jest inspirowanie młodych reżyserów i aktorów twórczością mistrzów 
polskiego kina – mówiła Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektor Konstanciń-
skiego Domu Kultury oraz członkini jury. - Zależało nam, aby w fi lmach można 
było odnaleźć przede wszystkim ducha Maklaka, a więc sarkazm, ironię, hu-
mor i dystans. 
 Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Milena Dutkowska, która otrzymała 
w nagrodę 3000 zł. Bohaterem „Fikołka” jest Adam, który mieszka z nado-
piekuńczą matką. Pewnego dnia spotyka on tajemniczego mężczyznę, który 
jest widoczny tylko dla niego. Drugie miejsce w konkursie zdobyła Elwira Iwa-
nowska za fi lm „W drodze”, zaś trzecie – Marek Głuszczak, który pokazał na fe-
stiwalu fi lm „TAK.BLISKO”. W tym roku przyznano także nagrodę publiczności, 
którą otrzymał Paweł Olearczyk za fi lm „Sklep z Marzeniami”. 

TW

W konkursie wzięły udział 52 filmy

Mieszkańcy liczą na pomoc gminy
LESZNOWOLA W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o trudnej sytuacji na ulicy Zielnej w Lesz-

nowoli, która po każdych większych opadach jest zalewana przez wodę. Droga ta jest 

własnością mieszkańców, którzy chcą przekazać ją gminie

Urządzenia melioracyjne są w stanie odprowadzić wodę w 

ciągu 10-12 dni. Na Zielnej musiała interweniować straż pożarna

PIASECZNO

Wpadnij na Parapetówkę!
 W ramach cyklu wydarzeń nawiązujących do zeszłorocznego otwar-
cia nowej Biblioteki Głównej w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym 
przy ul. Jana Pawła II 55 w najbliższą niedzielę ( 25 października ) odbę-
dzie się koncert duetu wokalno-instrumentalnego „Ojciec i Syn”. Usłysz-
my piosenki (głównie z lat 60 i 70 ubiegłego wieku) z repertuaru takich 
wykonawców jak Zbigniew Wodecki, Skaldowie czy Czerwone Gitary. 
Koncert rozpocznie się o godzinie 17 (bilety: 5 zł).

AB



Dodatek Gastronomiczny

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com/kurierpoludniowy

Czytaj on-line!

www.kurierpoludniowy.pl

R E K L A M A
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Pysznie, zdrowo i bezpiecznie
Przybierająca na sile pandemia to trudny czas także dla naszego lokalnego rynku gastronomicznego. Jed-

nak jego różnorodność, wysoka jakość obsługi i dbanie o standardy bezpieczeństwa sprawiają, że wciąż 

chętnie korzystamy z oferty piaseczyńskiej gastronomii 

 Z chwilą zamykania tego numeru 
„Kuriera Południowego” powiat pia-
seczyński wciąż jest w żółtej strefie. 
Jeśli ze względu na liczbę zachoro-
wań wejdziemy do strefy czerwonej 
zasady dotyczące lokali gastrono-
micznych nie ulegną zmianie. Mogą 
być otwarte w godz. 6 – 21. Zajęty 
może być co drugi stolik. Po godz. 
21 istnieje wyłącznie możliwość 
zamówienia posiłków na wynos. 
 W Przystanku Piekarnia mo-
żemy zjeść pyszne śniadanie lub 
lunch, wypić dobrą kawę lub lamp-
kę wina. Lokal oferuje też pieczy-
wo na naturalnym zakwasie. Zda-
niem wielu osób najlepsze burge-
ry w powiecie piaseczyńskim mo-
żemy zjeść w foodtracku Lokalbur-
ger w Ustanowie lub w restauracji 
w Tarczynie. Restauracja ToSushi 
w Lesznowoli proponuje szerokie 
menu z kuchni ciepłej, m.in.  japoń-
skie burgery, chrupiącą kaczkę oraz 
wyśmienite fushion sushi. Dla zwo-
lenników tradycyjnej polskiej kuch-

ni pyszne i niedrogie dania oferuje 
restauracja Corner. Smakosze piz-
zy mogą skorzystać z atrakcyjnych 
promocji piaseczyńskiej Tele Pizzy.  
 Miłośników słodkości zaprasza 
piaseczyńska kawiarnia Pani Beza, 

która oferuje pyszne, głównie bez-
glutenowe wypieki, świeżo paloną 
kawę i czekoladę. Ciasta lody, de-
sery, bez cukru i bez glutenu oferu-
je także Fit Cake z Piaseczna.

AB
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Wstrzymaj się 
z zawarciem ugody

Wielu ludzi wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że w przypadku błędów lekar-
skich przysługuje im fi nansowa rekompensata. Co więcej, dzięki interwencji 
Powszechnego Zakładu Odszkodowań 63-letnia pani Jadwiga wywalczyła 
znacznie większe pieniądze niż początkowo oferował jej ubezpieczyciel
 Mieszkająca na wsi emerytka mogła mówić o sporym pechu. Wystarczy-
ła chwila nieuwagi podczas wieszania fi ranki, by tak nieszczęśliwie upaść żeby 
złamać sobie kość łokciową lewej ręki. W szpitalu, do którego pojechała wraz z 
córką, lekarz nie poświęcił jej jednak zbyt wiele czasu – stwierdził po prostu, że 
kończyna jest złamana i wsadził ją w gips. Niestety, po powrocie do domu pani 
Jadwiga cały czas skarżyła się na dotkliwy ból. Nie tylko musiała brać łagodzą-
ce go leki, ale i nie była w stanie samodzielnie się umyć, ubrać czy nawet ukro-
ić kromki chleba. Na szczęście mogła w tym trudnym czasie liczyć na pomoc 
mieszkającej z nią córki.
 Przy zdjęciu gipsu lekarz nie uznał za konieczne wykonanie kolejnego prze-
świetlenia rentgenowskiego. Ból jednak wciąż nie ustępował, wobec czego nie-
zbędna była wkrótce kolejna wizyta w szpitalu. Lekarz nie krył swojego zaskocze-
nia gdy pani Jadwiga pokazała mu, że gdy  opiera się ręką o biurko, to jej kość od-
staje w łokciu. Dopiero wówczas kobieta została potraktowana tak jak być powin-
na od samego początku. Okazało się, że diagnoza nie była pomyślna - rentgen 
wykazał poważne złamanie, kości nie były zespolone, oblały się okostną i nie mo-
gły się już prawidłowo zrosnąć. Lekarz popełnił przy tym klasyczny błąd w sztu-
ce – zamiast złożyć kości ręki, założył gips, przez co „skazał“ emerytkę na temblak 
i chodzenie w nim do końca życia. Podobną opinię w tej sprawie wydała inna pla-
cówka medyczna. Ostatecznie pani Jadwiga trafi ła jednak do szpitala, który pod-
jął się operacji ręki celem zrobienia tzw. stawu rzekomego. I choć zakończyła się 
ona powodzeniem, emerytka nigdy nie odzyska już pełni sprawności fi zycznej. 
Kobieta nie może dziś ani jeździć na rowerze, ani używać ręki do dźwigania czy 
zwykłych prac domowych.
 W trakcie trwania leczenia córka emerytki skontaktowała się z Powszech-
nym Zakładem Odszkodowań. Po analizie sprawy adwokat podjął się jej pro-
wadzenia na własny koszt (Zakład, co do zasady, pobiera wynagrodzenie jedy-
nie od wygranych spraw). Bardzo szybko wyszło na jaw, że była to decyzja słusz-
na. Firma ubezpieczeniowa przyjęła odpowiedzialność za to co się stało, ale je-
dynie do poziomu siedmiu tysięcy złotych, które zostały wypłacone. Następnie 
oferowała jeszcze trzy tysiące złotych w zamian za zawarcie ugody i zrzeczenie 
się dochodzenia roszczeń w przyszłości. Była to jednak kwota zdecydowanie 
poniżej oczekiwań i nie mogło być na nią zgody. Wobec braku zawarcia ugody 
mecenas wystąpiła z pozwem do sądu przeciwko ubezpieczycielowi, a po około 
dwóch latach, po powołaniu biegłego lekarza, zapadł w tej sprawie wyrok. Sąd 
zasądził na rzecz pani Jadwigi łączną kwotę niemal 30 tysięcy złotych odszkodo-
wania/zadośćuczynienia.
 Powyższy przykład pokazuje dobitnie, że najczęściej nie warto jest podpisy-
wać ugody bez konsultacji z fachowcami, bo zwykle stanowi ona trzy czy nawet 
pięciokrotnie mniejszą wysokość odszkodowania, które można by uzyskać w są-
dzie. Prawie we wszystkich przypadkach dobrze jest więc trochę poczekać na wy-
rok i otrzymać faktycznie należną nam kwotę.

Powszechny Zakład Odszkodowań, 

ul. Energetyczna 11 lok. 505-500 Piaseczno
ul. Okopowa 47 lok. 57 01-059 Warszawa

tel. 22 308-65-00

R E K L A M A

SPROSTOWANIE

Artykuł zawiera informacje niekompletne i nieprawdziwe, wprowadzające
Czytelnika w błąd. Nieprawdą jest że: 

W końcu strony zaczęły negocjować porozumienie. ... Taką ugodę (mówiącą 
o zobowiązaniu stron do podpisania w określonym czasie aktu notarialne-
go) gmina i spadkobiercy chcieli koniecznie poświadczyć przed sądem. Robio-
no kilka podejść, aż wreszcie udało się to 29 września.

Strony, w tym Skarb Państwa, zamierzały zawrzeć ugodę przed Sądem, 
a nie poświadczyć ugodę przed Sądem. Ponieważ jeden z organów dzia-
łających za Skarb Państwa nie wyraził zgody na ugodę, została ona zawar-
ta jedynie między Gminą Lesznowola a osobami, którym przysługują rosz-
czenia reprywatyzacyjne i odszkodowawcze. O dacie rozprawy decydował 
Sąd, termin był przesuwany m.in. z powodu wprowadzenia stanu epidemii 
i ograniczeń z tym związanych.

Czy punkt diagnostyczny na 
COVID-19 może funkcjonować lepiej?
PIASECZNO Tydzień temu na parkingu przy starostwie powiatowym ustawiono mobil-

ny punkt diagnostyczny, w którym można wykonać badania na obecność wirusa CO-

VID-19. - Codziennie od samego rana stoi tam kolejka – mówi pan Jacek, nasz czytel-

nik. - Informowano, że do punktu można podjechać samochodem, a tymczasem ludzie 

czekają na zewnątrz i marzną pod gołym niebem

 - Chorzy stoją w kolejce i kasz-
lą, a obok nich przechodzą zdrowe 
osoby idące do starostwa – opowia-
da nasz czytelnik. - Na parkingu nie 
ma miejsca na samochody, chociaż 
zapowiadano że będzie można w 
nich spokojnie poczekać na badanie. 
Chyba organizatorom tego punk-
tu zabrakło trochę wyobraźni. Po 
pierwsze nie wszyscy chorzy powin-
ni przychodzić na tą samą godzi-
nę, po drugie na parkingu powinny 
znajdować się jakieś tabliczki z in-
formacjami.
 Nasz czytelnik uważa, że lokali-
zacja punktu jest niefortunna. Pro-
ponuje, aby przenieść go do par-
ku (parkową alejkę można by wów-
czas wykorzystać jako drogę dojaz-
dową dla samochodów). - A tak, lu-
dzie wychodzą stąd bardziej chorzy 
niż przyszli – dodaje pan Jacek. 
 Poprosiliśmy starostwo powiato-
we, aby odniosło się do tych zarzu-
tów. - Od pierwszego dnia tak ozna-
kowaliśmy parking żeby można było 
jechać w kółko - stoją znaki, które 
wyraźnie wskazują kierunek jazdy – 
wyjaśnia Joanna Grela z biura pro-

mocji. - Dzisiaj pojawiły się dodat-
kowo kartki wskazujące kierunek ko-
lejki samochodowej. Kolejność usta-
lają pracownicy punktu.
 Starostwo przypomina, że orga-
nizatorem punktu pobrań jest Cor-
ten Medic, który korzysta za zgo-
dą starosty z parkingu. - Mimo to 
staramy się pomóc w organizacji, 
tak żeby oczekiwanie na test było 

jak najmniej uciążliwe dla naszych 
mieszkańców. Zdajemy sobie spra-
wę, że nie jest to komfortowa sytu-
acja. Jesteśmy też w trakcie zakupu 
namiotu, który usprawni pobieranie 
wymazów, bez konieczności wysia-
dania z samochodów  – dodaje Jo-
anna Grela. 

Tomasz Wojciuk

Starostwo zamierza podjąć działania, 

które usprawnią proces pobierania wymazów

Zmarła Czesława Mazur
PIASECZNO W środę zmarła Czesława Mazur, była dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

przy ul. Chyliczkowskiej, nauczycielka historii i PNOS-u, niezwykle aktywna działacz-

ka społeczna

 Czesława Mazur urodziła się w 
1932 roku w Dorohusku (wojewódz-
two lubelskie). Była absolwentką 
wydziału historii Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Była dyrektorem szkoły w Stężycy 
w powiecie krasnostawskim, a na-
stępnie w latach 60. pełniła funkcję 
Przewodniczącej Gminnej Rady Na-
rodowej w Krasnymstawie. 
 W latach 70. przeprowadziła się 
do Zalesia Dolnego, przez dwie ka-
dencję pełniła funkcję przewodni-
czącej Gminnej Rady Narodowej w 
Piasecznie. Uczyła w szkole w Za-
lesiu Dolnym, a później była dyrek-
torką piaseczyńskiego liceum, gdzie 
uczyła historii i PNOS-u (Prope-
deutyki Nauki o Społeczeństwie). 
- Była nauczycielką  z powołania – 
wspomina Joanna Stachowiak, cór-
ka Czesławy Mazur. - Zawsze za-
leżało jej na tym, by poprawiać lu-

dziom byt i zapewniać im kształce-
nie. 
 W latach 70. Czesława Mazur 
organizowała nauczanie wieczoro-
we dla milicjantów, które odbywało 
się w Piasecznie i w Górze Kalwarii. 
Pełniła też społeczną funkcję preze-
sa PSS Społem, była szefową piase-
czyńskiego oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego oraz jedną z 
założycielek Towarzystwa Przyjaciół 
Piaseczna. 
 W 1998 roku została radną rady 
powiatu piaseczyńskiego, w któ-
rej zapewniła sobie mandat, startu-
jąc z listy SLD. - Całe życie pozosta-
ła wierna swoim lewicowym przeko-
naniom – podkreśla córka Czesła-
wy Mazur. Zmarłą działaczkę i na-
uczycielkę z sentymentem wspomi-
nają uczniowie. W pamięci wielu po-
została jako osoba niezwykle mocno 
zaangażowana w swoją pracę. 

 Pogrzeb odbędzie się w najbliż-
szą środę, 28 października o godz. 
10 na cmentarzu komunalnym w 
Piasecznie.  

Kamil Staniszek

Nocny klimat na czytanie
PIASECZNO Tegoroczne ogólnopolskie wydarzenie „Noc Bibliotek” odbyło się pod hasłem „Klimat na czytanie”. 

Wśród około tysiąca biorących w niej udział placówek nie zabrakło i Biblioteki Głównej w Piasecznie

 W Centrum Edukacyjno-Mul-
timedialnym zorganizowano tego 
wieczoru wiele różnorodnych atrak-
cji. Jednym z nich była gra tereno-
wa dla całych rodzin. Na uczestni-
ków zabawy, w której wzięło łącz-
nie udział dziewięć  kilkuosobowych 
grup, czekało w sumie dziesięć zaga-
dek, zadań i ciekawostek o tematy-
ce ekologicznej. Była to również nie-
spotykana okazja do tego by zajrzeć 
w niedostępne na co dzień zaka-
marki budynku CEM. Na każdego 
z uczestników gry czekał upominek, 

a po zakończeniu rozgrywki odbył 
się pokaz filmu dla dzieci o tema-
tyce ekologicznej - „Jakub, Mimmi 
i gadające psy”. Oprócz tego można 
było podzielić się książką w specjal-
nym nocnym bookcrossingu.
 Osobną atrakcją był turniej 
FIFA 21 dla nastolatków, który rów-
nież cieszył się dużym powodzeniem 
– tym bardziej, że zbiegł się on z pre-
mierą najnowszej edycji słynnej gry 
komputerowej Electronic Arts.

Tyl.





DAM PRACĘ

Zatrudnię ekspedientki, Groszek, tel. 508 23 85 86

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Zatrudnię do sklepu spożywczego w Mrokowie 
Tel. 507 182 926

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

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

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

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

Grafik, Operator DTP. 
Prosimy o wysłanie cv na adres: praca@galia.net.pl

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

Ekspedientkę, Gabryelin, tel. 508 288 773

Praca w rolnictwie. Konstancin , tel. 574 162 964

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z siedzibą w Pia-
secznie  poszukuje pracownika do działu sprzedaży. CV 
proszę wysyłać na adres

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowcę z doświadcze-
niem na trasy międzynarodowe. Tel 600 065 813

Golden sp zoo - zatrudnimy osobę do działu sprzedaży 
owoców suszonych i liofilizowanych . Wymagana znajo-
mość języka angielskiego, doświadczenie w handlu. Pra-
ca w Czaplinku. Zainteresowanych poprosimy o kontakt 
telefoniczny. Nr tel 662 108 852, info@goldendrying.pl

Ukrainkę do recepcji hotelowej. Praca w Górze Kalwarii. Za-
kres obowiązków - prowadzenie recepcji hotelowej, sprzą-
tanie hotelu. Oferuję zakwaterowanie. Tel 606 314 684

Zatrudnię osobę do obsługi maszyn do pakowania. Praca 
w Czaplinku. Tel 600 065 813

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle 
(ul. Kwiatowa 28) zatrudni pomoc kuchenną (pełen etat). Te-
lefon kontaktowy: 22 462 85 44 w godz. 6:00 - 14:00. CV 
proszę złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesy-
łać na adres e-mail: kamil_szymanski@spwmy.edu.pl

Zatrudnię stolarza, tel. 690 413 827

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

SZUKAM PRACY 

Kierowca dyspozycyjny, samochód osobowy, 
tel. 691 949 343

Sprzątanie, tel. 880 255 904

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

Sprzedam blaty dębowe w różnych ilościach 
i grubościach, tel. 690 413 827

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Przyczepę 6T, D50, metalowe burty. Ciągnik Ursus C 385 
oraz dwa BDF-y na jabłka, tel. 662 245 679

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361

Mokotów 78 m kw. 4-pokojowe, tel. 513 237 287

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

Mieszkanie 3-pokoje Piaseczno tel. 607 894 242

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

Mieszkanie 45 m kw., pokój, kuchnia, łazienka w Łoziskach, 
670 zł/mies, tel. 697 327 449

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

Kwatery, tel. 728 899 673

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

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

Mieszkanie w Górze Kalwarii 48 m kw., tel. 604 373 410

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Mieszkanie do remontu, tel. 502 380 635

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wy-
wieziemy złom, tel. 502 898 418

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

Oferuje pranie tapicerki samochodowej i mebli za po-
mocą odkurzacza karcher oraz środków pochodzących 
również od firmy karcher. Dojazd do klienta. Piaseczno 
okolice. Ewentualnie proponuje wynajem i 100 g prosz-
ku do prania gratis za 50 zł na dobę. Jeżeli czujesz się 
na siłach zrób to sam nie czekaj, tel. 403 447 860

Tynki gipsowe, elewacje, wylewki Tel.502 788 561

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

Tynki tradycyjne i gipsowe, Tel.  604 415 352

Remonty, wykończenia, pełny zakres oraz kostka 
brukowa, tel. 601 304 250

Elektryk, tel. 666 890 886

Dachy, rynny, tel. 798 836 860

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

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

Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
 
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Tynki gipsowe, tel. 502 788 561

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

TARASY, TERAKOTA, ZABUDOWY, TEL. 539 653 047

ROZBIÓRKI, TEL. 539 653 047

PODDASZA OCIEPLENIE K/G, TEL. 728 890 101

REMONTY KOMPLESOWO TEL. 728 890 101

Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Pokrycia dachowe, tel. 730 358 998

Dekarskie, dach, blachodachówka trapezowa, papa, ryn-
ny, obróbki, tel. 798 518 276

Renowacja mebli, tel. 510 266 143

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

Ogrodnicze, oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519874891

Dachy-naprawa tel. 792 354 779

Ogrody, sprzątanie i wycinka drzew, tel. 601 304 250

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

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

Pogotowie remontowe tel.735 616 596

Złota rączka tel.735 616 596

Malowanie itp. Tel. 735 616  596

 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 

GRUPA WSPARCIA Rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o 
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju oso-
bowości. Oferuje też wsparcie indywidualne. Spotka-
nia darmowe, tel. 571 37 31 18

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 

Łóżko dla osoby leżącej sprzedam, tel. 601 213 555

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

Oddam 2 – letniego kundelka, tel. 509 920 854
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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

Firma sprzątająca zatrudni na 1/2 etatu osoby do sprzątania 
budynków wraz z terenem.  Praca na Ursynowie, w godzi-
nach 8-12. Mile widziani sprawni emeryci i renciści. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie !!! Kontakt: 509 129 984, 9-16:00

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

Budowlana 1000 m kw.  media, pod Grójcem,
tel. 664 361 699

Stanowisko garażowe, w bloku 31 przy ul. J Pawła II 
w Piasecznie osiedle strzeżone, tel. 698 698 413

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

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

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

Glazura, terakota, remonty, tel. 694 126 583

Budowa ogrodzeń, tel. 667 446 914

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

Pracownik gospodarczy - praca teren zielony i korty
tenisowe.  Pół etatu. Mysiadło. Tel. 501 615 244

Pracownik sprzątający do klubu sportowego. Mysiadło.  
Pół etatu. 501-615-244

Poszukuję kierowcy, Kat. „C”, na skład węgla, Piasecz-
no, tel. 502 220 881

Pilarz-drwal z okolic Piaseczna z kat. B, możliwość 
pracy dorywczej, tel. 696 675 095

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39
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AKTUALNOŚCI

Salon Fryzjersko-kosmetyczny BB, 
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Likwidujemy 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,

R E K L A M A

Wraca temat nowej 721
POWIAT W ubiegły piątek  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadał na wniosek 

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich rygor natychmiastowej wykonalności 

swojej decyzji środowiskowej z czerwca 2018. Oznacza to, że MZDW może dokończyć 

projektowanie drogi. Pytanie, dlaczego nastąpiło to dopiero teraz?

 O nowym przebiegu drogi 721, 
która połączy Piaseczno z węzłem 
Lesznowola na budowanej właśnie 
Puławskiej Bis oraz z węzłem w No-
wym Sękocinie mówi się od 16 lat. 
W czerwcu 2018 roku RDOŚ wydał 
dla drogi decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Od tej decyzji 
odwołało się 8 podmiotów. Sprawa 
utknęła w GDOŚ, który... bada ją 
do tej pory. Podobno decyzja Gene-
ralnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska jest już przygotowana i czeka 

na podpis. Póki co, od momentu za-
skarżenia decyzji RDOŚ, prace nad 
drogą zostały wstrzymane. W ubie-
głym tygodniu o sprawie rozma-
wiano podczas posiedzenia powia-
towej Komisji Strategii Gospodar-
czej, na której obecni byli m.in. mar-
szałek województwa Adam Struzik 
oraz dyrektor MZDW Tomasz Le-
wandowski. Dwa dni później, w pią-
tek 16 października  Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska wydał 
postanowienie o nadaniu rygoru na-
tychmiastowej wykonalności swojej 
decyzji z czerwca 2018. Oznacza to, 
że MZDW może kontynuować prace 
projektowe i kompletować dokumen-
ty potrzebne do uzyskania ZRID-u, 
co zajmie przynajmniej 1,5 roku. - O 
nadanie rygoru natychmiastowej 
wykonalności wystąpił pełnomocnik 
inwestora, a więc MZDW – wyjaśnia 
Agata Antonowicz z RDOŚ. - Wnio-
sek taki wpłynął do nas dopiero w 
sierpniu tego roku. Przychyliliśmy 
się do niego ze względu na ważny in-
teres społeczny – dodaje. 
 W tym miejscu nasuwa się pyta-
nie dlaczego MZDW zwrócił się o to 
dopiero teraz, a nie od razu po wy-
daniu przez RDOŚ decyzji środowi-
skowej (metodę taką stosuje od lat 
GDDKiA), co spowodowało opóź-

nienie inwestycji o ponad 2 lata. Za-
pytaliśmy o to MZDW, ale na razie 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
 W optymistycznym wariancie 
dokumentacja niezbędna do ogło-
szenia przetargu na budowę nowego 
przebiegu drogi 721 zostanie skom-
pletowana pod koniec 2020 roku 
(prawdopodobnie wówczas zostanie 

otwarta Puławska BIS). Sama bu-
dowa może potrwać kolejne 3-4 lata 
pod warunkiem że nie będzie nie-
przewidzianych niespodzianek i uda 
się pozyskać finansowanie na reali-
zację inwestycji (na razie są zarezer-
wowane środki tylko na projekt).

Tomasz Wojciuk

Wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności w 2018 roku 

przyspieszyłoby strategiczną inwestycję o ponad dwa lata

Wygląda na to, że Puławska 

Bis powstanie przynajmniej 

4 lata wcześniej niż nowa 

droga 721. Czy mieszkańcom 

Piaseczna i Lesznowoli grozi 

paraliż komunikacyjny?

Spór o plan miejscowy dla
atrakcyjnej nieruchomości
KONSTANCIN-JEZIORNA Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu radni 

przyjmą nowy plan miejscowy dla 5-hektarowej gminnej działki znajdu-

jącej się przy ul. Tuwima. Zaraz potem nieruchomość ma trafi ć na sprze-

daż i zostać zabudowana. Zapisy planu nie do końca satysfakcjonują 

mieszkańców pobliskiego osiedla Elsam, którzy obawiają się uciążliwości

 Położone między drogą 74 (ul. Wilanowska), a ulicą Od Lasu osiedle Elsam 
sąsiaduje z gminną nieruchomością przez ul. Tuwima. - Nie wiem dlaczego 
gminie tak bardzo właśnie teraz zależy na sprzedaży tej działki. Może mają ja-
kiegoś kupca? – zastanawia się pani Milena, mieszkanka osiedla Elsam. - Bo-
imy się, że gminna nieruchomość zostanie skomunikowana z głównymi dro-
gami poprzez wąskie uliczki na naszym osiedlu. Uważamy, że nasze drogi nie 
są do tego przystosowane, mają zresztą status dróg wewnętrznych.
 Mieszkanka tłumaczy, że gmina zgodziła się wprawdzie wpisać do planu 
zagospodarowania zakaz przejeżdżania przez osiedle Elsam, ale jednocześnie 
zmieniła ulicę Tuwima i fragment Wi-
lanowskiej w drogi publiczne. - Zapis, 
że nowe osiedle nie będzie korzystać 
z naszych dróg jest więc tak naprawdę 
życzeniowy – uważa pani Milena. 
 Ale mieszkańcy mają też inne oba-
wy. Boją się, że woda z nowego osiedla będzie zalewała ich nieruchomości, 
a system kanalizacji zostanie przeciążony. - Złożyliśmy do tego planu swoje 
uwagi – wyjaśnia nasza czytelniczka. - Zażyczyliśmy sobie, aby Tuwima i Wi-
lanowskiej nie przekształcać w drogi publiczne, a między osiedlami utworzyć 
bufor w postaci pasa zieleni o szerokości 10 m. Niestety, na stronie gminy prze-
czytałam, że nasze uwagi zostały odrzucone – dodaje.
 Do sprawy odniósł się burmistrz Kazimierz Jańczuk, który wyjaśnił nam, 
że zmiana planu ma na celu uporządkowanie dróg dojazdowych na terenie 
gminnej nieruchomości. W środę na komisji ładu przestrzennego radni pochy-
lili się nad uwagami wniesionymi do planu przez mieszkańców osiedla Elsam. 
Ustalono, że obsługa komunikacji zewnętrznej nowego osiedla będzie odby-
wała się wyłącznie (to słowo na prośbę mieszkańców zostało dopisane) od dro-
gi 724. Kilka innych uwag zostało odrzuconych, w tym ta dotycząca utworze-
nia 10-metrowego pasa zieleni oraz zrobienia dojścia do lasu. - Projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię komisji ładu przestrzennego, podczas najbliższej se-
sji zostanie on poddany pod głosowanie – zapowiada burmistrz Kazimierz Jań-
czuk. - Jeśli nowy plan miejscowy zostanie przyjęty, zlecimy wykonanie opera-
tu szacunkowego i ogłosimy przetarg na zbycie tej nieruchomości.

TW

Mieszkańcy osiedla Elsam boją się, że kolejne osiedle w najbliż-

szym sąsiedztwie pogorszy warunki ich życia

Przyjęcie nowego planu 

miejscowego otwiera furtkę 

do zbycia nieruchomości

Śmierć 12-latki! 
Kolejna ofiara zaczadzenia?
PIASECZNO Do tragicznego zdarzenia doszło 20 października po półno-

cy przy ul. Kauna. W łazience zasłabła 12-letnia dziewczynka. Niestety 

akcja reanimacyjna była bezskuteczna. Dziecko zmarło

 - Prawdopodobną przyczyną śmierci było zaczadzenie – informuje st. 
sierż. Rafał Markiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Ciało 
dziecka zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. Postępowanie 
w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratury. 
 Po północy dziewczynka straciła przytomność w łazience. Na miejsce we-
zwano karetką pogotowia oraz ściągnięto śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, który wylądował na piaseczyńskim stadionie. - Lekarz i ratow-
nik medyczny zostali przewiezieni ze stadionu na ul. Kauna – mówi mł. bryg. 
Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie. - W tym czasie trwała resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Nie-
stety przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 12-latki. 
 Wiele wskazuje na to, że przyczyną śmierci dziecka było zaczadzenie. W 
łazience, gdzie przybywała dziewczynka, znajdował się piecyk. - Strażacy 
zmierzyli stężenie tlenku węgla i było ono śladowe – mówi  mł. bryg. Łukasz 
Darmofalski. - Wcześniej jednak łazienka była przewietrzona, więc te wyniki 
mogą być niemiarodajne. 

AB
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