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NADAJ OGŁOSZENIE
DROBNE PRZEZ INTERNET!!!
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Na naszej stronie internetowej w prawym górnym
rogu kliknij ikonkę „Ogłoszenia”
Wpisz treść, wybierz rubrykę i rodzaj czcionki
To bardzo proste!

www.kurierpoludniowy.pl
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Wycinają drzewa pod drogę, której nie ma
w budżecie
LESZNOWOLA Wycinka około 1000 drzew

Referendum
nie będzie
str. 12

pod ulicę Runa Leśnego we Władysławowie rozpoczęła się na początku tego
tygodnia. Jest to o tyle dziwne, że inwestycja... nie będzie w najbliższym czasie realizowana. - To bezsensowne i niepotrzebne działania, które naruszą równowagę lokalnego ekosystemu – uważa
pan Piotr, jeden z mieszkańców pobliskiej Kuleszówki
str. 6

Niedrożny rów
komplikuje życie
rolnikom
PRAŻMÓW – W Nowym Prażmowie bobry zatamowały
rów zbierający wodę z okolicznych pól – poinformował
nas pan Stanisław, jeden z rolników. Okazuje się, że w
gminie od lat nie ma spółki wodnej, która mogłaby zająć
się konserwacją systemu melioracji

Dodatkowa opłata
za liście?
str. 4

str. 3
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PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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KRONIKA POLICYJNA

PIASECZNO

LESZNOWOLA

Pościg za mercedesem zakończył się na Białołęce
Około 2 w nocy policjanci otrzymali informację, że z jednej z posesji w Magdalence został skradziony mercedes o wartości około 250
tys. zł. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za samochodem w pościg, który zakończył się dopiero na warszawskiej Białołęce. Zatrzymano 24-latka, który odpowie za kradzież. Sprawa jest rozwojowa.

Okradli ratowników medycznych
Do jednego z domów w Łazach została wezwana karetka pogotowia. Gdy ratownicy medyczni udzielali pomocy choremu, z ambulansu skradziono dwa telefony komórkowe. Wizerunek złodziei zarejestrowała jednak kamera monitoringu, dzięki czemu udało się ich
szybko zidentyfikować i zatrzymać. 33-latek i jego o sześć lat starszy
kompan usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.
O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Skradziono maserati
W nocy z wtorku na środę w rejonie ulicy Aronii w Mysiadle skradziono maserati z 2017 roku o wartości około 200 tys. zł. Policja prosi
o kontakt świadków zdarzenia.

Wpadł podczas zwykłej kontroli
W środę w Wólce Kosowskiej policjanci zatrzymali do kontroli toyotę. Auto prowadził 38-letni Gruzin, który przyjechał do Lesznowoli aż z Dolnego Śląska. W samochodzie mężczyzny znaleziono narzędzia i akcesoria wykorzystywane do kradzieży pojazdów. Co więcej,
policjanci podejrzewają, że 38-latek może mieć na sumieniu przynajmniej dwa takie przestępstwa. Sprawa jest rozwojowa.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Winą za kolizję obarczyli... niedźwiedzia
Kilka dni temu tuż po północy doszło do dziwnej kolizji w Parceli.
Uczestnicy zdarzenia zgodnie twierdzili, że na drogę przed ich pojazdami
wyskoczył... niedźwiedź. Wyjaśnienia te były o tyle dziwne, że ostatniego
niedźwiedzia na Mazowszu widziano pod koniec XVII wieku. Dlatego policjanci podejrzewają, że uczestnicy kolizji będąc w zmowie świadomie ją
spowodowali, aby wyłudzić odszkodowanie. Jeden z kierowców został już
zatrzymany i trafił do celi. Pozostali są przesłuchiwani przez policję.

nr 41 (834)/2020

Opóźnienia
w odbiorze odpadów
PUK Piaseczno informuje, że
w związku ze stwierdzonym u
kolejnych pracowników zakażeniem COVID-19 w najbliższych tygodniach wystąpią kilkudniowe
opóźnienia w odbiorze odpadów
komunalnych na terenie gminy.
W pierwszej kolejności opóźnienia wystąpią w zabudowie jednorodzinnej (chodzi o odbiór odpadów biodegradowalnych).

Wydzierżawią
dawną stołówkę
Niedługo starostwo ogłosi przetarg na dzierżawę dawnej
stołówki wojskowej przy ul. gen.
Kleeberga. Poprzedni dzierżawca, mimo że od 2016 roku uiścił
na rzecz powiatu opłatę w wysokości 200 tys. zł i dodatkowo 60
tys. zł podatku od nieruchomości, wycofał się z planowanego
przedsięwzięcia nie poczyniwszy
w obiekcie żadnych prac, oprócz
zabezpieczania budynku przed
dalszym niszczeniem. Zlokalizowana w centrum miasta nieruchomość ma zostać wydzierżawiona na 30 lat. Oferta obejmuje
nie tylko byłą stołówkę, ale także
dawny wojskowy areszt oraz parking przy magazynie sądowym.
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Szalał po drodze skradzionym ciągnikiem
W rejonie ulicy Bielawskiej skradziono ciągnik rolniczy. Wkrótce
został on zauważony na jednej z pobliskich ulic. Jednak, mimo że traktor próbowała zatrzymać policja i świadkowie, jego kierowca podjął
próbę ucieczki, doprowadzając przy okazji do kolizji z trzema pojazdami. W końcu 44-latek został zatrzymany i obezwładniony. Odpowie
za kradzież, spowodowanie kolizji oraz jazdę ursusem bez uprawnień,
gdyż ciąży na nim zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
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Niedrożny rów komplikuje
życie rolnikom
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Rozpoczęła się
przebudowa Dworskiej

PIASECZNO Ruszyła rozbudowa ulicy Dworskiej na odcinku od StaroPRAŻMÓW – W Nowym Prażmowie bobry zatamowały rów zbierający wodę z okolicz- chylickiej do drogi 721. Kluczowym elementem inwestycji jest komnych pól – poinformował nas pan Stanisław, jeden z rolników. Okazuje się, że w gminie pleksowa modernizacja mostu na Jeziorce
od lat nie ma spółki wodnej, która mogłaby zająć się konserwacją systemu melioracji
Pan Stanisław prowadzi nas
przez pola do biegnącego obrzeżem
wsi rowu. - Ma on około dwóch kilometrów długości i ciągnie się potem
przez lasy chojnowskie, uchodząc do
Jeziorki – opowiada. - Niestety, na
kilku odcinkach cieku zagnieździły się bobry. Zbudowały one zapory,
hamujące przepływ wody. Efekt jest
taki, że na pobliskich polach tworzą

System melioracji powinien
być regularnie czyszczony
i udrażniany. Wówczas nie
ma problemu z bobrami
się rozlewiska, nieprzejezdna jest też
ulica Wiśniowa, łącząca naszą miejscowość z Łosiem – dodaje.
Mężczyzna wyjaśnia, że problem z zatkanym rowem nie jest
nowy. Twierdzi, że bobry pojawiły
się kilka lat temu, najpierw na odcinku leśnym. Jedynym wyjściem z
tej sytuacji byłoby pozbycie się ich i
oczyszczenie rowu, ale jest to trudne do zrobienia. Bobry są pod częściową ochroną. Zgodę na rozebranie tam i ich ewentualne przesiedlenie mógłby wydać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
O takie pozwolenie występuje zwy-

Pan Stanisław pokazuje stojącą w rowie wodę
kle zarządca rowu. W gminie Prażmów od lat nie ma spółki wodnej.
W związku z tym za rów odpowiadają właściciele działek, przez które przebiega oraz nadleśnictwo.
- Niedawno lasy chojnowskie usunęły jedną tamę, ale to nie rozwiązuje problemu – uważa pan Stanisław.
- Poza tym bobry zaraz i tak ją odbudują... W tej sytuacji udrażnianie
odcinka rowu przebiegającego przez
pola jest bez sensu.
Wójt Prażmowa Jan Dąbek przekonuje, że od lat proponuje rolnikom

W najgorszym wypadku przebudowa drogi i mostu
potrwa do września przyszłego roku

założenie spółki wodnej. - Rozmawiamy na ten temat z sołectwami i
większość mieszkańców chce takiego rozwiązania – twierdzi. - Od półtora roku nanosimy też na mapy istniejące systemy melioracji. Będziemy chcieli powoli odtwarzać te ciągi,
a przynajmniej ich część. Ale na tym
nie koniec, zaplanowaliśmy również
6 zbiorników retencyjnych na terenie gminy. Pozyskujemy już pod nie
grunty i czekamy na ustawę, zapewniającą finansowanie tej inwestycji.

Inwestycję realizuje starostwo powiatowe. 16 listopada na drodze zmieniła się organizacja ruchu. Termin zakończenia wszystkich prac ustalono na
koniec września przyszłego roku. - Najważniejszy w tym całym zadaniu jest
most – mówi Joanna Grela z wydziału promocji starostwa powiatowego. Jeśli jego przebudowa (obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym) zakończy się wcześniej, wówczas ruch Dworską zostanie przywrócony. Do tego czasu droga zostanie podzielona niejako na dwa odcinki (nie będzie nią przejazdu): od Starochylickiej do mostu oraz od mostu do drogi 721. W ramach rozbudowy Dworska zyska nową nawierzchnię, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy. Wykonawca zrobi też zjazdy na posesje, wymieni oświetlenie na ledowe, wykona
nowe oznakowanie. Inwestycja ma kosztować niemal 6 mln zł.

Tomasz Wojciuk
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Robią rondo i nowy
chodnik

Czy właściciele domów jednorodzinnych
powinni płacić więcej za śmieci?

PIASECZNO Do końca miesiąca ma potrwać budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Gościniec i Masztowej w Kuleszówce.
Równocześnie wzdłuż Masztowej powstaje chodnik. Ale to nie koniec,
bo wkrótce powiat rozstrzygnie przetarg na gruntowną przebudowę
kolejnego odcinka tej drogi od Alternatywy do Złotych Piasków

PIASECZNO/LESZNOWOLA – Dlaczego każdy mieszkaniec płaci identyczną stawkę za śmieci,
podczas gdy właściciele domów jednorodzinnych produkują o wiele więcej bioodpadów? – zastanawia się pan Piotr. - Teraz zaczęło się grabienie liści, a niektórzy wystawiają przed ogrodzenie nawet po kilkadziesiąt worków
Tego typu pytania najczęściej
pojawiają się jesienią oraz wiosną,
kiedy trwa porządkowanie przydomowych ogrodów. Oczywiście worki z „zieleniną” wystawiają nie tylko mieszkańcy Piaseczna, ale także innych miejscowości. - Ostatnio
widziałem jak ktoś wystawił przed
ogrodzenie kilkadziesiąt worków w
Magdalence. Nie wydaje mi się, żeby

Utylizacja tony odpadów
zielonych kosztuje obecnie
od 700 zł do 1100 zł

Pierwszy etap prac ma zakończyć się do 30 listopada. Dalsza
przebudowa Masztowej w kierunku zachodnim planowana jest
w przyszłym roku
Do tej pory przemieszczanie się poboczem Masztowej groziło śmiercią
lub trwałym kalectwem. Wreszcie będziemy mieli chodnik – nie kryje swej
radości pan Przemysław, mieszkaniec Kuleszówki. Budowa chodnika na
odcinku od Wojska Polskiego do Złotych Piasków trwa już kilkanaście dni
i ma zakończyć się do 30 listopada. Do tego czasu ma być też gotowe rondo. W ramach tej części zadania wykonawca ułoży też na drodze nową nawierzchnię. Pierwszy etap przebudowy Masztowej będzie kosztował prawie
2,2 mln zł. Tymczasem zarządzający drogą powiat piaseczyński już szykuje się do drugiego etapu. Do 17 listopada przyjmowano oferty firm zainteresowanych przebudową ulic Produkcyjnej i Masztowej na odcinku od Alternatywy do Złotych Piasków (chodzi o odcinek drogi powiatowej łączący
Kuleszówkę z Łazami). Odcinek ten ma być zrobiony do 30 czerwca, a jego
modernizacja zacznie się prawdopodobnie na początku przyszłego roku.
Zakres robót budowlanych obejmie m.in. rozbiórkę istniejącej jezdni, która znajduje się w fatalnym stanie, prace ziemne, ustawienie krawężników,
wykonanie nowej nawierzchni oraz podbudowy, ułożenie chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów na posesję, a także ustawienie oznakowania i obsianie poboczy trawą.
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wszystkie liście pochodziły z jednego ogrodu, który był po prostu mały.
Może niektórzy ludzie wykorzystują okazję, aby uporządkować sobie
również teren firmy czy innej nieruchomości – zastanawia się pan Paweł, mieszkaniec Lesznowoli.
W tej chwili w Lesznowoli śmieci (w tym także bioodpady) odbierane są od mieszkańców na zasadzie
ryczałtu. Oznacza to, że firma Jarper pobiera ustaloną, miesięczną
stawkę bez względu na ilość generowanych odpadów. Od przyszłego
roku ten system ma się jednak zmienić. Zacznie obowiązywać opłata od
tony. Czy to oznacza, że właściciele domów jednorodzinnych, którzy
generują najwięcej odpadów zielonych, zapłacą więcej? Dowiedzieliśmy się, że nie. Stawka będzie równa dla wszystkich i będzie zależała – tak jak w tej chwili – od ilości
zużytej wody. Pojawi się jednak zachęta do kompostowania w postaci 9-procentowego upustu, z którego będą mogli skorzystać właściciele
domów jednorodzinnych (wcześniej

Właściciele domów jednorodzinnych najwięcej odpadów
zielonych oddają wiosną i jesienią
trzeba będzie zmienić deklarację).
Podobną politykę prowadzi gmina Piaseczno. - Upust za kompostowanie wynosi u nas 2,90 zł miesięcznie od osoby i obowiązuje od 1 października – informuje Barbara Wysocka, kierująca referatem gospodarowania odpadami. - To dokładnie
tyle, ile wynosi miesięczny koszt odbioru i utylizowania odpadów zielonych w przeliczeniu na jedną osobę. Co do obarczania właścicieli domów jednorodzinnych dodatkowyR
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mi kosztami związanymi z produkcją przez nich większej ilości bioodpadów, to takich działań nie dopuszcza ustawa. W zabudowie wielorodzinnej śmieci odbierane są z
kolei o wiele częściej, co również
więcej kosztuje gminę. Nie da się
tak skonstruować systemu gospodarowania odpadami, aby był w 100
proc. sprawiedliwy dla wszystkich
– uważa Barbara Wysocka.

Tomasz Wojciuk
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Laptopy trafiły do dzieci
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Drogowy krok do przodu

Do końca listopada kilka arterii w gminie Góra Kalwaria zyska nową,
We wtorek odbyło się wyjątkowe spotkanie w Górze Kalwarii. W ramach akcji „EKO Pomoc równą nawierzchnię. Prace już ruszyły.
ERP” współpracująca z naszą gminą Europejska Platforma Recyklingu przekazała komputery do zdalnego nauczania dla 10 uczniów z rodzin wielodzietnych.
Góra Kalwaria od lat bierze
udział w różnych konkursach ekologicznych. Uczniowie szkół z terenu gminy bardzo się w nie angażują
i zostało to docenione!
Z powodu pandemii koronawirusa placówki oświatowe musiały
przejść na nauczanie on-line. Niestety, w wielu domach brakuje komputerów, w rodzinach wielodzietnych jest ich niedostateczna ilość, a
w innych dzieci zmuszone są dzielić
komputer z rodzicami, którzy również pracują zdalnie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii wytypował uczniów do udziału w
programie „EKO Pomoc ERP".
17 listopada uczniowie otrzymali od Europejskiej Platformy Recyklingu laptopy. Oprócz komputerów przenośnych ERP przygotowała dla uczniów specjalną e-lekcję, z
której dzieci będą mogły dowiedzieć
się czym jest tzw. Re Use, czyli ponowne użycie sprzętu.
- Jako ERP Polska od wielu lat
zajmujemy się edukacją ekologiczną.
Dzisiaj, w dobie pandemii edukacja
ta przyjęła zupełnie inną formę. Aby
uczniowie mogli uczestniczyć w lekcjach konieczny jest dostęp do komputera lub laptopa. Nie zawsze jednak potrzebny jest sprzęt najnowszej
generacji. Okazuje się, że komputerom, których inni chcą się pozbyć
można nadać drugie życie, pod warunkiem, że wcześniej trafią one we

Darczyńcy przekazują komputer Oli i jej bratu (fot. ERP.TV)
właściwe miejsce. Dlatego podjęliśmy decyzję, że wspólnie z zakładem
Polblume z Góry Kalwarii naprawimy kilkanaście laptopów i przekażemy je do ponownego wykorzystania
przez uczniów. Mamy nadzieję, że
będą im służyć jeszcze przez wiele
lat - mówi Aleksandra Becmer, specjalista ds. recyklingu ERP Polska
Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
- Laptopy, które zostały wręczone potrzebującym rodzinom z Góry
Kalwarii dzięki naszej współpracy z

ERP, zostaną z pewnością wykorzystane przez młodych ludzi nie tylko
podczas e-lekcji przyrody, ale ogólnie podczas zdalnego nauczania –
dodaje Krzysztof Miazga z Zakładu
Przetwarzania ZSEiE i Recyklingu
Opadów - Polblume.
Akcja „EKO Pomoc ERP” organizowana jest od czerwca br. i objęła
swoim zasięgiem różne województwa na terenie kraju
Patronat medialny: Press Service - Monitoring Mediów
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Drogowcy kończą roboty na ul. Kościelnej w Baniosze. Dwa tygodnie
temu na 110-metrowym odcinku tej ważnej drogi został położony asfalt.
Wcześniej powstało odwodnienie oraz nowy chodnik. Na te prace gmina pozyskała 184 tys. zł unijnej dotacji.
Obecnie trwają roboty lub wkrótce się rozpoczną także na kilku innych
drogach. W środę firma drogowa ułożyła nawierzchnie asfaltową na około
80-metrowym odcinku ul. Długiej w Moczydłowie. Zabiegali o to szczególnie
mieszkańcy osiedla Rezydencja, dla których nakładka zapewni bezproblemowy wyjazd na drogę wojewódzką nr 724. Jeszcze w tym tygodniu wyasfaltowany zostanie również ostatni nieutwardzony odcinek drogi na osiedlu Parcela w mieście. Chodzi o 80-metrowy fragment ul. Żwirki i Wigury pomiędzy
ul. Sobieskiego i Batorego.
Już wkrótce zupełnie inaczej będzie się jeździło położoną tuż przy Jeziorze Czerskim ul. Gródź w Czersku. Tu w ciągu kilkunastu najbliższych dni asfalt zostanie położony na odcinku o długości 410 metrów. Na to zadanie gmina pozyskała 114 tys. zł dofinansowania. Natomiast w Dobieszu będzie przebudowany 450-metrowy fragment popękanej jezdni (ul. Ogrodowej) łączącej
gminy Góra Kalwaria i Prażmów.
W innej technologii zostanie z kolei wykonany ostatni nieutwardzony odcinek ul. Polnej w Kątach, łączącej ul. Spacerową i Brzozową. Do połowy grudnia, po wykonaniu odwodnienia, kostka będzie ułożona na 265-metrowym
odcinku drogi.
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Chorzy na COVID-19 trafiają
do szpitala św. Anny
PIASECZNO Niedawno pisaliśmy, że szpital św. Anny w Piasecznie decyzją
wojewody ma zostać w całości przekształcony w placówkę COVID-ową. Zapowiadana decyzja weszła w życie 5 listopada, jednak po rozmowach z NFZ
zdecydowano, że w szpitalu tylko jeden odział zostanie przeznaczony dla
chorych na koronawirusa. W sumie będzie to 21 łóżek

Wycinają drzewa pod drogę,
której nie ma w budżecie
LESZNOWOLA Wycinka około 1000 drzew pod ulicę Runa Leśnego we Władysławowie rozpoczęła się na początku tego tygodnia. Jest to o tyle dziwne, że inwestycja... nie będzie w najbliższym czasie realizowana.
- To bezsensowne i niepotrzebne działania, które naruszą równowagę lokalnego ekosystemu – uważa pan
Piotr, jeden z mieszkańców pobliskiej Kuleszówki
O planach gminy, dotyczących budowy szerokiej na sześć metrów drogi z
chodnikiem i ścieżką rowerową pośrodku lasu, pisaliśmy w lipcu tego roku.
Ulica Runa Leśnego, bo o niej mowa,
ma połączyć w przyszłości ulicę Cichą we Władysławowie z ulicą Piasz-

Z informacji przekazanych
przez nadleśnictwo
wynika, że gmina mogła
odwlec termin wycinki,
ale tego nie zrobiła

W obecnej sytuacji czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala
nieco się wydłużył
O sytuacji w szpitalu św. Anny poinformowała niedawno radnych powiatowych zasiadających w Komisji Zdrowia Lidia Albrechowicz, dyrektor placówki. - Po rozmowach z NFZ udało się wynegocjować utworzenie w szpitalu
21 łóżek dla chorych na COVID-19, a nie jak pierwotnie zakładano, przekształcenie całej placówki w szpital COVID-owy – wyjaśniała. - To dobra informacja,
bo cały czas staramy się pracować normalnie, robić planowane zabiegi operacyjne i prowadzić oddział ginekologiczno-położniczy, na którym przyjmowane są porody. Mam nadzieję, że taki stan rzeczy uda się jak najdłużej utrzymać. W miarę normalnie pracuje też przychodnia, nie wykonujemy na razie
tylko badań endoskopowych.
Decyzję wojewody o wydzieleniu oddziału COVID-owego dyrekcja placówki otrzymała 6 listopada. Poproszono o jej odroczenie do czwartku, ale
pismo w tej sprawie pozostało bez odpowiedzi. Do szpitala trafiają pacjenci w stanie ciężkim, którzy mają choroby towarzyszące. Placówkę podzielono
na dwie strefy: czerwoną (dla chorych na COVID-19) i zieloną dla pozostałych
pacjentów. Ruchem w obrębie wydzielonych stref, które nie mogą się krzyżować, zawiadują żołnierze (m.in. z Wojsk Obrony Terytorialnej).

TW
PIASECZNO

Bajkowa Niedziela
W najbliższą niedzielę w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się
spektakl „Szabadabada” Teatru Fuzja - opowieść o osiedlowej przyjaźni
trójki zwierzaków: wróbla, kota oraz psa. Bohaterowie postanawiają przeprowadzić rewolucję na pobliskim placu zabaw. W tym celu zakładają
Gang, wymyślają demokrację oraz zamieniają niewygodne pory roku…
Początek transmisji live z sali Domu Kultury w Piasecznie o godzinie 17 na
Facebooku Centrum Kultury w Piasecznie – cena dostępu 10 złotych.
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czystą. Będzie to raczej odległa przyszłość, bo w tej chwili gmina na realizację tej inwestycji nie ma po prostu
środków. - Nie przeszkadza to jednak
wyrzynać drzew, które tak naprawdę
nikomu nie przeszkadzają - twierdzi
nasz czytelnik, który kilka miesięcy
temu nagłośnił sprawę, próbując zainteresować nią nie tylko lokalną społeczność i władze samorządowe, ale
także organizacje ekologiczne.
Planują tę drogę od lat
Z informacji jakie udało się nam
uzyskać wynika, że już w 2017 roku
rada gminy wprowadziła do budżetu środki na wykonanie projektu drogi. W marcu ubiegłego roku starosta
piaseczyński wydał ZRID umożliwiający realizację zadania, który stał
się ostateczny półtora miesiąca później. - Jeśli jest taka możliwość gminy, projektując drogi, występują o
wydanie decyzji ZRID, ponieważ jest
ona bezterminowa i się nie przedawnia – twierdzi Agnieszka Adamus z
gminnego wydziału promocji.
Z chwilą uzyskania ZRID-u
zmienił się jednak status nieruchomości, na której znajduje się ulica

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie po co było wycinać szeroki pas
pod gminną drogę, która i tak w najbliższym czasie nie powstanie
Runa Leśnego – z działki leśnej stała się ona działką drogową. Umożliwia to jej uporządkowanie i poszerzenie. Gmina wyjaśnia, że dzięki wycince drzew drogą będzie teraz
lepszy przejazd, mimo że w najbliższym czasie nie będzie ona przebudowywana.
Czy z oczyszczaniem pasa drogowego nie można było poczekać?
Argumenty gminy nie przekonują jednak dużej części mieszkańców. Zastanawiają się oni, po co wycinać drzewa teraz, skoro plany budowy drogi są tak naprawdę odległą
przyszłością. - Czy nie można było
wstrzymać się z porządkowaniem
pasa drogowego do momentu rozpoczęcia inwestycji – zastanawia się pan
Piotr. - Nie wiem, czemu mają służyć
podjęte kilka dni temu działania.
Udało się nam skontaktować
z Nadleśnictwem Chojnów, które
prowadzi wycinkę. Rzuciło ono na
całą sprawę nowe światło. - W lip-

cu ubiegłego roku zawarliśmy z gminą Lesznowola porozumienie dotyczące zasad przygotowania przez
nas terenu pod planowaną inwestycję – wyjaśnia Artur Pacia, zastępca nadleśniczego. - Było to następstwem zapisów zawartych w specustawie. Na podstawie tego dokumentu nadleśnictwo zostało zobligowane do usunięcia drzew i krzewów ze
wskazanej działki do 30 listopada tego
roku. 9 października, jako że inwestycja wzbudziła spore zainteresowanie
mieszkańców, zwróciliśmy się do gminy z zapytaniem, czy ta decyzja nie została uchylona oraz czy gmina utrzymuje zawarty w porozumieniu termin
usunięcia drzew. Gmina potwierdziła,
że wcześniejsze ustalenia są aktualne
– podkreśla Artur Pacia. Z naszych informacji wynika, że nadleśnictwo nie
musiało usuwać drzew już teraz i równie dobrze mogło wstrzymać się z tym
nawet kilka lat.

Tomasz Wojciuk

Czy wykonawca zniszczył meliorację?

LESZNOWOLA Pan Marcin często spaceruje w rejonie budowy Puławskiej Bis. - Wzdłuż
Tyl. pasa drogi można spotkać elementy zdewastowanej infrastruktury odwodnieniowej
– twierdzi. Tymczasem okazuje się, że wykonawcy S7 cały czas są kontrolowani przez
lokalną spółkę wodną, która wcześniej uzgodniła projekt odwodnienia trasy z GDDKiA
- Sączki były do tej pory niszczone podczas budowy dużych osiedli.
Teraz dzieje się to na niespotykaną
wcześniej skalę przy budowie Puławskiej Bis – twierdzi pan Marcin.
- Pola uprawne i posesje zlokalizowane obok powstającej eski, po
większym deszczu znajdą się pod
wodą. Budując nawet niewielki dom
trzeba uzyskać decyzję Wód Polskich i zachować układ sączków. Zastanawiające jest czy w przypadku
budowy Puławskiej Bis takie opinie
i pozwolenia były wydawane?
Nasz czytelnik twierdzi, że próbował zainteresować tematem gminę oraz Gminną Spółkę Wodną, ale
jego wątpliwości nie zostały rozwiane. Zapytaliśmy Adama Gawrycha,
przewodniczące zarządu spółki, czy
obawy mieszkańca są uzasadnione.
- Spółka wodna uzgodniła przebudowę systemu melioracji, znajdującego się w pasie drogowym Puławskiej Bis już na etapie projektowania drogi – zapewnia Adam Gawrych. - Cały czas jesteśmy w kontakcie z wykonawcami trasy i kontrolu-

jemy postępy prac.
Przez teren gminy Lesznowola
przebiegają dwa odcinki drogi S7,
budowane przez różnych wykonawców. Adam Gawrych twierdzi, że
współpraca z firmą Polaqua na odcinku A układa się wzorowo. - Wykonawca dodatkowo czyści i odnawia nasze rowy, widać że zależy mu na tym, aby system odwodnienia działał sprawnie – informuje przewodniczący Gawrych. - Inna
sytuacja jest na odcinku B. IDS-Bud

zszedł z placu budowy, a nowa firma
nie została jeszcze wybrana. Tam
zrobione są główne przejścia zbieraczy pod autostradą, ale nie są jeszcze spięte z nimi sączki. Rozumiem,
że mieszkańcy chcą mieć pewność,
że wszystko zostanie zrobione jak
należy. Dlatego jeszcze raz zapewniam: sytuacja jest pod kontrolą, a
przebudowa systemu odwodnienia
odbywa się zgodnie z zatwierdzonym wcześniej projektem – dodaje.
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Narodowe Święto
Niepodległości w Tarczynie
„Narody tracąc pamięć,
tracą życie” - sentencja ta,
której autorstwo przypisuje
się francuskiemu marszałkowi Ferdynandowi Foch’owi, zapisana na drewnianej tabliczce, znajdującej się na terenie jednej z
najsłynniejszych nekropolii
polskich – Starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku
w Zakopanem, mówi o pamięci. To właśnie ona pielęgnowana przez lata, przyczyniała się do tego, że Polska, choć w tamtym czasie nie było jej na mapach
świata, żyła i trwa do dziś.
To pamięć tworzyła tożsamość narodową Polaków
pod zaborami – pamięć o
języku ojczystym, tradycji

i niepodległym Państwie
Polskim.
Dla nas współczesnych
jest ona także ważnym elementem. Rokrocznie obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości, które
na stałe wpisało się do kalendarza ważnych wydarzeń dla naszej Ojczyzny.
11 listopada na Rynku w Tarczynie delegacja władz samorządowych:
Barbara Galicz Burmistrz
Tarczyna, Mirosław Faliszewski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarczynie
i Małgorzata Nowaczyńska
Wiceburmistrz Tarczyna,
zapaliła znicze oraz złożyła kwiaty pod pomnikiem
bohaterów Ziemi Tarczyń-

skiej. Władzom samorządowym towarzyszyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi tarczyńskiej
wraz z przewodniczącym
Kazimierzem Porębskim
oraz ks. kanonik Andrzej
Juńczyk Proboszcz Parafii
Św. Mikołaja w Tarczynie.
123 lata trwała droga
Państwa Polskiego do niepodległości. Była to długa, wyboista i trudna droga. Naznaczona wieloma
powstaniami narodowymi i
okupiona polską krwią. Co
roku oddajemy hołd tym,
dzięki którym niesiemy dziś
wolność, przekazując ją, jak
największy dar z pokolenia
na pokolenie.
Fot. Kinga Komorowska
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Miałeś wypadek?
Możesz dostać odszkodowanie!
Wypadki chodzą po ludziach, jak mówi popularne przysłowie. Przekonał się o tym aż nazbyt dobrze 30-letni pan
Tomasz, który kilka miesięcy temu wpadł w poślizg na jednej z głównych warszawskich ulic. Jego motocykl nie
miał żadnych szans w obliczu karygodnego zachowania kierowcy mercedesa
Było już późne popołudnie. Mieszkaniec stolicy wracał właśnie swoim jednośladem z pracy, poruszając
się środkowym pasem Alei Jerozolimskich. Warunki na drodze wymagały tego dnia szczególnej uwagi, bo do
dużego natężenia ruchu dołączył nagle padający deszcz. W pewnym momencie jadące przed nim auto zmieniło pas. Pan Tomasz mógł więc nieco przyspieszyć na kilkusetmetrowym
odcinku, ale niestety nie mógł przewidzieć tego co zrobi za chwilę kierowca
poruszającego się nieopodal mercedesa. Jadący autem, bez użycia kierunkowskazu, zjechał nagle na środkowy
pas tuż przed nim i... było dosłownie
o włos od tragedii. Motocyklista miał
ledwie ułamki sekund na jakąkolwiek
reakcję – błyskawicznie zaczął ostro
hamować, ale jego przednie koło zostało zablokowane, honda wpadła w poślizg i przewróciła się na lewą stronę.
Samochody jadące za nim zatrzy-

mały się. Niestety, kierowca starego
mercedesa, którego auto nie ucierpiało, odjechał z miejsca zdarzenia. Pan
Tomasz, lekko oszołomiony, ale przytomny, leżał na drodze i czuł silny ból
w lewej ręce. Po przybyciu na miejsce
karetki i policji, mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie badanie rentgenowskie wykazało – na szczęście niezbyt poważne – złamanie kości przedramienia. Uraz wiązał się jednak z koniecznością dwumiesięcznego zwolnienia lekarskiego i późniejszymi problemami w samodzielnym funkcjonowaniu. Wypadek skutkował tym, że 30-latek był przez dłuższy czas zdany na pomoc najbliższych w najprostszych czynnościach – od ubierania się, aż po przygotowywanie posiłków. Sytuacja unormowała się po kilku miesiącach. Mężczyzna wrócił do zdrowia, zwyczajnie chciał o tym wszystkim zapomnieć
i po prostu wrócić do pracy. Tym bardziej, że ostatecznie nie udało się ziden-

tyfikować i ukarać sprawcy zdarzenia,
a policyjne śledztwo w tej sprawie zostało
w końcu umorzone.
Pan Tomasz zupełnie nie spodziewał się jednak, że w tej sytuacji może
skutecznie dochodzić odszkodowania
za poniesiony uszczerbek na zdrowiu.
Na szczęście dotarł do niego Powszechny Zakład Odszkodowań, który zaoferował mu szybką i fachową pomoc. Po
podpisaniu pełnomocnictwa sprawą
zajęli się w pełni profesjonaliści, którzy
zgromadzili wszelkie niezbędne dokumenty związane z urazem, rehabilitacją oraz opieką sprawowaną przez najbliższych. W efekcie uzyskali dla pana
Tomasza ponad 18 tysięcy złotych odszkodowania/zadośćuczynienia, a gdyby nie Powszechny Zakład Odszkodowań – pieniądze, które mu się prawnie
należały, przeszłyby mu najpewniej koło
nosa. Przypadek ten pokazuje najlepiej,
że w podobnych sytuacjach warto jest
zdać się na pomoc profesjonalistów.

Powszechny Zakład Odszkodowań sp. z o. o.
tel: 22 308-65-00, ul. Energetyczna 11 lok. 5 (siedziba główna), tel: 22 122-84-80 Warszawa
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Wieczór kickboxingu

9

KICKBOXING Choć, z powodu pandemii musiała się odbyć bez udziału kibiców, to gala
Piaseczno Fight Night 2020 pod względem sportowym była jedną z najlepszych do tej
pory. Patronem medialnym zawodów był Kurier Południowy
ra zawsze toczyła zacięte i wyrównane pojedynki z naszą reprezentantką
– podkreśla Mariusz Niziołek, trener
X Fight Piaseczno.
Dziewczyny spotkały się wcześniej na Mistrzostwach Polski Full-Contact w Drezdenku. Wtedy, w finale, po trudnej walce wygrała Oliwia. Kolejny pojedynek miał miejsce na Mistrzostwach Kick-Light w
Płocku, gdzie znów lepsza była nasza reprezentantka. Niestety, w konfrontację w ramach Piaseczno Fight Night lepiej weszła zawodniczka z Kalisza, która od samego początku była pewna siebie, a jej ciosy bokserskie precyzyjniejsze. Oliwia
zaprezentowała natomiast szeroki wachlarz kopnięć i w tym elemencie górowała nad rywalką. Ostatecznie walka skończyła się wynikiem 2:1
dla Julii. - Na kartach sędziowskich
każda z rund była bliska remisu, jednak ciosy bokserskie przeciwniczki z Kalisza bardziej przekonały sędziów punktowych o tym, że to jed-

Organizatorzy imprezy zadbali o
to, żeby wszyscy fani sportów walki
mogli śledzić na żywo relację z imprezy na facebook'owym kanale Polskiego Związku Kickboxingu. Zawody otworzyli wspólnie wiceburmistrz
Hanna Kułakowska-Michalak i prezes PZKB Piotr Siegoczyński, a walki poprzedziła symboliczna minuta
ciszy w intencji zmarłego niedawno
trenera KSW Szczecinek Krzysztofa
Pajewskiego.
W ramach imprezy odbyło się
łącznie osiem pojedynków – dwa
rankingowe i sześć mistrzowskich.
Warto podkreślić, że wszystkie walki stały na wysokim poziomie i były
niezwykle zacięte, a dodatkowo w
dwóch z nich wystąpili młodzi zawodnicy miejscowego X Fight Piaseczno. Oliwia Ściągaj rywalizowała tego wieczoru z Julią Durkiewicz
(Ks. Ziętek Team Kalisz), a w tym sezonie zmierzyły się one ze sobą już
po raz trzeci. - Julia to doświadczona i utytułowana zawodniczka, któR
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nak ona bardziej zasłużyła na zwycięstwo w tym pojedynku – podsumowuje Mariusz Niziołek. - Moim
zdaniem Oliwia nie była sobą w
tym pojedynku, być może powodem był stres lub przemęczenie sezonem. Wcześniej startowała w
czterech turniejach mistrzostw Polski, jest podwójną mistrzynią w Full-Contact i kick-light, a w low-kick
i light-contact zdobyła dwa srebrne
medale. Znalazła się w gronie najlepszych juniorek PZKB oraz multimedalistek w naszym kraju.
Drugim reprezentantem naszego
klubu był Rafał Wójcik, który stoczył
pojedynek o Młodzieżowe Zawodowe
Mistrzostwo Polski w Full-Contact w
kat. -67 kg. Przeciwnikiem Rafała był
brązowy medalista tegorocznych Mistrzostw Polski - Mateusz Dąbrowski
z Gorzowa. Od samego początku pojedynku nasz zawodnik zdecydowanie
ruszył na swojego przeciwnika i w pełni go kontrolował, zdecydowanie wygrał każdą rundę i udowodnił tym samym, że jest najlepszy w Polsce w formule Full-Contact. - Walka szła po
mojej myśli – nie kryje Rafał Wójcik.
- Od początku z trenerem Michałem
Jabłońskim wiedzieliśmy że trzeba nacierać, bo przeciwnik był zbyt wysoki
aby bawić się w szermierkę. Myślę też,
że moje pierwsze mocne kopnięcia na
wątrobę podłamały psychicznie mojego rywala. Byłem bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie, wydolnościowo i siłowo oraz bardzo poprawiłem
swoją technikę przez ostatnie miesiące. Teraz nadszedł czas na zasłużony
odpoczynek i przygotowania do kolejnego sezonu startowego.
W pozostałych pojedynkach Mateusz Kamiński pokonał Dominika Rutelonisa (3:0), Piotr Stępień –
Krzysztofa Włodarczyka (3:0), Krystian Topczewski – Mateusza Brusiło (3:0), Paweł Strykowski – Tomasza Borowca (2:1), Paweł Józefowicz
– Mikołaja Kopaniszyna (3:0) i Marcel Gielezy – Michała Ronkiewicza
(2:1). Na zakończenie gali jej organizatorzy wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku impreza odbędzie się już
z udziałem kibiców.

Grzegorz Tylec
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Rafał Wójcik (po prawej) był w Piasecznie wyraźnie lepszy
od swojego rywala

Dobry start rundy
rewanżowej
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNO – MARCOVIA MARKI 5:2 Problemy kadrowe biało-niebieskich nie przełożyły się w tym spotkaniu, będącym formalnie inauguracją rundy wiosennej sezonu 2020/2021, na
grę drużyny i końcowy wynik. Podopieczni Arkadiusza Modrzejewskiego nie mieli najmniejszych problemów ze zdobyciem trzech punktów

Choć najwięcej kłopotów szkoleniowiec miejscowych miał z zestawieniem formacji defensywnej, to na całe szczęście ze swoich obowiązków, od samego początku, świetnie wywiązywali się piłkarze ofensywni. Już w 4. minucie Piaseczno wyszło na prowadzenie. Po akcji Michała Suchanka z Konradem
Rudnickim, piłkę dostał Szymon Wiejak, który spokojnie umieścił ją w siatce.
Zaledwie sześć minut później Rudnicki zamienił na gola dobre podanie od Kamila Matulki, a w 30. minucie dobra gra MKS znalazła swoje potwierdzenie w
trzecim tego dnia trafieniu. Po faulu w polu karnym na Matulce na 3:0 podwyższył – uderzając w samo okienko – Suchanek. Kolejną jedenastkę mieliśmy w
39. minucie i znów nie pomylił się Suchanek.
Po zmianie stron obraz gry specjalnie się nie zmienił. Piaseczno nie zamierzało bowiem zwalniać tempa i już w 51. minucie zrobiło się 5:0. Matulka przypomniał jak mocnym uderzeniem dysponuje i – wykorzystując błąd obrońców Marcovii – strzelił celnie zza pola karnego. Niestety, po tej bramce gospodarze wyraźnie osiadli na laurach, co też skrzętnie wykorzystali przyjezdni. W 53. minucie Patryk Czajka zmniejszył rozmiary porażki, uderzając obok
Michała Olczaka, a w 66. minucie wynik meczu ustalił – już z trzeciej tego dnia
jedenastki – Kacper Lachowicz. W dalszej części spotkania podrażniony MKS
znów mocniej zaatakował i miał jeszcze kilka świetnych okazji na bramkę, ale
tym razem zabrakło im już odpowiedniego wykończenia.
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DAM PRACĘ
Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds.
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem. Oferujemy
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny.
Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail:
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl
Do produkcji i montażu okien aluminiowych, Jazgarzew,
tel. 602 322 750
Zatrudnię pracownika do recepcji na pół etatu
w Konstancinie Jeziornie. CV proszę wysyłać na maila
info@normolife.com
Publiczne przedszkole w Piasecznie zatrudni osobę do
sprzątania, Tel kontaktowy: 22 715 52 07 lub 22 737 07 68

Gospodarstwo rolne 4,1 ha + siedlisko, Nowe Racibory, k/
Tarczyn, tel. 601 33 55 90

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912
Cyklinowanie, schody, tel. 510 128 912

Mieszkanie 36 m kw., Piaseczno Sikorskiego,250 tys,
tel.518 212 997
Działka rolno-budowlana. 2,77 ha. Jeżewice,
tel. 502 605 044

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600
Malarskie, tel. 696 120 208
Ogrody, sprzątanie, odśnieżanie, tel. 601 304 250

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Fachowe układanie glazury i terakoty, tel. 514 516 529
Ogrodnictwo tel. 536 043 434

PESEL, meldunek, umowa – OK!, tel. 720 90 80 80
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Dom wolnostojący 60 m kw., Podgórze 13 k/Góry Kalwarii, tel. 885 699 889

Dachy, podbitki, naprawy, tel. 798 836 860

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Kominy, rynny, naprawy, tel. 798 836 860

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

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

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

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

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

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

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni Pomocnika do
Działu Utrzymania Ruchu z wykształceniem elektrycznym, tel. 662 132 875

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Lokal użytkowy 44 m kw., centrum Piaseczna,
tel. 603 365 051

Ocieplanie budynków, tel. 609 828 998

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

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki,
tel. 22 756 79 39
Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach
w Nowej Iwicznej, tel. 501 105 411
Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57
SPAWACZ,ŚLUSARZ,MONTAŻYSTA.PRACA.OKOLICE
PIASECZNO.TEL. 601 449 898
Zatrudnię pana w starszym wieku do pilnowania obiektu
magazynowego i lekkich prac porządkowych, okolice Antoninowa, tel. 508 092 657
Zatrudnię pracowników do sprzątania, odśnieżania. Wymagane prawo jazdy kat. „B”, praca stała, tel. 501 405 990
Zatrudnię osoby do sklepu spożywczego w Głoskowie,
tel. 500 125 790
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od zaraz osobę do sprzątania klatek schodowych oraz terenów
zielonych. Kontakt tel. 509 692 851 codziennie do godz 14.00

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405
Kawalerka Piaseczno tel.662 377 618
Hydraulik, tel. 535 872 455
Kawalerka w Piasecznie tel: 662 377 618
Glazura, terakota, remonty. Tel. 694 126 583

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
KUPIĘ MIESZKANIE W PIASECZNIE LUB OKOLICACH.
ZA GOTÓWKĘ.RÓWNIEŻ DO REMONT, ZADŁUŻONE
LUB Z PROBLEMAMI, PIOTR tel. 508 665 048
Mieszkanie do remontu, tel. 502 380 635
Przyjmę do sprzedaży wszystkie działki
Piaseczno-Grójec, tel. 602 340 549

USŁUGI
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182

Pracownik fizyczny – magazyn, rusztowania, prawo jazdy
kat. B, Piaseczno, tel. 501 289 817

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

Piekarnia zatrudni kierowcę, piekarza (ciastowy, piecowy,
stołowy) oraz osobę chętną do przyuczenia, tel. 663 044 236,

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Osobę do sprzątania przedszkola w Nowej Woli,
4-5 godz. dziennie, tel. 501 423 413
Kasjerkę/sprzedawcę do sklepu w Złotokłosie, dobre warunki, reprezentatywną i operatywną, tel. 880 977 141
Sprzątanie w cukierni, praca na pół etatu od poniedziałku
do piątku (godziny do ustalenia) Stefanowo k/Wólki Kosowskiej tel. 22 756 -10- 60
PZD ROD ELEKTRON w Szczakach poszukuje pracownika Portierni. Praca co drugi dzień w dni robocze oraz soboty i niedziele obejmuje zmiany po 8h, święta państwowe wolne. Zatrudnienie na umowa zlecenie stawka godzinowa 23,00 zł brutto. Wymagania: - sumienność i dokładność w wykonywanych pracach - dbanie o powierzony sprzęt - biegła obsługa komputera CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na zarzad@elektron-szczaki.pl
Pomocnika lakiernika z umiejętnością polerki
tel.607 348 271, 697 027 956
Zatrudnimy:ślusarzy, operatora maszyn, technologa,pracownika z uprawnieniami na wózek widłowy.Tomice Maz.
kadry@wp.pl, tel. 22 460 56 48
Do produkcji i montażu okien aluminiowych, Jazgarzew,
tel. 602 322 750

SZUKAM PRACY
Sprzątanie, tel. 880 255 904
Prace domowa i opieka, tel. 731 129 311

KUPIĘ

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, IZOLACJE,
OBSŁUGA SPÓŁDZIELNI, TEL. 535 490 417
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875
Kable i maty grzewcze – montaż i serwis od 1991
roku. tel 601 244 432
Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405
Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
Malowanie, panele, montaż mebli, tel. 781 544 058
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
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Remonty, wykończenia, pełny zakres, tel. 601 304 250
Remonty mieszkań, malowanie, glazurnictwo,
tel. 669 945 460

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418
Sp. z o.o. – Każda opcja, tel.502 222 555

SPRZEDAM
Piec na opał 15 kW, (węgiel, drewno), tel. 885 699 889
Wieżę,monitor,głośniki,klawiaturę,mysz 664 713 387
Wózek inwalidzki składany superlekki, dla osoby do
120 kg- mało używany tel. 602 370 432

AUTO - MOTO KUPIĘ
Skup pojazdów, złomowanie, transport gotówka
tel. 604 868 998

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
Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydłowych,
garażowych – sprzedaż, montaż, serwis, tel. 790 331 339
Elektryk, tel. 666 890 886
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też, tel. 502 898 418
Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalinowych, tel. 503 471 422
Tynki tradycyjne i gipsowe, tel 604 415 352
Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej
i samochodowej,tel. 508 65 20 30
KURNIKI, BAŻANTARNIE PRZYDOMOWE, BUDY
DLA PSÓW, tel. 728 890 101
GŁADZIE, MALOWANIE, tel. 728 890 101

Skup aut, tel. 515 018 430

PODDASZA, K/G, tel. 728 890 101

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działki budowlane Prażmów, tel. 602 770 361
36 m kw. dwupokojowe Piaseczno, Kusocińskiego,
tel. 601 213 555

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
Naprawy, krycie dachów, tel. 511 928 895
Ogrodzenia, tel. 504 008 309
Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, pomiary, tel. 506 498 222

Budowlane 1515 i 1281 m kw. Henryszew k/ Żyrardkowa,
tel. 668 483 950

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

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

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

Sprzedam super działki w SIEDLISKACH, tel. 604 624 875
Działka tania w RUDEJ k/Tarczyna, tel. 604 624 875
Masz oszczędności / nie chcesz stracić przez inflacje
/ mamy działki na lokatę, tel. 602 340 549
Sprzedam działki b.tanio ok. 19 000 zł za sztukę powiat
grójecki , tel. 604 624 875

RÓŻNE
Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia,
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418
Okazja! Likwidacja hurtowni – najtańsza biżuteria w Piasecznie – kiosk wielobranżowy, ul. Kościuszki 8 (naprzeciw sądu)
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422
P. T. Victorious sp. z o. o. w upadłości (KRS: 0000306081).
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt XVIII GUp 163/20. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 3 września 2020 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego P. T. Victorious sp. z o. o.
Jednocześnie poucza się, iż wierzycielom przysługuje prawo wniesienia zażalenia na przedmiotowe postanowienie,
w terminie tygodniowym od dnia publikacji obwieszczenia. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

NAUKA
Indywidualna opieka nad dziećmi, Piaseczno,
kwalifikacje, tel. 571 373 118
GRUPA DYSKUSYJNA- rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju osobowości, tel. 571 37 31 18
Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda,
biologia i inne), z dojazdem lub online, tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA
SEZAM, sklep zielarsko-medyczny i zdrowa żywność,
ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno,
tel. 506 76 74 74
GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,
tel. 571 37 31 18

Złota rączka + ogrodnik, tel. 669 686 350

Hydraulik tel. 886 576 148
Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Hydraulika, remonty, malowanie tel. 501 050 907
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998
Pokrycia dachowe, tel. 730 358 998
Dekarskie, dach, blachodachówka trapezowa, papa, rynny,
obróbki, tel. 798 518 276

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

Nie będzie referendum
w sprawie odwołania burmistrza

LESZNOWOLA W poniedziałek radni otrzymali projekt budżetu na 2021 GÓRA KALWARIA We wrześniu pisaliśmy o inicjatywie grupy mieszkańców, którzy chcieli doprowadzić do
rok. Mimo że dochody gminy zaplanowano na 293 mln zł, zaniepoko- odwołania ze stanowiska burmistrza Arkadiusza Strzyżewskiego. Na zebranie podpisów pod wnioskiem o
jenie mogą budzić niewielkie środki przeznaczone na inwestycje, a przeprowadzenie referendum inicjatorzy akcji mieli czas do 8 listopada
zwłaszcza poprawę stanu gminnych dróg
Pełnomocnikiem grupy inicjato- taliśmy Ewę Piotrowską, czy udarów referendum, niezadowolonych
z rządów burmistrza Arkadiusza
Strzyżewskiego, była Ewa Piotrowska, mieszkanka Łubnej. – Chcemy
odwołać burmistrza przed końcem
kadencji ponieważ nie dba on o do-

Aby doprowadzić
do referendum zabrakło
300 podpisów

Piorytetem będzie dokończenie budowy szkoły w Zamieniu
Pozycją, która wzbudza zwykle największe zainteresowanie mieszkańców, są planowane wydatki na inwestycje. W przyszłym roku priorytetem
gminy będzie dokończenie budowy szkoły w Zamieniu. Na ten cel zarezerwowano w budżecie 6,3 mln zł, zaś kolejne 8 mln zł ma zostać przekazane
gminnej spółce Nowoczesna Lesznowola, pod której skrzydłami znajduje się
placówka. Kolejną dużą inwestycją (ponad 3 mln zł) będzie dokończenie budowy kanalizacji w Stefanowie i Wólce Kosowskiej (II etap). Trzecie znaczące zadanie za 2,9 mln zł dotyczy przebudowy skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z aleją Krakowską. Inwestycję zrealizuje GDDKiA, a środki przekazane
przez gminę będą stanowiły ustalony wcześniej wkład własny.
- W moim odczuciu jest to bardziej budżet projektów niż realnych inwestycji – komentuje radny Łukasz Grochala. - Jest on dla mnie daleki od
oczekiwań choćby ze względu na znikomą ilość planowanych zadań drogowych.
Ogółem na drogi zarezerwowano około 8,5 mln zł. Z tego prawie 3 mln zł ma
pójść na przebudowę skrzyżowania z krajową siódemką, 3 mln na wykupy gruntów i pół miliona na zrobienie sygnalizacji świetlnej w Stefanowie i Woli Mrokowskiej. Z tego wynika, że na pozostałe zadania drogowe na terenie całej gminy
zostaje około 2 mln zł. Oprócz rozbudowy bazy oświatowej, mieszkańcy oczekują od nas poprawy bezpieczeństwa na drogach - dodaje Łukasz Grochala.
Warto dodać, że za te środki w głównej mierze mają zostać wykonane
projekty budowy nowych ciągów lub przebudowy tych już istniejących, w
tym ulicy Plonowej w Nowej Woli, Gogolińskiej i Jaskółki w Zgorzale, czy
drogi 33KDGD w Łoziskach.

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

Spotkanie autorskie z Ewą Cielesz
Konstanciński Dom Kultury zaprasza na spotkanie online z Ewą
Cielesz. Odbędzie się ono w czwartek 26 listopada o godz. 18 na
żywo na facebookowym profilu KDK. Pisarka opowie o swojej najnowszej powieści „Wiedźmy”. To inspirowana autentycznymi przeżyciami historia trzech kobiet, pełna zaskakujących sytuacji i mozolnego borykania się z codziennością. Losy bohaterek splatają się, chociaż każda z nich ma inne oczekiwania od życia.
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bro mieszkańców i podejmuje decyzje, świadczące o braku wiedzy oraz
umiejętności zarządzania – mówiła
we wrześniu na naszych łamach. Organizatorzy akcji sformułowali pod
zarzutem burmistrza 10 zarzutów,
mających świadczyć rzekomo o jego
niekompetencji.
Aby gminne referendum w sprawie odwołania Arkadiusza Strzyżewskiego w ogóle mogło dojść do
skutku, wcześniej trzeba było zebrać
podpisy 2088 osób (10 proc. uprawnionych do głosowania), popierających tę inicjatywę. Na dopełnienie
tej formalności organizatorzy akcji mieli czas do 8 listopada. Zapy-

ło się zebrać wymaganą liczbę podpisów. - W związku z tym, że żyjemy w dobie pandemii i rząd nałożył
określone restrykcje, czas na zebranie wymaganej liczby głosów poparcia, umożliwiających przeprowadzenie referendum, okazał się niewystarczający – komentuje pełnomocniczka
grupy. - Zabrakło nam 300 podpisów,
które w normalnej sytuacji na pewno
byśmy zebrali. Dokonaliśmy już protokólarnego zniszczenia list z podpisami. Protokół trafił do komisarza
wyborczego.
Poprosiliśmy Arkadiusza Strzyżewskiego o skomentowanie faktu,
że inicjatorzy referendum nie doprowadzili do głosowania. - Cieszę się
przede wszystkim z tego, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej, zdrowie mieszkańców nie będzie narażane, a środki publiczne marnotrawione na organizację referendum
- mówi burmistrz. - Nadal pracuję dla dobra mieszkańców naszej
gminy i staram się robić to najlepiej jak tylko potrafię. Martwi
mnie natomiast to, że inicjatorzy
referendum oparli swoje zarzuty

Arkadiusz Strzyżewski przez
ostatnie tygodnie w ogóle nie
poruszał tematu jego możliwego odwołania. Podkreśla, że
pracuje dla dobra gminy i mieszkańców jak najlepiej potrafi
w stosunku do mnie o nieprawdę i
zmanipulowane informacje.

TW

Uczniowie na medal
PIASECZNO Uczniowie ze szkoły podstawowej w Józefosławiu błysnęli podczas zawodów w biegach
przełajowych, rozgrywanych zarówno na szczeblu
gminnym, rejonowym jak i wojewódzkim
Najpier w 5 października odbyły się
Mistrzostwa Gminy w
Sztafetow ych Biegach
Przełajow ych. Uczniowie z SP Józefosław
zdobyli w nich czter y
I miejsca. 13 sierpnia
odbyły się kolejne zawody. Tym razem już
na szczeblu rejonow ym
(m ię d z y pow iatow y m).
Impreza była rozgr ywana w bardzo trudnych warunkach i tylko jedna drużyna z da-

nego rocznika uzyskiwała awans do X XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawodnicy z Józefosławia dokonali rzeczy niezwykłej: ponownie cztery razy triumfowali, zapewniając sobie udział
w mistrzostwach Mazowsza. Te odbyły się
19 października i młodzież z Józefosławia…
znów miała powody do
dumy i radości. Tym razem młodym sportowP
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com udało się zdobyć
trzy medale. Dziewczynki z rocznika 2008/2009
zajęły III miejsce, brązowy
medal
zdobyli także chłopcy młodsi.
Dziewczęta z rocznika
2006/2007 zajęły siódme miejsce, za to najO
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starsi uczniowie uplasowali się na znakomitej drugiej pozycji. Jest
to najlepszy wynik na
szczeblu wojewódzkim
uzyskany przez szkołę w
całej jej historii.
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Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który uniesie opadającą powiekę, ujędrni
i zagęści skórę. Można go wykonać w gabinecie kosmetycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia
z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadkowo? Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.
Najbardziej
charakterystyczną oznaką starzenia się skóry są
zmarszczki, które powstają z powodu degradacji kolagenu, elastyny i peptydów oraz zaburzeniami
w lipidowej matrycy skóry. Składniki przeciwzmarszczkowe powinny,
więc skutecznie hamować wszystkie te procesy.
Właśnie te substancje znajdziemy w zabiegu peptydowego nano
peelingu frakcyjnego.
Dzięki wysokim stężeniom neuropeptydów obserwujemy rozkurczanie mięśnie i blokowanie powstawania zmarszczek mimicz-

nych. Do wtłaczania substancji aktywnych używany jest derma pen
z nano kartridżem. Zabieg stosuje
się w serii 4 - 6 razy zależnie od stanu 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,

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