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Sąsiedzi mają dość Wrak Race'u
TARCZYN – Wyścigi wraków odbywa-

ją się w naszym sąsiedztwie od dwóch 

lat, średnio raz w miesiącu – alarmuje 

pani Justyna, mieszkanka miejscowo-

ści Szczaki w gminie Piaseczno. - Towa-

rzyszą im hałas i głośna muzyka. Mamy 

tego dość, ale nikt nie chce nam pomóc

Uznano, że... śmierdzą. 
Zagrożono zlicytowaniem mieszkania
PIASECZNO Ta historia wstrząsnęła ca-

łym krajem. Piaseczno stało się tłem 

wydarzeń dla reportażu interwencyj-

nego Polsatu. Starsza kobieta miesz-

kająca z niepełnosprawnym synem 

może stracić mieszkanie. Wspólnota 

mieszkaniowa chce je zlicytować. Po-

wód? Uznano, że śmierdzą

Kiedy zrobią trzeci pas na Puławskiej?
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KRONIKA POLICYJNA

Upił się i ukradł samochód.
Chciał uciec do Radomia
 We wtorek policjanci otrzymali informację, że po krajowej „7” w 
Tarczynie mknie citroen C5, którego kierowca ma duże problemy z 
utrzymaniem właściwego toru jazdy. Po zatrzymaniu auta do kontro-
li okazało się, że siedzący za kierownicą 24-letni Ukrainiec jest kom-
pletnie pijany – mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile al-
koholu. Mało tego, samochód którym się poruszał, został skradziony 
chwilę wcześniej w Piasecznie. 24-latek trafi ł na 3 miesiące do aresztu 
tymczasowego. Odpowie za kradzież i jazdę pod wpływem alkoholu.

R E K L A M A
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Kiedy zrobią trzeci pas na Puławskiej?
PIASECZNO Niedługo miną dwa lata od rozpoczęcia przebudowy wiaduktu nad ulicą Puławską, na odcinku 

od Energetycznej do Syrenki. Miało to być preludium do poszerzenia Puławskiej o trzeci pas ruchu na odcin-

ku 450 m. Mimo że nowy wiadukt już stoi, GDDKiA nadal nie zlikwidowała zwężenia na wjeździe do miasta
 Pierwszym etapem poszerzenia 
Puławskiej o trzeci pas ruchu na od-
cinku od Energetycznej do Syren-
ki była przebudowa należącego do 
spółki PGNiG Termika wiaduktu 
kolejowego. Projekt całego zadania, 
włącznie z poszerzeniem drogi kra-
jowej, przygotowała na swój koszt 
gmina Piaseczno. W maju 2019 roku 
ruszyły prace, które doprowadziły 
do wymiany wiaduktu na nowy i ob-
niżenia przebiegającej pod nim jezd-
ni. Zadanie to zostało zakończone 
ponad rok temu. Dlaczego zatem do 
tej pory Puławska nie została posze-
rzona o dodatkowy pas? Wszystko 
wskazuje na to, że przeszkodą był... 
brak pieniędzy. 
 - W drugiej połowie grudnia 2020 
roku otrzymaliśmy środki finansowe 
na realizację tej inwestycji – informu-
je Małgorzata Tarnowska, rzecznicz-
ka warszawskiego oddziału GDD-

KiA. - Obecnie przygotowujemy do-
kumentację do ogłoszenia przetar-
gu na wybór wykonawcy (w systemie 
„buduj”) oraz na pełnienie nadzoru 
nad realizacją prac. Planowany ter-
min wszczęcia postępowań to dru-
gi kwartał tego roku. Szczegóły doty-
czące terminów realizacyjnych zosta-

ną wskazane po podpisaniu umowy z 
wykonawcą – dodaje.
 Wynika z tego, że trzeci pas na 
odcinku Puławskiej od Energetycznej 
do Syrenki powstanie najwcześniej w 
drugiej połowie tego roku.

Tomasz Wojciuk

K O N D O L E N C J E

Radni pozbawili Jana Rokitę funkcji 
przewodniczącego rady
GÓRA KALWARIA We wtorek odbyła się sesja nadzwyczajna zwołana przez wiceprzewod-

niczących rady miejskiej, podczas której podjęto uchwałę w sprawie wygaśnięcia funk-

cji przewodniczącego rady. - Ta uchwała jest niezgodna z prawem – grzmi Jan Rokita

 Jest to kolejny akt przedstawie-
nia, które mieszkańcy Góry Kal-
warii sledzą tak naprawdę od kil-
ku miesięcy. Jan Rokita, nie chcąc 
utracić stanowiska przewodniczą-
cego rady miejskiej zarządził, że po-
siedzenia rady miejskiej będą od-
bywały się w trybie zdalnym, unie-
możliwiającym jego odwołanie. Po-
tem nieoczekiwanie sam podał się 
do dymisji, ale dopiero od 24 czerw-
ca. Następnie, znów nieoczekiwanie, 
wycofał swoją rezygnację z funkcji 
przewodniczącego. Teraz w obiegu 
jest kilka opinii prawnych związa-

nych z zaistniałą sytuacją. Jedna z 
nich mówi, że przewodniczący skła-
dając rezygnację, sam pozbawił się 
funkcji z dniem 31 stycznia. Radni, 
od dawna zabiegający o odwołanie 
Rokity, postanowili to wykorzystać. 
 Mimo wydanego przez prze-
wodniczącego zakazu, zwołano se-
sję nadzwyczajną, podczas której 
12 radnych zdecydowało o wyga-
szeniu funkcji przewodniczącego 
rady (7 radnych wstrzymało się od 
głosu, 2 nie wzięło udziału w gło-
sowaniu). Trudno powiedzieć, kto 
ma rację w tym sporze. Wszystko 

wskazuje na to, że rozjemcą będzie 
w tym przypadku wojewoda. - Ta 
uchwała jest niezgodna z prawem – 
uważa Jan Rokita. - Definiowanie 
mojej rezygnacji z dniem 24 czerw-
ca jako nabierającej mocy prawnej 
31 stycznia jest niezasadne – do-
daje. Na pytanie, czy nadal czu-
je się przewodniczącym rady miej-
skiej odpowiada: - Czuję się przede 
wszystkim mieszkańcem Góry Kal-
warii i społecznikiem zatroskanym 
o przyszłość gminy.

Tomasz Wojciuk

TARCZYN

Areszt za kradzież z włamaniem
 Na początku roku włamano się do jednego z magazynów na tere-
nie gminy. Skradziono niewielki ciągnik, quada, płot pneumatyczny i 
sporo drogich elektronarzędzi. Właściciel magazynu oszacował straty 
ma około 160 tys. zł. W trakcie dochodzenia policjantom udało się usta-
lić personalia osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa. Zatrzyma-
no 42-latka oraz jego 28-letniego kolegę. Decyzją sądu mężczyźni na 3 
miesiące trafi li do aresztu tymczasowego. Włamywaczom grozi do 10 
lat pozbawienia wolności.

PIASECZNO

Dwie kolizje po alkoholu. Sprawcę schwytał 

policjant będący na zakupach
 We wtorek wieczorem w rejonie ulicy Energetycznej poruszają-
cy się oplem astrą mężczyzna zahaczył najpierw o zaparkowane audi, 
potem o peugeota, a na końcu próbował oddalić się z miejsca zdarze-
nia. Świadkiem sytuacji był policjant z Ursynowa, który akurat wracał 
z rodziną z zakupów. Mężczyzna rzucił się za oplem w pościg, dogonił 
auto w jednej z bocznych uliczek i udaremnił kierowcy ucieczkę, wzy-
wając piaseczyńską drogówkę. Jak się okazało, siedzący za kierownicą 
opla 27-latek był nietrzeźwy. Mężczyzna odpowie za jazdę po pijane-
mu, spowodowanie kolizji i ucieczkę z miejsca zdarzenia.

URSYNÓW

13 woreczków z narkotykami 

trzymał w bieliźnie
 W środku nocy na jednym z ursynowskich osiedli policjanci zauwa-
żyli toyotę, w której siedział młody mężczyzna. Podczas legitymowa-
nia 25-letni obywatel Ukrainy nie był w stanie ukryć swojego zdener-
wowania. Funkcjonariusze postanowili przeszukać samochód i kierow-
cę. Okazało się, że mężczyzna trzymał w bieliźnie foliowy worek, w któ-
rym znajdowało się 13 torebek z różnego rodzaju narkotykami: marihu-
aną, ecstasy, amfetaminą i crackiem. 25-latek twierdził, że ma narkoty-
ki na własny użytek, jednak funkcjonariusze nie uwierzyli w jego tłuma-
czenia. Torba trafi ła do depozytu, a mężczyzna do aresztu. Będzie odpo-
wiadał za posiadanie środków odurzających, za co grozi do 3 lat pozba-
wienia wolności. 

Nieuczciwy pracownik próbował 
ukraść telefon
 34-letni obywatel Rosji, zatrudniony w sortowni jednej z fi rm ku-
rierskich, wyjął z paczki przeznaczonej do wysyłki telefon komórko-
wy. Opakowanie wyrzucił do kosza na śmieci i myśląc, że nikt się nie 
domyśli, postanowił jak gdyby nigdy nic wyjść z pracy. Został jed-
nak zaskoczony przez pracowników ochrony, którzy zrewidowali go 
przy bramce bezpieczeństwa. Gdy znaleźli telefon, wezwali na miej-
sce policję. Teraz mężczyzna odpowie za kradzież. Grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności. 
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W Publicznym Przedszkolu Muzycznym „Bajka” odbyły się występy przedszkolaków z 

okazji Dni Babci i Dziadka. Piękna scenografia, rozmach układów choreograficznych, 

mnogość instrumentów, różnorodność strojów i bogactwo słowno-muzyczne 

zapierały dech w piersiach 

Ze względu na stan epidemii, tym 
razem przedstawienia odbyły się 
bez udziału publiczności. Każdy 
występ został jednak utrwalony na 
filmie, który trafi do babć i dziad-
ków młodych aktorów. Grupa 6-lat-
ków przygotowała spektakl zatytu-
łowany „Europa śpiewa i tańczy”. 
Wypełniły go wiersze, piosenki i 
tańce, nawiązujące do różnych kul-
tur i tradycji. 

Z Babcią i Dziadkiem po Europie

Widowisko rozpoczęto grą na uku-
lele oraz wierszami. Po nich swo-
je umiejętności zaprezentowali in-

strumentaliści. 6-latkowie, grając 
na cymbałkach, bongosach, perkusji 
i drewienkach popisali się nie tylko 
imponującym przygotowaniem mu-
zycznym, ale i świetnym zgraniem. 
Kolejny wiersz tematycznie prze-
niósł nas do Belgii, a następnie gru-
pa dzieci zaprezentowała belgij-
ski taniec. Niezwykle rozbudowana 
choreografia i skomplikowane kroki 
taneczne robiły ogromne wrażenie – 
tym bardziej, że młodzi tancerze za-
chowywali się pewnie i swobodnie, 
unikając nawet najmniejszego po-
tknięcia. Kolejnymi krajami, do któ-
rych przedszkolaki zaprosiły swo-
ich dziadków były: Grecja, Włochy i 

Hiszpania. Każde z państw przybli-
żano wierszami i narodowymi tań-
cami przy akompaniamencie folko-
wej muzyki danego regionu. Młodzi 
aktorzy, którzy zmieniali się na sce-
nie, przebierali się w stroje nawią-
zujące do prezentowanych państw. 
Większość imponującej gardero-
by samodzielnie szyje dyrektorka i 
właścicielka przedszkola, Krystyna 
Otręba-Kurasiewicz. 

Oklaski będą w domu

 
Wędrówka po europejskich kul-
turach przeplatana była ciepłymi 
piosenkami i wierszami dla babć 
i dziadków. Czasami zabawny-
mi, innymi razem bardziej osobi-
stymi i wzruszającymi. Wątek na-
rodowy zamknął wiersz o Warsza-
wie i brawurowo zatańczony polo-
nez. Na zakończenie, w rytm elek-
tronicznym bitów, przedszkolaki 
zaprezentowały taniec hip-hopowy 
oraz zaśpiewały piosenkę po angiel-
sku. Tym razem ze względu na pu-
stą salę zabrakło braw. One z pew-
nością rozlegną się w domach babć 
i dziadków, gdy obejrzą nagrany 
film. A chóralnie odśpiewane „sto 
lat”, będące finałem przedstawie-
nia, z pewnością wywoła uśmiechy, 
a może i łzy wzruszenia. 
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Lidl otworzył nowy sklep. 
Mieszkańcy czekają na drogę
KONSTANCIN-JEZIORNA Niedawno został otwarty nowy sklep Lidla w Skolimowie. W ramach porozumienia 

z gminą, niemiecki koncern miał wybudować fragment ulicy Śniadeckich. Na razie podziurawiony i rozjeż-

dżony przez ciężarówki fragment drogi został utwardzony... szutrem

 O sprawie pisaliśmy miesiąc 
temu, kiedy rozpoczęło się utwar-
dzanie drogi. - Tam miał być ele-
gancki ciąg pieszo-rowerowy, 
gdzie on jest, bo ja takiego nie wi-
dzę? – pytał pan Paweł, nasz czy-
telnik. Dziś cała ulica Śniadec-
kich od drogi 721 do końca posesji 
Lidla (w kierunku mostku na Je-
ziorce) została wyrównana, po-
kryta drobnym kruszywem i za-
gęszczona. Jeździ się po tym do-
brze, jednak mieszkańcy podkre-
ślają, że spodziewali się czegoś 
innego. - To nie jest jeszcze doce-
lowa droga, której wygląd i para-
metry ustaliliśmy z Lidlem – infor-
muje burmistrz Kazimierz Jańczuk. 
- W myśl zawartego porozumienia, 
na tym odcinku ma znajdować się 
jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa 
oraz oświetlenie. Lidl obiecał rów-
nież dofinansować fragment ścieżki 
rowerowej, która będzie dochodzi-

ła w przyszłości do mostka na Je-
ziorce. Podkreślam jeszcze raz, ten 
fragment ulicy Śniadeckich będzie 

wyglądał finalnie zupełnie inaczej.

TW
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Kierowca jechał, promile prowadziły
GÓRA KALWARIA Ponad 3 promile miał jeden z kierowców chwilę po 

wypadku, do którego doszło u zbiegu ulic Budowlanych i Kalwaryjskiej

 W sobotę 6 lutego doszło do zderzenia hondy i opla na skrzyżowa-
niu ulic Budowlanych i Kalwaryjskiej. Kierowca opla został zakleszczony 
w rozbitym aucie.
 – Uwolniliśmy go za pomocą sprzętu hydraulicznego – poinformował 
nas mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Piasecznie. – Poszkodowany został przekazany ratownikom me-
dycznym. Po ciężko rannego mężczyznę przysłano śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 
 - Jeden z kierowców biorących udział w wypadku wydmuchał ponad 3 
promile – poinformował nas nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiato-
wej Policji w Piasecznie. 

AB

Nowa szkoła w Julianowie

PIASECZNO

 Już w marcu ma zostać rozstrzygnięty przetarg na projekt budowlany 
nowej szkoły wraz z biblioteką w Julianowie. Nowy zespół szkolno-przedsz-
kolny ma powstać między ulicami Urbanistów, Zimową i torami kolei sie-
kierkowskiej. Docelowo ma uczęszczać do niego około 800 uczniów (w tym 
200 przedszkolaków). Budowa szkoły ma rozpocząć się najwcześniej jesienią 
przyszłego roku i zakończyć na przełomie 2025 i 2026 roku. Szacowany koszt 
inwestycji to 50-60 mln zł.

TW
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Rusza rekrutacja do 
publicznych przedszkoli

Gmina Góra Kalwaria startuje z elektronicznym naborem do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli korzystać 

z systemu od 22 lutego.

 Elektroniczna re-
krutacja dotyczy dzie-
ci, które do tej pory nie 
uczęszczały do samo-
rządowych przedszko-
li i oddziałów przed-
szkolnych w naszej 
gminie. Jeżeli kilkula-
tek w ubiegłym roku 
był już przedszkola-
kiem w którejś z publicz-
nych placówek, jego ro-
dzice do 15 lutego w od-
powiednim przedszkolu/
oddziale przedszkolnym 
muszą złożyć pisem-
ne oświadczenie o tym, 
że chcą, aby w kolejnym 
roku opieka wychowaw-
cza nad ich pociechą była 
kontynuowana.

Otwarcie naboru

 Rekrutacja na rok szkolny 
2021/2022 przeprowadzona zo-
stanie z wykorzystaniem aplika-
cji Nabór Przedszkola firmy Vul-
can. Od 22 lutego na stronie www.
gorakalwaria.przedszkola.vnabor.
pl rodzice będą mieli możliwość 
składania wniosków o przyjęcie 
dzieci do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego. Etap wprowadza-
nia wniosków oraz składania do-
kumentów w wersji papierowej do 

placówki pierwszego wyboru za-
kończy się 10 marca.

Lista zakwalifikowanych 

oraz rekrutacja uzupełniająca

 Najpóźniej 7 kwietnia o godz. 
15.00 na stronie www.gorakalwaria.
przedszkola.vnabor.pl zostanie opu-
blikowana lista dzieci zakwalifiko-
wanych do poszczególnych placó-
wek. Następnie w dniach 8–12 kwiet-
nia (do godz. 15.00) rodzice będą 
musieli w konkretnej placówce zło-

żyć oświadczenie potwierdzające, że 
chcą, aby ich dziecko uczęszczało do 
przedszkola/oddziału przedszkolne-
go, do którego zostało zakwalifiko-
wane. 13 kwietnia o godz. 9.00 ko-
misja rekrutacyjna poda do publicz-
nej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych oraz nieprzyjętych.
 W dniach 19–30 kwietnia od-
będzie się rekrutacja uzupełnia-
jąca – elektroniczna. Jej wyniki 
zostaną opublikowane 17 maja o 
godz. 15.00.

Umowa na projekt nowej, 
ważnej arterii w mieście 
– podpisana
Gmina rusza z projektowaniem nowego, blisko kilometro-

wego odcinka ulicy o. Papczyńskiego w Górze Kalwarii, któ-

ry połączy ulice Polną, Kalwaryjską, Kilińskiego i Pijarską.

 4 lutego w ratuszu burmistrz Arkadiusz Strzyżewski (na zdjęciu z prawej) 
podpisał umowę z Dariuszem Godlewskim, prezesem fi rmy Polska Inżynieria, 
która za ponad 376 tys. zł przygotuje projekt wykonawczy wraz z kosztory-
sem oraz uzyska pozwolenie na budowę szosy.
 Dokumentacja, która ma być gotowa do końca listopada trwającego roku, 
będzie obejmować: budowę kanalizacji, wodociągu, odwodnienia, kanału 
technologicznego, oświetlenia, asfaltowej nawierzchni jezdni, ścieżki rowe-
rowej oraz obustronnego chodnika. W ramach inwestycji na ulicy powsta-
ną także cztery przystanki autobusowe z zatokami oraz miejsca parkingowe 
(szczególnie przy placu targowym). Ponadto od ul. Polnej do ul. Marianki za-
planowano przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-jezdny.
 Najpierw, pod koniec lutego, wykonawca przedstawi wstępną koncepcję, 
która będzie podstawą do dalszych prac.
 Koszty wykonania projektu zostaną pokryte z przyznanej gminie dotacji z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szacunkowa wartość inwestycji 
to 7–8 mln zł. 

Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39



 Ze względu na trwający stan 
epidemii Covid-19 impreza zo-
stała wcześniej nagrana w sie-
dzibie biblioteki bez udziału pu-
bliczności. Do udziału w wy-
darzeniu biblioteka zaprosi-
ła duet wokalno-instrumental-
ny „Ojciec i Syn”, który wyko-
nał piosenki z repertuaru An-
drzeja Dąbrowskiego, Grzego-
rza Turnaua i zespołu Skaldo-
wie. W nagraniu wierszy miło-
snych Agnieszki Osieckiej wzię-
li udział: wójt Lesznowoli Jo-
lanta Batycka-Wąsik oraz rad-
ni: Bożenna Korlak, Anita Ko-
chanowska- Cydzik, Małgorzata 
Bobrowska, Magdalena Łyszcz, 
Łukasz Grochala, Grzegorz 
Gonsowski, Krzysztof K lima-
szewski i Bartłomiej Soszyński.
 Wyreżyserowania spektaklu 
podjęła się, od lat związana z te-
atrem, GOK w Lesznowoli, a obec-
nie z miejscową biblioteką, radna 
Magdalena Łyszcz.
 - Pomysł na organizację wie-
czoru poetyckiego wiązał się z 
obejrzeniem przeze mnie pierw-
szych odcinków serialu „Osiecka” 
w TVP – zdradza inicjatorka wy-
darzenia. - Przeczytałam jej bio-
grafię oraz wszystkie pozycje do-

tyczące wspomnień, jakie znala-
złam w naszej bibliotece. Po kil-
ku rozmowach z dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej zrodził 
się zamysł przypomnienia  twór-
czości Agnieszki Osieckiej. Potem 
była długa droga wiążąca się ze 
stworzeniem scenariusza, zaanga-
żowaniem partnerów, zespołu, na-
graniami, która kończy się w nad-
chodzący weekend. Nie możemy 
się już doczekać premiery!

 Tyl.
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Sąsiedzi mają dość Wrak Race'u
TARCZYN – Wyścigi wraków odbywają się w naszym sąsiedztwie od dwóch lat, średnio 

raz w miesiącu – alarmuje pani Justyna, mieszkanka miejscowości Szczaki w gminie 

Piaseczno. - Towarzyszą im hałas i głośna muzyka. Mamy tego dość, ale nikt nie chce 

nam pomóc

 Wyścigi odbywają się na terenie 
prywatnej nieruchomości w miej-
scowości Kotorydz (Wrak Race Ko-
torydz). - To wprawdzie inna gmi-
na, ale od wybudowanego w środku 
pola toru dzieli nas zaledwie około 
200 m – mówi nasza czytelniczka. 
- Wyścigi zawsze odbywają się w nie-
dzielę. Ryk silników zaczyna się już 
od 6 rano, kiedy na miejsce zjeżdża-
ją pierwsze załogi. Potem dochodzą 
do tego inne niedogodności, m.in. 
dudniące disco polo. Próbowaliśmy 
rozmawiać z organizatorem impre-
zy, ale on nie przyjmuje żadnych ar-
gumentów tylko non stop nas obra-
ża – dodaje pani Justyna. 
 Ostatni wrak race w Kotorydzu 
odbył się w ubiegłą niedzielę, 7 lute-
go. Była to pierwsza impreza w tym 
roku. Mieszkający obok toru ludzie 
kolejny raz poinformowali o wszyst-
kim gminę. - Według naszej wiedzy 
ten pan ma zgodę na organizowanie 
jazd doszkalających, a nie wyścigów 
– mówi pani Katarzyna, inna miesz-
kanka Szczak. - Gmina już jakiś 
czas temu wysłała do organizato-
ra pismo z prośbą, aby na razie, do 
czasu wyjaśnienia sprawy, wstrzy-
mał się z organizacją głośnych im-

prez. Ale on nie zamierza tego zale-
cenia respektować.

Nie ma mocnych

 Niezadowoleni z uciążliwego są-
siedztwa ludzie próbowali zaintere-
sować sprawą także inne instytucje. 
Wielokrotnie dzwonili m.in. na poli-
cję, prosili też o pomoc Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowlane-

go twierdząc, że usypane przez orga-
nizatora wyścigów hopki i naniesie-
nia ziemne powstały nielegalnie i bez 
wymaganych zezwoleń. - Nie są one 
zgodne z pierwotnym przeznaczeniem 
tego terenu, bo to obszar rolny – do-
daje pani Katarzyna. - Podczas ostat-
niego wyścigu Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska miał zmierzyć 
poziom hałasu, ale inspektorzy zre-
zygnowali z dokonania pomiarów, bo 
podobno wiał zbyt silny wiatr...
 Policja nie chce wypowiadać się 
na temat konfliktu, choć podczas 
ostatniego wyścigu funkcjonariusze 

z komendy w Tarczynie byli na miej-
scu. Nie weszli jednak na teren pose-
sji, a imprezę obserwowali z pewnego 
oddalenia. - Policja może i ma dobre 
chęci, ale też wiele nam nie pomogła 
– uważa pani Justyna. - Wiem, że ten 
pan otrzymał w ciągu dwóch lat je-
den mandat na kwotę 500 zł. 

Gmina ogląda się na PINB, 

PINB na gminę

 - W tamtym miejscu powstają 
nasypy, dlatego przekazaliśmy spra-
wę do PINB-u – informuje Barba-
ra Galicz, burmistrz Tarczyna. - Za-
dziwiające jest postępowanie orga-
nizatora wyścigów, który informuje 
nas o niedzielnej imprezie w piątek 
przed zamknięciem urzędu, nie da-
jąc nam czasu na reakcję.
 Sylwester Chudzikowski z tar-
czyńskiego magistratu podkreśla, 
że gmina wystąpiła do Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowla-
nego po oględzinach, które wykaza-
ły obecność trybun i umocnień ziem-
nych. - Stoimy na stanowisku, że to 
PINB powinien wydać nakaz roz-
biórki tych nasypów, które traktuje-
my jak budowlę, i przywrócenia tere-
nu rolnego – dodaje urzędnik. - PINB 

ma jednak najwidoczniej odmienne 
zdanie na ten temat, bo od pół roku 
nie zajął żadnego stanowiska... 
 Albert Olbrycht, Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego od-
bija piłeczkę twierdząc, że to gmina 
powinna skłonić właściciela pola do 
przywrócenia jego pierwotnego sta-
nu. - Tam nie ma obiektów budowla-
nych – wyjaśnia. 
 Udało nam się skontaktować z 
organizatorem Wrak Race'u Koto-
rydz, który uważa, że skargi sąsia-
dów są bezpodstawne, podobnie 
zresztą jak działania podejmowa-

ne przez różne instytucje. - Problem 
mają tam tak naprawdę dwie oso-
by, z których jedna bywa w Szcza-
kach okazjonalnie – mówi pan Ja-
rosław. - Organizuję jedną imprezę 
raz na dwa miesiące. Wyścigi trwa-
ją łącznie około 1,5 godziny. Robię 
to wszystko na terenie prywatnym, z 
dala od wsi. Wiele imprez jest cha-
rytatywnych, zbieramy podczas 
nich pieniądze dla potrzebujących. 
Nie wiem komu to przeszkadza. 
To chyba zwykła ludzka zawiść...

Tomasz Wojciuk

Mimo że właściciel organizuje zawody na prywatnym terenie, 

gmina i sąsiedzi mają do nich sporo zastrzeżeń

Następny Wrak Race 

Kotorydz ma odbyć się 

w kwietniu

Wystawa malarstwa 
Witolda-K
KONSTANCIN-JEZIORNA Już dziś Konstanciński Dom Kultury 

ponownie otwiera w Hugonówce galerię dla zwiedzają-

cych. W zabytkowej willi będzie można obejrzeć wysta-

wę Witolda-K „Od człowieka do czarnej otchłani”

 Artysta sztuk wizualnych zgodził się na przedłużenie ekspozycji swoich 
prac do końca marca. Witold-K to pierwszy polski artysta, który miał retro-
spektywę w słynnym Sotheby’s w Amsterdamie. Wystawa „Od człowieka do 
czarnej otchłani” prezentuje 50 płócien, w tym najnowsze obrazy, nigdy do-
tąd nie pokazywane publicznie, oraz wybrane prace retrospektywiczne, m.in. 
najsłynniejsze cykle „Samotność”, „People” oraz „Black holes”. Większość naj-
nowszych obrazów powstało w pracowni w Konstancinie-Jeziornie, a zesta-
wienie ich z wybranymi pracami z lat 50., 60. i 70. pozwala prześledzić cieka-
wą drogę twórczą artysty. Witold Kaczanowski, znany na świecie jako Witold
-K, ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych pod kierunkiem tak wy-
bitnych twórców jak Henryk Tomaszewski i Wojciech Fangor. Jego bogata, in-
terdyscyplinarna twórczość obejmuje grafi kę, malarstwo, rzeźbę, fotografi ę, 
murale oraz projekty scenografi czne i plakaty. Jego prace, które znajdują się 
w licznych kolekcjach publicznych i prywatnych na całym świecie, prezento-
wane były na ponad 70 wystawach. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, obo-
wiązuje reżim sanitarny.

TW

R E K L A M A

Walentynkowy 

Koncert Życzeń

PIASECZNO

 W niedzielę 14 lutego Klub Kultu-
ry w Józefosławiu zaprasza na wyjąt-
kowy wieczór pełen walentynkowych 
życzeń. Organizatorzy proszą o prze-
słanie na adres walentynki@kultural-
ni.pl życzeń w formie tekstowej lub 
fi lm dla swojej „miłości”, a zostaną one 
wyemitowane podczas  transmisji ze 
specjalnie dedykowaną miłosną pio-
senką. Początek o godzinie 18.

Tyl.

Obejrzyj Walentynki z Osiecką
LESZNOWOLA Z okazji nadchodzącego święta zakochanych Gminna Biblioteka Publiczna,  

zaprasza na wieczór poetycko-muzyczny pt. „Walentynki z Osiecką”, który odbędzie 

się 14 lutego o godz. 17.  Można będzie w nich uczestniczyć na kanale youtube i na pro-

fi lu facebookowym biblioteki



 Projekty Gminy Piaseczno „In-
nowacyjna edukacja w Gmi-
nie Piaseczno – wsparcie dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Piasecznie” oraz „Szkoła moż-
liwości w Głoskowie – zajęcia 
edukacyjne dla uczniów i uczennic 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Głoskowie” znalazły się 
na liście projektów wybranych do do-
finansowania ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020, 
w ramach konkursu zamkniętego 
nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 
dla Osi priorytetowej X Edukacja 
dla rozwoju regionu, Działania 10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i mło-
dzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja 
ogólna w ramach ZIT.
 W ramach projektów w trzech 
piaseczyńskich placówkach oświa-
towych: Szkole Podstawowej nr 1 
im. Józefa Piłsudskiego w Piasecz-
nie, Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w 
Piasecznie oraz Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Głosko-
wie, zaplanowane są zajęcia umoż-
liwiające podniesienie u uczniów 
kompetencji kluczowych, właści-
wych postaw i umiejętności niezbęd-
nych na rynku pracy oraz rozwój in-

dywidualnego podejścia do ucznia, 
szczególnie ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi.
 Celem projektów jest podnie-
sienie kompetencji kluczowych i cy-
frowych oraz umiejętności i postaw 
przez ponad 500 uczniów z wymie-
nionych szkół podstawowych. W ra-
mach projektów realizowany będzie 
program wsparcia obejmujący do-
datkowe zajęcia pozalekcyjne, pikniki 
naukowe, koła naukowe, zajęcia po-
kazowe dla uczniów z innych szkół.
 Projekty zakładają również za-
kup pomocy dydaktycznych, dopo-
sażenie pracowni przyrodniczych 
oraz zakup do szkół sprzętu TIK.
Wkład własny Gminy Piaseczno jest 
niefinansowy w postaci udostępnie-
nia sal na zajęcia.

Dofinansowanie w ramach 

projektów wynosi odpowiednio:

• Projekt: „Innowacyjna edukacja 
w Gminie Piaseczno – wsparcie dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecz-
nie” – 666 682,19 zł.
• Projekt: „Szkoła możliwości w 
Głoskowie – zajęcia edukacyjne dla 
uczniów i uczennic Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kościuszki w 
Głoskowie” – 369 044,47 zł.
 Realizacja projektu wynika z 

przeprowadzonych w placówkach 
diagnoz potrzeb dzieci, zatwierdzo-
nych 21.11.2019 r.
 To kolejne projekty, które reali-
zowane będą w ramach działania 
10.1. Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020 w piaseczyńskich 
placówkach.
 – Każde dodatkowe środki prze-
znaczane na edukację przynoszą do-
datkowe profity w przyszłości. Szcze-
gólnie cenne w obecnych okoliczno-
ściach są programy mające na celu 
podnoszenie kompetencji cyfrowych 
wśród uczniów oraz rozwijające inne 
kompetencje i kreatywność. Dlatego 
cieszymy się z możliwości realizacji 
kolejnych projektów, na które otrzy-
mujemy dodatkowe finansowanie – 
mówi Daniel Putkiewicz, Burmistrz 
Miasta i Gminy Piaseczno.
 Aktualnie realizowany jest pro-
jekt „Mazowiecki program przygo-
towania szkół, nauczycieli i uczniów 
do nauczania zdalnego” w SP w Jó-
zefosławiu.

W ubiegłych latach 

zrealizowano projekty:

 – „Piaseczyńskie przedszkola-
ki – utworzenie nowych miejsc wy-
chowania przedszkolnego w Gmi-
nie Piaseczno”, projekt w okresie 

01.08.2019 – 31.12.2020, wartość do-
finansowania 687 798,53 zł, realiza-
cja w Zespole Szkolno- Przedszkol-
nym w Piasecznie.
 – „Piaseczyńskie szkoły przy-
szłości”, projekt w okresie 05.11.2018 
– 31.12.2019, wartość dofinansowa-
nia 2 098 974,85 zł w sześciu szko-
łach: SP w Jazgarzewie, SP nr 5 w 
Piasecznie, SP nr 2 w Piasecznie, SP 
w Zalesiu Górnym, SP w Złotokło-
sie, SP w Józefosławiu.
 – „Kreatywny uczeń innowa-
cyjna szkoła”, projekt w okresie 
01.08.2017 – 31.08.2018, wartość do-
finansowania dla Gminy Piaseczno 
293 270,00 zł, projekt realizowany w 

trzech szkołach: SP w Jazgarzewie, 
SP w Złotokłosie i SP nr 5 w Pia-
secznie.
 Poza projektami z działania 10.1. 
RPO WM, w szkołach realizowane 
były również programy w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa, projekty współfinansowane z 
programów rządowych.
 W ramach projektów prowadzo-
ne są dodatkowe zajęcia dla uczniów 
a także kupowany jest sprzęt dla pla-
cówek. Wszystkie przyczyniają się 
do wzrostu kompetencji u uczniów, 
stwarzają im lepsze warunki do na-
uki oraz podnoszą standard wypo-
sażenia szkół.

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) in-
formuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy 
ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczony został wy-
kaz dot. wydzierżawienia na czas oznaczony od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. dział-
ki ewidencyjnej nr 9/12, obręb 21, miasto Piaseczno, będącej własnością Gminy Piaseczno, 
na rzecz dotychczasowych dzierżawców, z przeznaczeniem pod drogę przeciwpożarową; 
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywiesze-
nia, tj. od dnia 01.02.2021 r.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Kolejny milion dofinansowania dla 
Gminy Piaseczno na projekty edukacyjne

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu                                                                                                       Piaseczno,  03.02.2021 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno

oznaczonej jako działka nr ew. 30 o powierzchni 1008 m2, położona obr. 39 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza 6, dla której Sąd 
Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr WA5M/00240178/4, zabudowanej 3 kondygna-
cyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 81 m2 z usługami w parterze budynku oraz budynkiem gospodarczym partero-
wym o pow. zabudowy 34 m2.  
Pierwszy przetarg odbył w się w dniu 15.01.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości:   1.660.500,00 zł (w tym 23 % podatku VAT)

Wysokość wadium :  83.025,00 zł

 Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2021 r. o godz. 10:00  w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościusz-

ki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż w/wym nieruchomości zostało wywieszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pia-
seczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, na stronie internetowej www.piaseczno.eu – BIP, na stronach inter-
netowych wybranych portali oraz zostało opublikowane w gazecie lokalnej.
 Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 22 70-17-523.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza  

Miasta i Gminy Piaseczno

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

 Ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, położonego w Piasecznie przy ul. Wojska Polskie-
go 7/119, o powierzchni 6,90 m2, z przeznaczeniem na  działalność usługowo-handlową na czas nieoznaczony.
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym położonym w Piasecznie przy ul. Wojska 
Polskiego 7/119.
 Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 
00/100).  Do podanej stawki zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązujących  przepisów.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 345,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć złotych 00/100). 
Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.
 Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eks-
ploatacyjnych (energia elektryczna, zimna woda, ciepła woda, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, itp.).  
Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. Prace adaptacyjne i inne związane z urządzeniem oraz 
wyposażeniem lokalu Najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

Umowa najmu będzie obowiązywała od 15.03.2021 r.

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

 Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w 
kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia  03.03.2021 r. do godz. 10:00, z napisem na kopercie: Przetarg na na-

jem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7/119 w Piasecznie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.03.2021 r. o godz. 11:30 w sali nr 012, w siedzibie Urzędu Miasta   i Gminy Piaseczno przy ul. Warszaw-
skiej 1. Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1 termin wizji. 
 Oferty przyjmowane są wyłącznie na druku oferty dostępnej w Wydziale Polityki Mieszkaniowej w siedzibie  Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, w pokoju nr 120.
 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, w pokoju nr 120 lub 
pod nr tel. 22/ 701 75 93.
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn,
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn,
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.

 I Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kułakowska-Michalak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

 Ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, poło-
żonego w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 7/117, o powierzchni 6,90 m2, z przeznacze-
niem na  działalność usługowo-handlową na czas nieoznaczony.
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym 
położonym w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 7/117. Miesięczna stawka wywoławcza 
czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 
złotych 00/100).  Do podanej stawki zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązujących  
przepisów. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  345,00 zł 
(słownie: trzysta czterdzieści pięć złotych 00/100). Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, 
do 20 dnia każdego miesiąca.
 Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uisz-
czania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zimna 
woda, ciepła woda, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, itp.). Na 
najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. Prace adaptacyj-
ne i inne związane z urządzeniem oraz wyposażeniem lokalu Najemca wykonuje we wła-
snym zakresie i na własny koszt.

Umowa najmu będzie obowiązywała od 15.03.2021 r.

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

 Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej 
bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w termi-
nie do dnia  03.03.2021 r. do godz. 10:00, z napisem na kopercie: Przetarg na najem lokalu 

użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7/117 w Piasecznie.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03.03.2021 r. o godz. 11:00 w sali nr 012, w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1. Oferenci mogą dokonać wizji przed-
miotowego lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1 termin wizji. Oferty przyjmowane są 
wyłącznie na druku oferty dostępnej w Wydziale Polityki Mieszkaniowej w siedzibie  Urzę-
du Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, w pokoju nr 120. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, 
w pokoju nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 93.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn,
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn,
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.

I Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kułakowska-Michalak

ZOSTAŃ RACHMISTRZEM 
Daniel Putkiewicz – Gminny Komisarz Spisowy w Piasecznie ogłasza 

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spiso-

wych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadze-
niem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 

Termin składania ofert: 16 lutego 2021 r.
Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy 
www.piaseczno.eu oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Piasecznie – nr tel. 22 70 17 577, 
e-mail: michal.sawicki@piaseczno.eu
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Przyjęli ulgę dla restauratorów

GÓRA KALWARIA

 Podczas ostatniej sesji radni zwolnili przedsiębiorców serwujących w 
swoich lokalach alkohol (chodzi o restauracje i kawiarnie) z dużej części 
wpłacanej co roku opłaty koncesyjnej. Zwykle opłata taka była wpłacana 
przez przedsiębiorców w trzech ratach. W 2021 roku dwie z tych rat zostaną 
umorzone. 

TW

Aleja Róż w nowej 
odsłonie już za pół roku
PIASECZNO Chciałoby się powiedzieć: „wreszcie”. Gmina rozpoczyna 

gruntowną przebudowę wąskiej alei Róż w centrum miasta. Przy uli-

cy pojawią się m.in. nowe latarnie, nasadzenia i dodatkowe miejsca 

parkingowe

 Choć prace przy alei Róż już się zaczęły, na razie trudno je zauważyć. Do 
tej pory wycięto bowiem jedynie żywopłoty po zachodniej stronie arterii (po-
zostałości roślin zasłonił śnieg). Ma to związek z koniecznością poszerzenia 
pasa jezdni z 3,5 do 4 metrów oraz innymi planowanymi pracami, w tym zro-
bieniem dodatkowych miejsc parkingowych (na modernizowanym odcinku 
od Szkolnej do Okulickiego ma ich przybyć ponad 60) oraz nowych chodni-
ków po obydwu stronach drogi. Skrzyżowania z poprzecznymi ulicami zosta-
ną wyniesione, pojawią się też nowe progi spowalniające, co ma podnieść 
bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw przy Parku Zachodnim. 
Wykonawca zbuduje także wzdłuż drogi nowe, ledowe oświetlenie i usunie 
kolizję z linią teletechniczną. W drugim etapie prac przewidziano m.in. uzu-
pełnienie zieleni. Łączny koszt robót ma wynieść prawie 1,8 mln zł. Przebudo-
wa alei Róż potrwa do końca czerwca tego roku.

TW

Na alei Róż zostanie zachowany ruch jednokierunkowy

Uznano, że... śmierdzą. 
Zagrożono zlicytowaniem mieszkania
PIASECZNO Ta historia wstrząsnęła całym krajem. Piaseczno stało się tłem wydarzeń dla reportażu inter-

wencyjnego Polsatu. Starsza kobieta mieszkająca z niepełnosprawnym synem może stracić mieszkanie. 

Wspólnota mieszkaniowa chce je zlicytować. Powód? Uznano, że śmierdzą
 W środę wieczorem odwiedzili-
śmy mieszkańców ul. Kniaziewicza. 
W małym mieszkaniu jest ciasno, 
przytulnie i czysto. Żadnych nieprzy-
jemnych zapachów nie stwierdziliśmy, 
ani na korytarzu, ani we wnętrzu lo-
kalu gdzie rozmawialiśmy z 72-letnią 
kobietą i jej 42-letnim synem.

Zlicytują mieszkanie, 

pozbędą się lokatorów

 – Przeszedłem pięć operacji nóg 
– mówi 42-letni Jakub. – Poruszanie 
się o kulach sprawia mi dużo wy-
siłku. Męczę się przy tym i pocę – 
przyznaje.
 – Po każdej dłuższej przechadz-
ce syn się przebiera i wrzuca brud-
ne ubrania do prania – dodaje mat-
ka niepełnosprawnego. – Już sznur-
ków nam nie starcza, by je suszyć. 
 Mieszkanie należy do kuzynki lo-
katorów, która aktualnie przebywa 
za granicą.
 – Napływały do mnie e-maile ze 
wspólnoty, jeździłam więc regular-
nie, sprzątałam, prałam, czyściłam 
– opowiada pani Karolina, właści-
cielka mieszkania. – Teraz, gdy na 
stałe przebywam za granicą, opie-
kę nad kuzynką i jej synem roztacza 
MGOPS. Nigdy nikt tam nie stwier-
dził żadnych zaniedbań.
 Tymczasem Zarząd Wspólno-
ty Mieszkaniowej podjął drastyczne 
kroki, które dziś wydają się nieade-
kwatne do sytuacji. Postanowiono 
zlicytować mieszkanie zajmowane 
przez schorowaną kobietę i jej nie-
pełnosprawnego syna.

Nie wszyscy chcą licytacji

 Decyzja o zlicytowaniu własno-
ściowego lokalu podzieliła samych 
członków wspólnoty mieszkaniowej.
– Przejść się po mieszkaniach i ze-
brać podpisy to można w każdej 
sprawie – mówi członek spółdziel-
ni, który zbulwersowany sytuacją 
poprosił nas o nagłośnienie tematu. 
– Jak się ludzi namówi, to wszystko 
podpiszą. Na zapachy skarżyło się 
kilka osób, a podpisali się także lu-
dzie, którzy nigdy nie przechodzili 
koło drzwi tych państwa.
 – Nie chcemy im robić krzywdy 
– zapewnia sąsiad z tej samej klatki 
schodowej. – Owszem zdarzało się, 

że były jakieś nieprzyjemne zapachy, 
ale już się poprawiło. Mi po tej stro-
nie schodów nie doskwierały żadne 
przykre aromaty. Żalili się sąsiedzi 
z korytarza, którzy mieszkają bliżej 
– dodaje mężczyzna. – Wysłałem pi-
smo do zarządu wspólnoty z proś-
bą, aby już tym ludziom odpuścić.

MGOPS murem za lokatorami

 Wczoraj w Warszawie, w kance-
larii notarialnej, podjęto uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż mieszkania w drodze licytacji. 
W uzasadnieniu uchwały wskaza-
no, jakoby osoby zamieszkujące nie 
utrzymywały lokalu „w należytym 
stanie, czym wykraczają w sposób 
rażący i uporczywy przeciwko po-
rządkowi domowemu”.
 – To nieprawda – odpierają lokato-
rzy. – Dbamy o czystość, a dodatkowo 
dwa razy w tygodniu przychodzi do 
nas pani z MGOPS-u, która sprząta.
– Państwo mają zapewnioną pomoc 
od listopada 2019 roku – potwier-
dza zastępca dyrektora MGOPS Pia-
seczno, Elżbieta Klimkowska, któ-
ra osobiście była w lokalu przy ul. 
Kniaziewicza. – Mieszkanie jest czy-
ściutkie i zadbane. Odwiedzając róż-
ne rodziny mamy spore rozezna-
nie i zapewniam, że to miejsce pre-
zentuje się wzorowo. Mieszka tam 
starsza pani i jej niepełnosprawny 
syn, oni się boją nawet sobie ugo-
tować, by się nikomu nie narazić 
– dodaje wicedyrektor. Nie kryje za-
skoczenia i rozgoryczenia postawą 
wspólnoty mieszkaniowej.
 – A jeśli tym ludziom, którzy tak 
narzekają na uciążliwość sąsiadów 

zdarzy się sytuacja, że na skutek 
choroby zostaną przykuci do łóżka? 
Jeśli trzeba będzie ich przewijać to 
myślą, że pod drzwiami ich miesz-
kania będzie pachnieć? – pyta reto-
rycznie urzędniczka.

Zarząd zawiesi wykonanie uchwały

 - Po tym jak media nagłośniły 
problem, sytuacja znacznie się po-
prawiła – zgodnie oceniają członko-
wie zarządu wspólnoty i zapewnia-
ją nas, że podjęta uchwała nie bę-
dzie wykonywana. - Dziś doszło do 
podjęcia takiej uchwały, gdyż wszyst-
kie inne formy mediacji i rozwiąza-
nia problemu uciążliwości zgłasza-
nych przez mieszkańców nie przy-
niosły skutku – uzasadnia zarząd. 
-  Początkowo ci ludzie w ogóle nie 
chcieli przyjąć żadnej pomocy, za-
pach wydobywający się z ich miesz-
kania był tak uciążliwy, że nie można 
było przejść korytarzem. W tej chwili 
poprawiło się na tyle, że część wnio-
skodawców uchwały prosi o zawie-
szenie jej wykonania. Mamy nadzie-
ję, że tak już zostanie i ta uchwała ni-
gdy w życiu nie zostanie wdrożona.
- Podjętą uchwałę zamierzam za-
skarżyć do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego – zapowiada Michał 
Otręba ze Stowarzyszenia Niepoko-
nani 2012, który jako pełnomocnik 
właścicielki mieszkania wziął udział 
we wczorajszym zebraniu właścicie-
li lokali. - Zastanawiamy się też, czy 
nie skierujemy sprawy  do sądu o po-
mówienie i naruszenie dóbr osobi-
stych, do którego moim zdaniem do-
szło w uzasadnieniu uchwały. 

Adam Braciszewski

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, 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,

P R O M O C J A
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W atmosferze sparingu
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - STOWARZYSZENIE HOOPLIFE BASKETBALL LUBLIN 90:33 (26:3, 15:6, 28:11, 

21:13) W ostatnią sobotę koszykarze z Piaseczna podejmowali we własnej hali bardzo mło-

dy zespół, który dopiero uczy się gry seniorskiej i wciąż pozostaje w lidze bez zwycięstwa
 Wynik inny niż zdecydowana 
wygrana podopiecznych Cezare-
go Dąbrowskiego byłby z pewnością 
sporą sensacją. Już w pierwszej kwar-
cie, mimo iż MUKS był tego wieczo-
ru osłabiony brakiem kilku kluczo-
wych zawodników, losy meczu zostały 
praktycznie rozstrzygnięte. Przyjezdni 
kompletnie nie radzili sobie z grą ofen-
sywną, zdobywając w całej pierwszej 
połowie ledwie... dziewięć punktów. O 
ile w pierwszej kwarcie MUKS zagrał 
przyzwoicie w ataku (w dużej mierze 
za sprawą doświadczonego weterana – 
wracającego po ponad dwóch miesią-
cach do gry Tomasza Wójcikowskie-
go), to w drugiej wyraźnie spuścił z 
tonu, dostosowując się nieco do spor-
towego poziomu przeciwników. 
 Hooplife ani przez moment nie 
był jednak w stanie zagrozić gospo-
darzom, przez co – najwyraźniej – 
nie mobilizował ich do wzmożone-
go wysiłku. Szczególne uwagi moż-
na było mieć do poziomu celności 
rzutów za trzy. MUKS, mimo iż wy-
grał aż 57 punktami, trafił w całym 
spotkaniu tylko cztery „trójki” - co 
ciekawe, o jedną mniej od przyjezd-

nych. Miejmy nadzieję, że w kolej-
nych pojedynkach z bardziej wyma-
gającymi rywalami, precyzja będzie 
już lepsza. Najwięcej punktów (18) 
w starciu z Lublinem zdobył dla Pia-
seczna Piotr Łazarek.
 - Dobrze się ułożyło że graliśmy 

ze słabszą drużyną, ponieważ dla nie-
których z nas był to pierwszy mecz po 
ponad miesięcznej przerwie – mówi 
Piotr Łazarek. - Dopiero zaległe spo-
tkanie z Grójcem będzie dla nas praw-
dziwym sprawdzianem formy.

Tyl.

Tabela grupy B trzeciej ligi
1 ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1172 - 800
2 GLKS Nadarzyn 18 11 7 - 4 4 - 2 3 - 2 910 - 851 
3 MUKS Piaseczno 15 9 6 - 3 4 - 1 2 - 2 717 - 597 

4 AZS PW 15 11 4 - 7 1 - 4 3 - 3 842 - 843 
5 WGR TEAM Grójec 14 9 5 - 4 2 - 3 3 - 1 757 - 764 
6 Kolejarz 14 11 3 - 8 1 - 4 2 - 4 850 - 931 
7 Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 11 11 0 - 11 0 - 5 0 - 6 581 - 1043

Daniel Barcicki zastąpił Oskara Śliwowskiego
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Pod koniec stycznia Oskar Śliwowski zrezygnował z funkcji pierw-

szego trenera drużyny seniorów FC Lesznowola. Jego miejsce zajął Daniel Barcicki

 Oskar Śliwowski to niewątpliwie 
jedna z najważniejszych postaci w hi-
storii klubu FC Lesznowola. Jest bo-
wiem nie tylko jednym z jego założy-
cieli, ale przez wiele lat był również jego 
czołowym piłkarzem i - z dorobkiem 
ponad 100 goli - najlepszym strzelcem. 
W listopadzie 2019 roku, po wygranym 
meczu z Jednością Żabieniec, posta-
nowił zawiesić buty na kołku i skupić 
się tylko na karierze trenerskiej. Oprócz 
pracy w Lesznowoli prowadzi również 
drużynę seniorów w Klubie Towarzy-
sko-Sportowym Weszło i angażuje się 
w rozwój SRS Zamienie.
 - Czas spędzony w klubie dał mi 
doświadczenie, które na pewno za-
procentuje podczas pracy w roli tre-
nera – mówi Oskar Śliwowski. - Ra-
zem z zawodnikami przeżywaliśmy 
piękne chwile, które będę pamiętał 
zawsze. Realizowaliśmy wspólnie 
zakładane plany sportowe, zawsze 
byliśmy razem na dobre i na złe. 
Praca z seniorami była dla mnie wy-
jątkowa i sprawiała mi wiele radości. 
Dziękuję za zaufanie i pracę z tak 
wspaniałymi ludźmi. Życzę wszyst-
kim zawodnikom FC Lesznowola 
zdrowia i sukcesów sportowych oraz 
awansu do ligi okręgowej.

 Swoją decyzję szkoleniowiec moty-
wuje względami prywatnymi i chęcią po-
święcenia większej ilości czasu rodzinie.
 - Ze względu na brak czasu mu-
siałem podjąć tą trudną, ale przemy-
ślaną decyzję – zdradził nam Oskar  
Śliwowski. - W weekendy byłem w 
domu gościem. Mam dwójkę dzieci i 
chciałbym poświęcić rodzinie więcej 
uwagi, a jeśli w coś się angażować, 
to tylko na 100 procent. Nadal jed-
nak, w miarę możliwości, będę się 
pojawiać na meczach w Nowej Woli.
 Trener Oskar nie żegna się rów-
nież całkowicie z FC Lesznowola. 
Dalej będzie kontynuował pracę na 
stanowisku trenera rocznika 2013 w 

miejscowej Akademii Piłkarskiej. 
  Jednocześnie trenerem pierwszej 
drużyny został Daniel Barcicki.
 - To był nasz pierwszy wybór, kie-
dy dowiedzieliśmy się o rezygnacji 
Oskara – mówi Kamil Boguta, prezes 
FC Lesznowola. - Daniel Barcicki to 
bardzo dobry szkoleniowiec z dużym 
doświadczeniem, dlatego jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że przyjął naszą 
ofertę. Przy okazji chciałbym bardzo 
podziękować trenerowi Oskarowi za 
świetną pracę, którą wykonał z na-
szą drużyną seniorów i życzyć mu sa-
mych sukcesów. 

Tyl.

Na razie bez memoriału
PIŁKA NOŻNA W lutym, ze względu na panująca pandemię i wynikające z niej obostrzenia, 

nie odbędzie się tradycyjny Memoriał im. Walentego Kazubka

 Klub LKS Jedność Żabieniec, organizator 
imprezy (nieoficjalnych mistrzostw powiatu pia-
seczyńskiego w piłce halowej), nie wyklucza jed-
nak, że odbędzie się ona w przyszłym terminie.
 - To tak jak nasze motto „w JEDNOŚCi 
SIŁA”, nie poddajemy się. Pierwszym po-
mysłem było przełożenie terminu, ale klu-
by, ze względu na bliskość rozgrywek klubo-
wych, odrzuciły go i dlatego zmuszeni jeste-
śmy odwołać organizację w lutym - mówi Pa-
weł Sawa, prezes Jedności Żabieniec. - Mamy 
jednak już kilka pomysłów, nad którymi bę-
dziemy pracowali i o których będziemy infor-
mować zainteresowane strony.

Tyl. W ubiegłorocznym memoriale triumfowała Laura Chylice

Po pierwszym secie
kontrolowały spotkanie
SIATKÓWKA, II LIGA KOBIET, MUKS WOJSKOWE WARSZAWA - KRÓTKA MYSIA-

DŁO 1:3 (25:23, 16:25, 5:25, 18:25) Drużyna z Mysiadła plasuje się w tym se-

zonie w środku ligowej stawki. W ostatniej kolejce podopieczne Michaliny 

Tokarskiej nie miały większych problemów z ostatnim zespołem w tabeli

 Mecz z Wojskowymi siatkarki z Mysiadła zaczęły wprawdzie zgodnie z pla-
nem, ale w połowie seta w ich poczynania wkradło się zbyt dużo pewności 
siebie. Mimo prowadzenia 14:7, dały się dogonić rywalkom i dość nieoczeki-
wanie przegrały pierwszą partię. Rozprężenie w połączeniu z prostymi błę-
dami w przyjęciu wyraźnie dały wiatr w żagle zawodniczkom z Warszawy. Na 
szczęście na Krótką oddanie seta podziałało jak zimny prysznic.
 - W tym momencie wiedziałyśmy, że jeżeli się szybko nie pozbieramy, to 
stracimy tutaj cenne trzy punkty – mówi Michalina Tokarska, trenerka Krótkiej 
Mysiadło. - Pełna mobilizacja i skupienie umożliwiły nam jednak wygranie z 
bardzo wysoką przewagą trzech kolejnych setów. Bardzo się cieszę, bo zagra-
ły dziś wszystkie dziewczyny i zaprezentowały się naprawdę dobrze. Zdobyte 
trzy punkty umacniają nas na szóstym miejscu w tabeli. Przed nami teraz ko-
lejne mecze, do których musimy się przygotować.
 W najbliższą sobotę Krótka Mysiadło zmierzy się we własnej hali z drużyną 
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok. Transmisję na żywo z meczu będzie 
można śledzić za pośrednictwem profi lu Krótkiej na Facebooku. Początek o 
godzinie 17.

Tyl.

Tabela grupy drugiej II ligi kobiet
1 AZS AWF Warszawa 16 16 0 48:1 48 1221:850
2 BAS Białystok 17 13 4 44:22 38 1495:1324 
3 PMKS Nike Węgrów 16 11 5 37:20 33 1299:1143 
4 LTS Legionovia 16 9 7 32:27 28 1319:1239 
5 ESPES Sparta Warszaw 17 10 7 34:32 26 1404:1398 
6 Krótka Mysiadło 16 7 9 29:30 23 1249:1264 

7 UKS Chemik Olsztyn 16 6 10 25:35 18 1207:1333 
8 Ósemka Siedlce 16 6 10 24:36 18 1217:1377 
9 Biała Podlaska 16 6 10 22:35 18 1197:1285 
10 AZS LSW Warszawa 17 5 12 24:40 17 1368:1424 
11 MUKS Wojskowe 17 1 16 9:50 3 1083:1422 

Runda w cieniu dramatu
PIŁKA NOŻNA, KOBIETY Podsumowanie rundy jesiennej sezo-

nu 2020/2021 grupy mazowieckiej czwartej ligi

 KS GOSIRKI PIASECZNO (7. miejsce, 9 punktów) – Sytuacja w tabeli po run-
dzie jesiennej pokazuje wyraźną prawidłowość. Gosirki były, póki co, bezkom-
promisowe – nie zremisowały ani jednego ligowego meczu, wygrały wszyst-
kie trzy z zespołami, które wyprzedzają w tabeli i... przegrały wszystkie spo-
tkania z drużynami, które są od nich wyżej. Jest to jednak zespół bardzo mło-
dy, który dopiero zdobywa szlify w seniorskiej piłce. Wszyscy w klubie mają 
nadzieję, że pomimo bolesnej straty trenera Tomasza Dudka, Gosirki będą na 
wiosnę wyglądać w lidze nie gorzej niż jesienią.

Tyl.

Tabela grupy mazowieckiej IV ligi kobiet
1.  Jantar Ostrołęka 9 23 7 2 0 45-8
2.  Legia Soccer Schools Warszawa 9 21 7 0 2 30-17
3.  Fuks Pułtusk 9 17 5 2 2 30-9
4.  KS II Raszyn 9 16 5 1 3 30-27
5.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 9 14 4 2 3 37-17
6.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 8 10 3 1 4 28-14
7.  GOSiR Piaseczno 8 9 3 0 5 20-16

8.  KS Wilanów (Warszawa) 9 9 3 0 6 14-23
9.  Żbik Nasielsk 9 8 2 2 5 22-24
10.  Pogoń Siedlce 9 0 0 0 9 2-103
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KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

 Inspektor ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji i Remontów
 Inspektor ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Remontów

Szczegóły naborów dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna  
ogłasza nabory na stanowiska urzędnicze:

R E K L A M A

Krótka kolejka oczekujących 
na przyznanie gminnego lokalu
KONSTANCIN-JEZIORNA Od kilku miesięcy gmina weryfi kuje listę osób starających się o przyznanie gminnego 

mieszkania. - W tej chwili na liście oczekujących widnieje 13 nazwisk – informuje burmistrz Kazimierz Jańczuk. - 

Można więc powiedzieć, że w naszej gminie problem niedoboru gminnych lokali jest tak naprawdę marginalny

 Gmina nie zamierza budować w 
najbliższym czasie nowych budynków 
komunalnych. - W naszym zasobie jest 
około 660 mieszkań – mówi Kazimierz 
Jańczuk. - Jest w nich naturalna rota-
cja, dzięki czemu co roku kilkunastu 
potrzebującym osobom możemy przy-
dzielić lokale. Cały czas sprawdzamy 
też, czy nie są łamane warunki naj-
mu. Mogę zdradzić, że w najbliższym 
czasie przeprowadzimy przynajmniej 
kilka eksmisji. Jest to związane z fak-
tem, że często ludzie którzy mają gdzie 
mieszkać, starają się wyłudzić od gmi-
ny mieszkania. Jest to niedopuszczalne 
i nie będziemy tego tolerować.

TW



DAM PRACĘ

Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru do 
sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 668 463 460

Energiczną młodą osobę do kawiarni Carte d'or Cafe, 
na etat, Piaseczno-Józefosław,  tel.503 13 05 05

Zatrudnię kobietę z doświadczeniem do sklepu spo-
żywczego w Sobikowie, wiadomość na miejscu, 
tel. 508 329 485

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osoby chętne 
do pracy w piekarni i cukierni, noc/dzień, 
tel. 791 200 444

Poszukuję osoby, obsługa biura, Piaseczno, 
tel. 606 87 57 34

Kucharkę do przedszkola, Piaseczno, tel. 602 68 69 51

Budowa domów, tel. 601 847 143

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania ga-
zet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39 

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do sprzątania w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Przyjmę do pracy panią bądź pana w delikatesach w 
Nowej Iwicznej, tel.502 159 936

Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno, 
tel. 604 152 591

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym, Konstan-
cin, tel. 602 126 840

Blacharzy - praca stała, możliwość zakwaterowania na 
miejscu, tel. 22 756 84 89

Dekarzy - praca stała, możliwość zakwaterowania na miej-
scu, tel. 22 756 84 89

Do przyuczenia w zawodzie blacharz, dekarz. Praca stała, 
możliwość zakwaterowania tel. 22 756 84 89 

Do serwisu samochodowego w Gołkowie, mechanik sa-
mochodowego, wulkanizator i pracownik myjni ręcznej, 
tel. 605 303 484

Firma Dachłącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni pra-
cownika do pracy na dachu, tel. 781 796 000

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego. Jeziór-
ko, przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677

Zatrudnię Portier/Dozorca Góra Kalwaria tel. 505 056 532

Zatrudnimy  pracownika do  działu księgowości ze 
znajomością  rachunkowości i  płac. Praca w pro-
gramie Symfonia.  Oferty proszę  kierować na adres 
eaz@eaz.com.pl tel. 606 822 370   

Para sprawnych emerytów do prowadzenia pensjonatu w 
górach tel. 601 208 167

Praca na myjni ręcznej w Konstancinie-Jeziornie. 
Tel. 798 667 788

Zatrudnię kierowcę KAT.C do dystrybucji lodów i mrożo-
nek. tel.693 298 158

Agenta ochrony, zatrudnimy. Tel. 506 158 658

Przyjmę do sklepu w Runowie  tel.601 970 036

SZUKAM PRACY 

Dyspozycyjny na ochronę, tel. 601 189 236 

Sprzątanie, tel. 727 824 358

Sprzątanie, tel. 733 546 026

KUPIĘ

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

Kupię kasety i czarne płyty muzyczne, tel. 501 781 933

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

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

SPRZEDAM

MEBLE ŁADNE TANIO, TEL. 664 94 87 38

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

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Gołków, 
tel. 501 679 121

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

PRZYCZEPY i AKCESORIA Cymerman: nowe, przeróbki 
www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

Skup aut, tel. 515 018 430

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

36 m kw. Piaseczno, tel. 601 213 555

Mieszkanie 58 m kw., parter, 2 pokoje z kuchnią, Piasecz-
no, ul. Warszawska 37, tel. 518 750 030

Działkę, 0,82 ha w Słomczynie k./Konstancina, przy trasie 
724, tel. 781 042 481

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., w 
całości, podzielę lub wydzierżawię, tel. 667 797 094

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Kawalerka z garażem w Piasecznie, tel. 605 896 425

Pokój umeblowany 12 m kw. Wspólna kuchnia i łazienka,  
Piaseczno, 600 zł, tel. 500 135 623 

33 m kw. Na biuro, Piaseczno, tel. 603 655 409

2 – pokojowy domek, Chylice, tel. 513 626 068

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

Kawalerka w Piasecznie, tel. 508 107 206

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Kawalerka w Piasecznie tel: 662 377 618

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Wynajmę dom, najlepiej z stodołą, Piaseczyński. 
Rozważę każdą ofertę,tel. 795 668 441

Hala 300m2 ul.Syrenki, ogrzewanie, media. Teren ogro-
dzony,  własna brama tel. 601 208 167

USŁUGI

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, MALOWA-
NIE, MEBLE NA WYMIAR, TEL.723 533 233

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309 

Elektryk, tel. 666 890 886

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Złota rączka, tel. 669 686 350

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

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

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

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Budowa domów, tel. 601 847 143

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

Remonty wykończenia wnętrz. Solidnie. 
Tel. 514 343 032

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKAR-
NIKI PŁYTY , TEL.511 204 952

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

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE 
GIPSOWE TEL. 604 415 352

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

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, 
gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Instalacje elektryczne, tel. 518 157 621

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Usługi dekarskie, naprawa dachów, rynny, obróbki bla-
charskie, papa, tel. 579 253 060

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

Odśnieżanie dachów, posesji, tel. 502 415 095

Wycinka drzew, porządkowanie terenu, tel. 502 415 095

Pranie dywanów, wykładzin i tapicerki meblowej, ozono-
wanie pomieszczeń. Dojazd gratis, tel. 576 699 643

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47

Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

Kominki, tel. 661 345 454

Wycinka drzew, tel. 509 117 928

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Pranie dywanów, obić mebli i tapicerki, tel. 506 449 992

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

Elektryk, tel. 509 56 65 79

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, tel. 796 682 431

Malarskie tanio tel 501 976 533, 22 727 77 47

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

 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 

Korepetycje z ję zyka angielskiego i polskiego 
(szkoła podstawowa i ś rednia) 519 836 841 

Chemia, matematyka. tel. 791 482 233

Pomoc w lekcjach dla klas 1-5, (matematyka, przyroda, 
biologia i inne), z dojazdem lub online, tel. 571 373 118

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmawiamy o życiu, tworzeniu, o 
naturze człowieka, o wszechświecie i o rozwoju osobowo-
ści, tel. 571 37 31 18

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Biologia online, tel. 607 153 493

Angielski doświadczenie dojazd tel. 601 333 707

ZDROWIE I URODA 

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupie lub indywidualnie,  
tel. 571 37 31 18

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

MATRYMONIALNE

Samotny 42 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w 
wieku 30-40 lat, tel. 571 37 31 18
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Kierowca kat. C+uprawnienia HDS, Cendrowice k/Góry 
Kalwarii, tel. 512 311 937, 669 226 700 

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem ze znajomościa powiatu 
piaseczyńskiego, praca w każdy piątek, chętnie emeryt, 
tel 692 488 278

Zatrudnię ogrodnika, mile widziane doświadczenie, pra-
ca przez cały rok, tel. 602 114 307 

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

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Mar-bud remonty, wykończenia, tel. 796 996 824

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

Remonty, malowanie, tapetowanie, panele, 
montaż mebli, tel. 781 544 058

Szachy, tel. 883 275 656

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

Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność, 
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

R E K L A M A

ELEWACJE TEL 514 343 032

Usługi Malarskie Gładzie Panele tel. 606 683 775



 Pod protestem, który trafił już 
do gminy, podpisały się jak dotąd 64 
osoby. - Nie zgadzamy się na prze-
kształcenie fragmentu ulicy Topazo-
wej, stanowiącej od początku nasze-
go osiedla ciąg pieszy i zielony teren 
rekreacyjny z zabawkami dla dzieci 
w utwardzoną ulicę, którą będą jeź-
dziły samochody – mówi Andrzej 
Sroczyński, reprezentant niezado-
wolonych mieszkańców. - Zmia-
na funkcji tego terenu jest nie tylko 
wbrew naszej woli, ale i zdrowemu 
rozsądkowi - dodaje. 
 W piśmie, które wpłynęło już 
do magistratu, mieszkańcy podno-
szą, że deptak od początku istnie-
nia osiedla był terenem rekreacyj-

nym, miejscem spotkań i zabaw 
dla dzieci. - Własnym sumptem 
obsadziliśmy go zielenią, dbaliśmy 
o niego i regularnie konserwowa-
liśmy zabawki - tłumaczą. Doda-
ją, że nie potrzebują kolejnej drogi 
wewnętrznej, a dwa lata temu bur-
mistrzowie zapewniali ich, że nowa 
ulica w tym miejscu nie powstanie. 
- Jeśli władze koniecznie chcą wy-

dać jakieś pieniądze na naszym te-
renie to prosimy o renowację depta-
ka, którego fragment w ramach nie-
dawno prowadzonych robót został 
zdewastowany – dodają protestują-
cy ludzie. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
nie kryje swego zaskoczenia pro-
testem mieszkańców. - Mamy od 
dwóch lat dokumentację na budo-
wę dróg i odwodnienia na terenie 
Czarnowa. Tylko w tym roku za-
rezerwowaliśmy na to w budże-
cie około 3,5 mln zł – wyjaśnia. 
- Gmina rozpoczęła budowę dróg 

w tym rejonie w ubiegłym roku. 
Wykonaliśmy już część prac za 
około 600 tys. zł i planowane są 
kolejne. Przypominam, że jakiś 
czas temu wykupiliśmy grunty pod 
drogi i odwodnienie. Teraz reali-
zujemy planowane od dawna in-
westycje. Pod Topazową przebie-
ga główny kolektor odprowadzają-
cy wodę z wyżej położonych ulic. 
Jeśli po zrealizowaniu inwestycji 
okaże się, że jest jeszcze miejsce 
na część pasa zieleni, to na pewno 
go zostawimy. 

R E K L A M A

Nie chcą drogi na osiedlowym „placu zabaw”
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilkudziesięciu mieszkańców osiedla „U Siebie” w Czarnowie pro-

testuje przeciwko budowie gminnej drogi w miejscu osiedlowego deptaka. - Jestem 

zaskoczony tą inicjatywą, bowiem plany gminy dotyczące zagospodarowania tej czę-

ści miejscowości były znane mieszkańcom od dawna – komentuje Kazimierz Jańczuk, 

burmistrz Konstancina-Jeziorny

Mieszkańcy nie chcą rozstawać się z terenem zielonym, 

który służył im od początku istnienia osiedla
Gmina od dawna planowała 

inwestycję w Czarnowie. 

W tym roku na drogi

i odwodnienie 

zarezerwowano 3,5 mln zł
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Ranking „Perspektyw”.

Piaseczyńskie LO 

nadal wysoko

PIASECZNO

 Piaseczyńskie IV LO im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego od lat jest w czo-
łówce najlepszych szkół w Polsce. W 
rankingu „Perspektyw” na ten rok 
szkoła uplasowała się na wysokim 35. 
miejscu na Mazowszu oraz 113. miej-
scu w skali całego kraju (awans o 12 
miejsc w stosunku do ubiegłego roku). 
Warto dodać, że w ogólnopolskim 
rankingu „Perspektyw” sklasyfi kowa-
nych jest grubo ponad 1000 szkół. 
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Tomasz Wojciuk

Zatrzymano sprawców
dewastacji kapliczki
GÓRA KALWARIA Ponad trzy tygodnie temu kilku młodych mężczyzn 

zniszczyło fi gurę Matki Boskiej, stojącą w kapliczce obok przychodni w 

Sobikowie. Policji udało się zidentyfi kować chuliganów i ich zatrzymać

 Do zdarzenia doszło około godz. 1 w nocy. Najbardziej ucierpiała fi gura 
Matki Boskiej, która została strącona z piedestału i połamana. Policja zabezpie-
czyła monitoring z pobliskich parceli oraz sklepu. Widać na nim dwóch męż-
czyzn, którzy wspinają się na postument, mocują się z fi gurą, a następnie ją strą-
cają. Następnego dnia po zdarzeniu przepytano kilku młodych mężczyzn, m.in. 
z terenu Konstancina-Jeziorny, ale okazało się, że nie mają nic wspólnego ze 
zniszczeniem kapliczki. - Cały czas szukamy sprawców tego czynu oraz świad-
ków, którzy mogliby ich zidentyfi kować – informował na naszych łamach nad-
kom. Jarosław Sawickiz KPP w Piasecznie.
 Przełom w śledztwie nastąpił kilka dni temu, kiedy to policjantom udało 
się namierzyć wreszcie dwóch 18-latków, podejrzanych o zniszczenie fi gury. 
W środę obydwaj zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu. Chuligani 
przyznali się do zarzucanego im czynu. Opowiedzieli policjantom, jak przeszli 
przez ogrodzenie kapliczki, bo rzekomo chcieli zrobić sobie selfi e. Tłumaczy-
li, że zniszczenie fi gurki Maryi nie było zamierzone, w co jednak trudno uwie-
rzyć oglądając fi lm z monitoringu. Teraz sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w 
Piasecznie. 18-latkom za zniszczenie mienia może grozić nawet do 5 lat po-
zbawienia wolności. 

TW
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