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Od poniedziałku wraca lockdown
POWIAT Decyzją rządu, w związ-

ku z coraz większą liczbą zaka-

żeń COVID-19, od 15 marca zo-

staną zaostrzone zasady bez-

pieczeństwa w dwóch kolejnych 

województwach, w tym w woje-

wództwie mazowieckim

Konsultacje w sprawie 
parku miejskiego
PIASECZNO Zakończył się pierwszy etap konsultacji 

społecznych dotyczących zagospodarowania kolej-

nej części parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecz-

nie. Następnym etapem ma być opracowanie kon-

cepcji urbanistyczno-architektonicznej założenia. W 

sobotę w godz. 11-15 w ustawionym w parku punk-

cie konsultacyjnym będą zbierane uwagi do koncep-

cji wstępnych str.5

Ruszają zapisy na 
szczepienia dla     
grupy 65+           str. 6



KRONIKA POLICYJNA

Odwrócił się i stracił piłę
 Podczas wykonywania prac pielęgnacyjnych w rejonie ulicy Pa-
wiej, przycinający gałęzie mężczyzna stracił piłę łańcuchową marki 
Stihl. Jak potem tłumaczył funkcjonariuszom, zostawił piłę i poszedł 
pozbierać ucięte gałęzie. Kiedy po chwili wrócił po piłę, urządzenia 
wartego około 700 zł już nie było. Policja prosi o kontakt świadków 
kradzieży oraz osoby, którym oferowano w atrakcyjnej cenie używa-
nego Stihla. 

PIASECZNO 

W szpitalu okradziono zmarłego na COVID-19
 Piaseczyńscy policjanci badają sprawę kradzieży, do której doszło w 
jednym z warszawskich szpitali. Okradziony tam został zmarły na koro-
nawirusa mieszkaniec gminy Piaseczno. Mężczyźnie zabrano karty płat-
nicze, a następnie dokonano nimi kilku transakcji na łączną kwotę ponad 
5 tys. zł. O przestępstwie poinformowała funkcjonariuszy rodzina zmarłe-
go. Wszystko wskazuje na to, że kradzieży dokonał ktoś z personelu szpi-
tala. Sprawa jest rozwojowa.
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Pora zmienić otoczenie krzyża
LESZNOWOLA W listopadzie pisaliśmy o dębowym krzyżu cholerycznym, znajdującym się przy ulicy Słonecz-

nej w Lesznowoli. W grudniu krzyż został wreszcie poświęcony przez proboszcza miejscowej parafi i. - Teraz 

chcielibyśmy obsadzić go zielenią – mówi Zofi a Kacprowicz, która zabiegała o wymianę krzyża

 Nowy krzyż choleryczny został 
ustawiony w centrum Lesznowoli 
latem ubiegłego roku. Jednak miej-
sce, w którym stanął, ma długą hi-
storię. Pierwszy krzyż ustawiono tu 
bowiem około roku 1850. Upamięt-
niał on epidemię cholery i miał chro-
nić mieszkańców przed chorobami i 
nieszczęściami. W roku 1920 zastą-
pił go drugi krzyż. Ten z kolei miał 
przywoływać pamięć ofiar grypy 
hiszpanki, która szalała na tym te-
renie po zakończeniu I wojny świa-

towej. W roku 1980 krzyż drewniany 
został zastąpiony stalowym, a teraz 
– po długich staraniach mieszkań-
ców i dzięki pomocy gminy – udało 
się powrócić do krzyża drewniane-
go. W listopadzie Zofia Kacprowicz 
nie kryła swej radości z ustawienia 
nowego krzyża, martwiła się tylko, 
że nie został on jeszcze poświęco-
ny. Po naszym artykule, 6 grudnia, 
na miejscu zjawili się jednak księża z 
parafii św. Marii Magdaleny w Mag-
dalence, a proboszcz Mirosław Cho-
lewa dokonał uroczystego poświęce-
nia drzewca. 
 - Ceremonia była naprawdę god-
na i dostojna – mówi pani Zofia. - Te-
raz jednak zbliża się wiosna i sądzę, 
że warto byłoby otoczyć nasz krzyż 
zielenią. Myślałam, aby posadzić tu 
ze dwa klony, kilka niskich krzewów, 
zrobić skalniak, posiać trawę. Mogę 
to sfinansować, ale będę potrzebo-
wała pomocy, bo mam już 80 lat i 
sama tego nie zrobię – dodaje miesz-
kanka Lesznowoli. 

Zofia Kacprowicz uważa, 

że w otoczeniu drzewca 

powinny pojawić się klony, 

trawa i krzewy ozdobne

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A

 Zapytaliśmy sołtys Lesznowoli 
Hannę Liwińską, czy rada sołecka 
może wesprzeć mieszkankę w zre-
alizowaniu jej pomysłu. 
 - Uważam, że pani Zofia po-
winna raczej zwrócić się o pomoc 
do gminy, podobnie zresztą jak 
zrobiła w kwestii ustawienia nowe-

go krzyża – mówi pani sołtys. - Co 
zaś się tyczy ewentualnych nasa-
dzeń to uważam, że powinny się 
tam znaleźć raczej niskie rośliny. 
Wysokie mogłyby zasłaniać znaj-
dujące się z tyłu punkty usługowe.

Tomasz Wojciuk

Nowy krzyż został poświęcony w grudniu

4000 zł dotacji 

na wymianę pieca

GÓRA KALWARIA

 Od 1 do 16 kwietnia będą 
przyjmowane wnioski o dofi nan-
sowanie wymiany pieca na bar-
dziej ekologiczny. Program ma na 
celu likwidację pieców na paliwa 
stałe (tzw. kopciuchów) i zastępo-
wanie ich nowymi urządzeniami 
grzewczymi na gaz, olej lub prąd. 
Dofi nansowanie na zakup nowe-
go źródła ogrzewania ma wynieść 
50 proc. poniesionych kosztów, 
ale nie więcej niż 4000 zł. Stosow-
ne wnioski można pobrać w kan-
celarii urzędu gminy.

TW

Zuchwałe kradzieże „na kolec”
 Podczas wymiany przedziurawionego koła pod hipermarketem 
Auchan, kierowca osobówki został okradziony z leżącej na siedzeniu 
saszetki z pieniędzmi i dokumentami. Tego samego dnia doszło do 
dwóch podobnych przestępstw w rejonie ulicy Tysiąclecia Państwa 
Polskiego w Konstancinie-Jeziornie. Policja ostrzega, aby uważać na 
złodziei działających metodą „na kolec”. Jeśli musimy już wymienić 
uszkodzoną oponę, zawsze zamykajmy samochód, a rzeczy osobiste 
trzymajmy przy sobie.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Oszust podawał się za hydraulika
 Kilka dni temu do drzwi starszego mieszkańca Konstancina zapukał 
mężczyzna podający się za hydraulika. Poinformował seniora, że prowa-
dzi w bloku pomiary ciśnienia wody i poprosił go, aby poszedł do łazien-
ki i odkręcił na chwilę prysznic. Gdy właściciel lokalu puszczał wodę, fał-
szywy hydraulik plądrował mu mieszkanie. Policja ostrzega, aby pod żad-
nym pozorem nie otwierać drzwi obcym osobom, bowiem kreatywność 
oszustów jest nieograniczona. 

LESZNOWOLA

Nieuczciwy kurier
 Funkcjonariusze z komisariatu w Lesznowoli zatrzymali 19-letniego 
pracownika fi rmy kurierskiej, który jest podejrzany o okradanie przesy-
łek. Skradzione przedmioty, w tym kosmetyki oraz elektronikę, mężczy-
zna sprzedawał potem przez internet. 19-latek będzie odpowiadał za kra-
dzież. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 

Został pobity drewnianym kołkiem
 W poniedziałek na policję zgłosił się 56-latek, mieszkający w jed-
nej z kwater pracowniczych w Łazach. Mężczyzna twierdził, że kilka 
dni wcześniej został dotkliwie pobity przez sąsiada z pokoju drewnia-
nym kołkiem. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. Zatrzy-
manie sprawcy pobicia jest jedynie kwestią czasu.

TARCZYN

Groził śmiercią rodzicom. 

Jego plany pokrzyżowali policjanci
 Do aresztu trafi ł 29-letni mieszkaniec Tarczyna, który kierował groź-
by karalne pod adresem rodziców. Mężczyzna odpowiadał już w prze-
szłości za podobne przestępstwa. Zabezpieczony materiał dowodowy 
był na tyle poważny, że policjanci zawnioskowali do prokuratury o za-
stosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztu na okres 3 mie-
sięcy. Sąd przychylił się do tego wniosku. 29-latkowi grozi do 2 lat po-
zbawienia wolności. 
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Właściciele gruntów 
likwidują dzikie wysypiska
LESZNOWOLA Dwa miesiące temu poruszaliśmy temat dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Gruntowej w Ła-

zach. Okazuje się, że podobnych miejsc jest więcej. Po naszej interwencji gmina zobligowała właścicieli po-

sesji do uprzątnięcia odpadów. Większość z nich trafi ło już do utylizacji

 Na terenie dawnego PGR-u, przy 
ul. Gruntowej w Łazach ktoś wysy-
pał jakiś czas temu kilka wywrotek 
zużytego sprzętu agd, ale też sta-
rych mebli, elektroniki, ubrań, czę-
ści samochodowych. Niepokój bu-
dziła skala przedsięwzięcia. Wice-
wójt Marcin Kania poprosił o zba-
danie sprawy gminny referat środo-
wiska. - Natychmiast skontaktowa-

liśmy się z właścicielem tego tere-
nu i poprosiliśmy go o uprzątnięcie 
śmieci – mówił w połowie stycznia 
na naszych łamach wicewójt Kania. 
- Odbyliśmy wizję na miejscu, więc 
właściciel zna sytuację. Obiecał jak 
najszybciej zabrać odpady. 
 Dziś większość śmieci z rejonu 
Gruntowej zostało już uprzątniętych. 
Całą operację pokrzyżowały nieco 
roztopy. Na Gruntowej zrobiło się bło-
to, utrudniając dojazd do nielegalne-
go składowiska. Z naszych informacji 
wynika, że pozostałe odpady mają zo-
stać zabrane do końca tego tygodnia. 
 Mniej więcej w tym samym cza-
sie duże wysypisko śmieci odkryto 
także w Wólce Kosowskiej. Odpady 

znajdowały się na gruncie należą-
cym do firmy Komputronik. - Spół-
ka ta szybko zareagowała na we-
zwanie i błyskawicznie – przy na-
szej niewielkiej pomocy – uprząt-
nęła teren – mówi jeden z gminnych 
urzędników. Niedługo mają zostać 
także sprzątnięte śmieci w Stacho-
wie. Właścicielem tej nieruchomości 
również jest Komputronik. Składo-
wisko nielegalnych odpadów odkry-
to też jakiś czas temu w Garbatce. 

Sprawą zainteresowała się prokura-
tura, która dopiero teraz pozwoli-
ła wejść na teren posesji. W między-
czasie zmienił się jej właściciel. Dziś 
jest nim obywatel Islandii, z którym 
gmina jest w stałym kontakcie. - Ten 
pan jest chętny do współpracy i zgo-
dził się zutylizować wszystkie nie-
czystości – wyjaśnia urzędnik.  - Ak-
tualnie jest w trakcie załatwiania 
niezbędnych zgód.

Dziś niemal wszystkie odpady z rejonu 

ul. Gruntowej w Łazach zostały uprzątnięte

Właściciele posesji muszą na 

swój koszt usuwać 

zalegające na nich odpady

Piłkarze chcą pomóc ofiarom
trzęsienia ziemi w Chorwacji!
LESZNOWOLA Na początku lutego pisaliśmy o akcji klubu FC Lesznowo-

la, organizującego zbiórkę darów dla ofi ar trzęsienia ziemi w Chorwa-

cji. Lokalna inicjatywa spotkała się z dużym odzewem. Lesznowolski 

klub kontynuuje pomoc – tym razem organizując ogólnopolską akcję, 

w którą zaangażowały się również kluby z piłkarskiej Ekstraklasy
 FC Lesznowola  nawiązała kontakt z ze-
społami z Ekstraklasy, w których grają chor-
waccy zawodnicy i większość klubów – po 
konsultacji z zawodnikami – postanowiła 
włączyć się do akcji. Organizatorzy pomocy 
otrzymali koszulki i gadżety z podpisami pił-
karzy, które zostały wystawione na interne-
towe licytacje.
 – „Nasz Chorwat” i reprezentant Pol-
ski Damian Kądzior też się przyłączył i daro-
wał swoją koszulkę GNK Dinamo Zagrzeb z 
autografem – mówi Ivo Barnjak, trener FC 
Lesznowola. – Cały przychód z akcji zosta-
nie przekazany dla poszkodowanych po 
trzęsieniu ziemi w Chorwacji.
 Kluby i zawodnicy, którzy włączyli się w pomoc to: Legia Warszawa – Jo-
sip Juranović, Lech Poznań – Antonio Milić, Jagiellonia Białystok – Ivan Run-
je, Śląsk Wrocław – Dino Śtiglec, Korona Kielce – Mario Zebić, TS Podbeski-
dzie – Marko Roginić i Petar Mamić, Zagłębie Lubin – Lorenco Śimić, Damian 
Kądzior oraz KTS Weszło.
 Aktualne informacje o prowadzonych aukcjach znaleźć można na facebo-
okowym profi lu FC Lesznowola.

Grzegorz Tylec

Tomasz Wojciuk
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Lepszy tymczasowy asfalt 
czy dziury i błoto?
LESZNOWOLA Niedawno pisaliśmy o fatalnym stanie kilku gminnych dróg, w tym Fabrycznej w Łoziskach 

oraz Gogolińskiej w Zgorzale. Ich wybudowanie kosztowałoby gminę kilkadziesiąt milionów złotych, dlate-

go pojawił się pomysł, aby wykonać na nich tymczasowe, znacznie tańsze asfaltowe nakładki. Okazuje się 

jednak, że nie wszystkich mieszkańców to satysfakcjonuje
 Idea kładzenia na drogach dwóch 
kilkucentymetrowych warstw asfal-
tu (wcześniej ulica jest albo równana 
albo frezowana) nie jest nowa. Taka 
technologia stosowana jest zarówno 
na będących w fatalnym stanie dro-
gach asfaltowych, jak i na gruntowych. 
Trzy lata temu za 400 tys. zł zrobiono 
w ten sposób 1800-metrowy odcinek 

ulicy Żwirowej w Wilczej Górze. Nie-
dawno podobny patent zastosowano 
na kilkunastu drogach w gminie Pia-
seczno, w tym na ulicy Kormoranów 
w Bobrowcu. Często pojawiają się opi-
nie, że ta stosunkowo tania metoda 
naprawy drogi jest nietrwała, bo asfalt 
szybko wykrusza się lub zapada. Czy 
jednak rzeczywiście tak się dzieje?
 Wspomniana nakładka na ru-
chliwej ulicy Żwirowej nadal prezen-
tuje się w miarę dobrze. Oczywiście 
po zimie zrobiło się w niej kilka nie-
wielkich wyrw, ale te ubytki łatwo jest 
naprawić. Podobnie jak dziury, które 
powstały w ulicy Leśnej (była ona ro-
biona podobną metodą po ułożeniu 
kolektora kanalizacyjnego). W nieco 
gorszym stanie po zimie jest dziś ulica 
Orężna. Niewiele osób o tym pamięta, 
ale 10 lat temu, po wybudowaniu ka-
nalizacji, droga ta również została po-
kryta cienką warstwą asfaltu, bez wy-
konywania warstw podbudowy. 
 Teraz podobna technologia zo-
stanie zastosowana prawdopodobnie 
(decyzja w tej sprawie jeszcze nie za-
padła) na Gogolińskiej i Fabrycznej. 

Tymczasem nie wszystkich miesz-
kańców przekonuje ten pomysł. 
 - Czy gmina nie może zrobić Go-
golińskiej raz, a dobrze – zastana-
wia się pan Marek. - Nigdy nie byłem 
zwolennikiem prowizorki - dodaje.
 Mieszkańcy Fabrycznej również 
nie kryją swego sceptycyzmu. 
 - Kilkanaście lat temu utwardzono 
nam odcinek drogi od torów – mówi 
pani Małgosia. - Niby nie jeździmy po 
błocie, ale ta jezdnia jest daleka od ide-
ału. Jest wąsko, trudno się minąć. Dla-
tego uważam, że zasługujemy na dro-
gę z prawdziwego zdarzenia z oświe-
tleniem i ciągiem pieszo-rowerowym.
 Projekt kompleksowej przebudo-
wy Gogolińskiej ma być gotowy w 
połowie roku. Już dziś mówi się jed-
nak, że jego realizacja może pochło-
nąć przynajmniej 14 mln zł. Jeszcze 
droższa będzie Fabryczna. Tu pro-
jekt przebudowy leży na półce już 
prawie dwa lata, bo nie ma pienię-
dzy, aby wcielić go w życie. Wraz z 

wykupami gruntów zrobienie tej dro-
gi od podstaw może kosztować na-
wet 30 mln zł. A ile będą kosztowa-
ły nakładki? W przypadku Gogoliń-
skiej byłoby to pewnie (w zależności 
od tego, czy trzeba poprawić podbu-
dowę) od kilkuset tysięcy do miliona 
złotych. Koszt remontu Fabrycznej 
byłby porównywalny, bo droga jest już 
utwardzona na dwóch odcinkach.
 Z naszych informacji wynika, że 
gmina chce zrobić asfaltowe nakład-
ki na jeszcze kilku drogach, ale osta-
tecznych decyzji w tej kwestii nale-
ży spodziewać się wiosną. - Na pew-
no nie będziemy robić nic na siłę i 
wbrew woli mieszkańców – poin-
formował nas jeden z urzędników. 
- Niemniej jednak uważamy, że ta-
kie rozwiązanie będzie korzystne 
zarówno dla osób, które mają tam 
domy, a dziś brną w błocie, jak i dla 
gminy, wydającej znaczne środki na 
okresowe równanie tych dróg.

Tomasz Wojciuk

Stan wielu gminnych dróg jest fatalny 

zwłaszcza w porze roztopów

Tymczasowe rozwiązania, 

mimo że często się 

sprawdzają, budzą nieufność 

mieszkańców

11 Listopada to modelowy
przykład „trudnej” drogi
PIASECZNO Wiele osób mieszkających przy 11 Listopada nie rozumie, 

dlaczego gmina do tej pory nie przebudowała ich drogi

 - W innych miejscach na drogi nie trzeba tak długo czekać – mówią zde-
sperowani ludzie. - A u nas, mimo że teren jest gęsto zabudowany, jak zwykle 
nic się nie dzieje...
 Burmistrz Daniel Putkiewicz przekonuje, że gminie zależy na utwardze-
niu i odwodnieniu 11 Listopada. Nie ukrywa jednak, że będzie to opera-
cja skomplikowana. - Jest to doskonały przykład tzw. „trudnej” drogi, któ-
rej nie da się wykonać z marszu – mówi. - Chcemy zrealizować to zadanie 
w trzech etapach, na każdy z nich trzeba zrobić osobną dokumentację. Naj-
większym problemem jest to, że z tej ulicy bardzo ciężko odprowadzić wodę.
Jak informuje wiceburmistrz Robert Widz, przebudowę drogi podzielono na 
trzy odcinki. Dla pierwszego, od ul. Głównej do posesji nr 84, została opraco-
wana dokumentacja projektowa i złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID, 
która nie została jeszcze wydana. Dla drugiego odcinka od ul. Zagłoby do ul. 
Pod Bateriami opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano po-
zwolenie na wykonanie prac budowlanych. Dla trzeciego odcinka od ul. Za-
głoby do posesji nr 84 dokumentacja projektowa jest właśnie opracowywana. 
- Obecnie w przygotowaniu jest przetarg na budowę kanalizacji deszczowej 
dla odcinka drugiego i trzeciego oraz przebudowę drogi dla odcinka trzeciego 
- wyjaśnia Robert Widz. - Spodziewamy się, że rozstrzygnięcie przetargu na-
stąpi w kwietniu, a umowę z wykonawcą uda się podpisać w maju tego roku.
 Po uzyskaniu pozwoleń na budowę dla odcinka pierwszego i drugiego, 
gmina ogłosi przetarg na ich przebudowę, co powinno nastąpić na przełomie 
czerwca i lipca. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga powinna być 
gotowa do końca tego roku - dodaje wiceburmistrz.

TW



5nr 9 (847)/2021 AKTUALNOŚCI
KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Konsultacje w sprawie parku miejskiego
PIASECZNO Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących zagospo-

darowania kolejnej części parku im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie. Następnym 

etapem ma być opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej założenia. W 

sobotę w godz. 11-15 w ustawionym w parku punkcie konsultacyjnym będą zbierane 

uwagi do koncepcji wstępnych

 Prowadząc konsultacje gmi-
na chciała poznać potrzeby i opinie 
mieszkańców dotyczące zagospoda-
rowania kolejnej części parku. Te-
ren ten można podzielić na trzy stre-
fy: tzw. dziedziniec, przestrzeń mię-
dzy historyczną zabudową a Perełką 
(obecnie wybieg dla psów) oraz ob-
szar po południowej stronie Pereł-
ki, od ul. Bolesława Prusa. W zanie-
dbanej części założenia gmina chce 
utworzyć ciąg pieszo-jezdny, łączą-
cy ul. Chyliczkowską z ul. Orzesz-
kową. Zabytkowy budynek szkoły 
i towarzysząca mu zabudowa mają 
zostać poddane renowacji (funkcja 
kulturalno-oświatowa). Przemianę 
ma przejść również Poniatówka, w 
której zostanie utworzona kawiar-
nia. W nowej części parku ma po-
wstać tężnia solankowa oraz prze-
strzeń rekreacji i zabawy dla osób 
niepełnosprawnych. 

Owocne konsultacje

 W pierwszym etapie konsultacji, 
który zakończył się 7 lutego, wzię-
ło udział ponad 1000 osób. Więk-
szość z nich przyznało, że park 
służy im do rekreacji i tak należy 
go traktować. Wskazywano rów-
nież, że może być wykorzystywa-
ny do aktywności fizycznej, spo-
tkań towarzyskich oraz jako trasa 
komunikacyjna, wiodąca do innych 
obiektów. Jeśli chodzi o nowe funk-
cje parku, to tu największą aproba-
tę zyskało stworzenie większej licz-
by miejsc wypoczynku w postaci 
hamaków, leżaków i stref pikniko-
wych. Osoby biorące udział w an-
kiecie zwróciły również uwagę, że w 
parku powinna znaleźć się większa 
liczba drzew i łąk kwietnych. Z in-
nych ciekawych propozycji wymie-
niono górkę saneczkową, która la-
tem mogłaby służyć za punkt wido-
kowy. Padły także propozycje stwo-

rzenia miejsca do spacerowania i 
wybiegu dla psów. Jeśli chodzi o 
nawierzchnię ciągów komunikacyj-
nych to tu mieszkańcy stawiają na 
beton lub kostkę, a więc materiały 
twarde, niepylące, po których moż-
na jeździć na rolkach czy rowerach. 
Co do nowych nasadzeń, sugero-
wano raczej rośliny miododajne 
oraz owocujące, które będą mogły 
stanowić źródło pokarmu dla pta-
ków. Wiele osób podnosiło też kwe-
stie bezpieczeństwa zaznaczając, 
że nowa część parku powinna być 
dobrze oświetlona, monitorowana 
i patrolowana przez straż miejską. 
Postulowano także utworzenie nie-
wielkiej strefy gastro, w której latem 
mogłyby parkować dwa lub trzy fo-
odtrucki oraz wyposażenie alejek 
w większą liczbę koszy na śmieci. 
W wyniku prac projektowych za-
proponowano dwa warianty zago-
spodarowania nowej części parku. 

Obydwa zostały drobiazgowo opi-
sane na stronie internetowej gminy. 

Końcowy projekt już w kwietniu

 Teraz gmina otwiera drugi etap 
konsultacji. Już w najbliższą sobo-
tę 13 marca w godz. 11-15  w punk-
cie konsultacyjnym w parku będą 
zbierane uwagi do koncepcji wstęp-

nych. Z kolei w niedzielę i ponie-
działek w godz. 17-19 będą prowa-
dzone dyżury telefoniczne projek-
tantów (kom. 512  63 86 37). Pre-
zentację finalnej koncepcji zapla-
nowano na 13 kwietnia.

Tomasz Wojciuk

Przemianę na przejść również Poniatówka, 

w której zostanie utworzona kawiarnia
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Ruszają zapisy na 
szczepienia dla grupy 65+
POWIAT Mimo że w całym kraju wykonano już ponad 4,2 mln szczepień przeciwko CO-

VID-19, wciąż największym problemem jest niedobór szczepionek. - W lutym wykona-

liśmy 540 szczepień. Nie dość że szczepionek jest mało, to na dodatek otrzymujemy 

je bardzo nieregularnie – mówi Marta Dorociak-Burza, dyrektor SZPZLO w Piasecznie

 Od 11 marca w przychodniach 
realizujących program szczepień 
rozpoczęła się rejestracja osób 
w wieku 69 lat, a więc z roczni-
ka 1952. Zapisy będą trwały przez 
trzy dni i zakończą się w sobo-
tę. Potem, od czwartku 18 mar-
ca, na szczepienie (również przez 
trzy dni) będą mogły zapisywać 
się osoby w wieku 67 i 68 lat (rocz-
niki 1953 i 1954), ale także wszy-
scy 69-latkowie, którzy nie zdąży-
li zapisać się w pierwszym termi-
nie. Z kolei 65- i 66-latkowie (ale 
także starsi) będą mogli zapisy-
wać się na szczepienia między 22 
a 24 marca. Zapisy osób z grupy 
70+, które nie zdążyły się jeszcze 
zaszczepić, zaplanowano w dniach 
25-27 marca. W środę 10 mar-
ca zaczęła się też rejestracja osób 
przewlekle chorych, a więc pacjen-
tów onkologicznych, dializowa-
nych, po przeszczepach i mecha-
nicznie wentylowanych. Co ważne, 
na szczepienia można zapisywać 
się nie tylko bezpośrednio w przy-
chodniach, ale także poprzez e-
rejestrację na stronie pacjent.gov.
pl lub dzwoniąc na infolinię Naro-
dowego Programu Szczepień. 
 Największym problemem jest 
w tej chwili brak dostatecznej licz-

by szczepionek. - Cały czas szczepi-
my osoby z grupy 80+, bo w tygo-
dniu na jedną przychodnię otrzy-
mujemy tylko 30 dawek prepara-
tu – mówi Marta Dorociak-Burza. 
- Zaszczepiliśmy też już część osób 
z grupy 70+. Liczymy, że niedłu-
go będzie więcej szczepionek Pfize-
ra. Poza tym od 26 marca powinni-

śmy otrzymywać dostawy prepara-
tu firmy AstraZeneca, który będzie-
my podawać pacjentom do 69 roku 
życia. Szczepienia zaczniemy oczy-
wiście od najstarszej grupy wieko-
wej, która może rejestrować się od 
11 marca. 

TW

Od poniedziałku 
wraca lockdown

 Na Mazowszu lockdown ma obowiązywać na razie od najbliższego po-
niedziałku do niedzieli 28 marca. Obostrzenia wprowadzono także w trzech 
innych województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim i lubuskim. Na 
naszym terenie od 15 marca mają być nieczynne baseny (z wyjątkiem tych 
prowadzących działalność leczniczą i dostępnych dla członków kadry naro-
dowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna, hote-
le (oprócz hoteli robotniczych i noclegów świadczonych w ramach podróży 
służbowych), galerie handlowe, teatry, muzea, galerie sztuki, kina, stoki nar-
ciarskie, kluby fi tness, siłownie oraz obiekty sportowe (mogą działać wyłącz-
nie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).
 Ale na tym nie koniec. Klasy I-III mają funkcjonować w trybie hybrydo-
wym, a więc część uczniów będzie uczyła się stacjonarnie, a część zdalnie. 
W całym kraju rząd uruchomił szpitale rezerwowe, w których jest ponad 6 
tysięcy łóżek. Ponadto do mieszkańców Mazowsza trafi  21,6 mln maseczek 
ochronnych. Wczoraj w powiecie piaseczyńskim odnotowano 180 nowych 
zakażeń COVID-19, 3156 osób jest na kwarantannie, a dwie osoby zmarły. Na 
Mazowszu było aż 3756 nowych zakażeń.

TW

Skup makulatury 

i butelek w PSZOK-u

PIASECZNO

 Od poniedziałku działa skup 
makulatury i butelek PET w siedzi-
bie piaseczyńskiego PSZOK-u przy 
ulicy Technicznej 6. Za każde 10 kg 
makulatury i butelek pracownicy 
punktu będą wypłacać 2 zł.

TW

Jarper odbierze 

śmieci od mieszkańców 

LESZNOWOLA 

 Dwa dni temu gmina podpisa-
ła umowę z fi rmą Jarper na odbiór 
śmieci od mieszkańców. Ma ona 
obowiązywać od 15 marca do końca 
przyszłego roku. Za tonę odpadów, 
które będą dowożone do instala-
cji komunalnej (ich przetwarzaniem 
zajmuje się fi rma Hetman) gmina za-
płaci Jarperowi 313 zł brutto.

TW

POWIAT Decyzją rządu, w związku z coraz większą liczbą zakażeń 

COVID-19, od 15 marca zostaną zaostrzone zasady bezpieczeństwa w 

dwóch kolejnych województwach, w tym w województwie mazowieckim
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Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB, 
Piaseczno, ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej); Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl

Likwidujemy zmarszczki
Istnieje zabieg, który poprawi wygląd powiek, ujędrni i za-
gęści skórę. Można go wykonać w gabinecie kosmetycz-
nym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia z po-
wodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadkowo? 
Jest to zabieg peptydowego nano peelingu frakcyjnego.

 Najbardziej charakterystycz-
ną oznaką starzenia się skóry są 
zmarszczki, które powstają z powo-
du degradacji  kolagenu, elastyny i 
peptydów oraz zaburzeń w lipido-
wej matrycy skóry. Składniki prze-
ciwzmarszczkowe powinny,  więc 
skutecznie hamować wszystkie 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.  

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

Tworzą roślinny azyl
PIASECZNO Wraz z początkiem marca na Dworcu Kultura przy ulicy 

Dworcowej 8 w Piasecznie rozpoczął swoją działalność Azyl dla roślin

 Inicjatorką akcji jest Bogumiła Rososzczuk, kierownik Dworca Kultura dzia-
łającego w ramach Centrum Kultury w Piasecznie. Chciała ona stworzyć miej-
sce, które stanowiłoby bezpieczne schronienie dla roślin i kwiatów, dla któ-
rych brakuje miejsca w domach czy biurach. 
 - Chcemy przyjmować te kwiaty i rośliny domowe, które z różnych wzglę-
dów nie mogą zostać w dotychczasowym miejscu – mówi Bogumiła Rososz-
czuk. - Na razie będziemy tylko przyjmować rośliny, ale w przyszłości zamie-
rzamy również robić ich wymianę oraz przekazywać kwiaty do adopcji.
 Niechciane elementy fl ory można przynosić na Dworzec Kultura od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 11 do 18, choć wcześniej darczyńcy pro-
szeni są jeszcze o kontakt mailowy bogumila.rososzczuk@kulturalni.pl lub te-
lefoniczny (502 715 306).

Tyl.

Magnesy z podróży

PIASECZNO

 We wtorek 16 marca na Dworcu Kultura Magda Knitter poprowadzi 
spotkanie z Agnieszką Wlazłowską o tym „Jak rzuciliśmy wszystko i prze-
prowadziliśmy się w Beskidy?”. Początek o godzinie 18. Transmisja na FB 
Centrum Kultury w Piasecznie.

Tyl.

Zaglądamy do Jadłodzielni
PIASECZNO Dwa lata temu otwarto w Piasecznie Jadłodzielnię. Sprawdzamy jak przyjął 

się ten zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego projekt

 Jedna z naszych czytelniczek 
alarmuje, że Jadłodzielnia często 
jest zamknięta.
 - Specjalnie gotuję więcej, żeby 
podzielić się z innymi – mówi pani 
Marta. - W Piasecznie nie zdążę jed-
nak tego zostawić ani przed pracą, 
ani po niej, dlatego wolę jechać do 
Konstancina, gdzie podobna Jadło-
dzielnia jest czynna całą dobę. Dla-
czego tak nie może być i u nas? 
 Sprawdziliśmy. Faktycznie, pia-
seczyński obiekt jest czynny co-
dziennie, ale tylko do godz. 18.30. 
Ponadto w środku często nie ma nic 
do jedzenia.
 - Patrząc z perspektywy czasu 
inicjatywa otworzenia Jadłodziel-
ni w Piasecznie była bardzo po-
trzebna – twierdzi jednak Wioletta 
Urban, dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pia-
secznie. - Obecnie, oprócz osób pry-
watnych, znaleźli się także dostaw-
cy zewnętrzni, którzy chętnie dzielą 
się żywnością. Bardzo nas to cieszy, 
ponieważ główną ideą projektu jest 
właśnie niemarnowanie żywności i 
dzielenie się nią z innymi.
 Produkty, które najczęściej do-
starczane są do Jadłodzielni to 
przede wszystkim: owoce, warzy-
wa, nabiał, choć do lodówki trafia-
ją również gotowe porcje obiado-
we. Dyrektor GOPS-u przyznaje, że 
zdarzają się sytuacje kiedy w Jadło-
dzielni brak jest żywności, ale wyni-
ka to po prostu z sytuacji związanej 

z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, którzy chęt-
nie korzystają z obiektu i 
biorą sobie coś do jedzenia. 
Ze względu na trwającą sy-
tuację epidemiologiczną 
ośrodek pomocy społecznej 
nie planuje, by Jadłodziel-
nia była czynna całodobo-
wo. 
 - Musimy dbać o wzglę-
dy sanitarne, a Jadłodziel-
nia po zamknięciu jest 
sprzątana i dezynfeko-
wana – wyjaśnia Wiolet-
ta Urban. - W ciągu dnia 
wyznaczony wolontariusz 
dba również o porządek 
w pomieszczeniu, sortuje 
produkty nieprzydatne do 
spożycia, a w razie potrze-
by usuwa wszelkie usterki. 
 Dyrektor zapewnia 
przy tym, że jeżeli jest taka 
potrzeba i dostawcy chcą 
zostawić większą liczbę 
produktów po godzinach 
funkcjonowania Jadłodzielni, kon-
taktują się z ośrodkiem (tj. zespołem 
ds. usług, który zajmuje się obsługą 
obiektu) i w takiej sytuacji jest ona 
otwierana.  
 A czy w najbliższej przyszłości 
można spodziewać się kolejnej Ja-
dłodzielni na terenie gminy? 
 - Otwarcie kolejnego punktu w 
innej lokalizacji wymaga głębszej 
analizy związanej z planowaniem 

miejsca dostępnego dla jak najwięk-
szej liczby odbiorców – podkreśla 
Wioletta Urban. - Zaznaczyć nale-
ży, że żywność bardzo często jest 
też dostarczana do GOPS-u, gdzie 
podczas wydawania obiadów w ja-
dłodajni jest wystawiana w wyzna-
czonym do tego miejscu, a osoby za-
interesowane mogą skorzystać z tej 
formy pomocy. 

Grzegorz Tylec

Produktów w Jadłodzielni w Piasecznie 

bywa dużo, ale szybko znikają
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Orzeł i Laura na czele stawki
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Już w najbliższy weekend piłkarze grający w lokalnych ligach powrócą na 

boiska po zimowej przerwie. Jako pierwsza rozpocznie zmagania liga okręgowa, w której szykuje się szcze-

gólnie ciekawa walka o awans, gdzie głównymi faworytami do czołowych lokat pozostają zespoły z powia-

tu piaseczyńskiego. Przypomnijmy jak wygląda sytuacja po rundzie jesiennej

ORZEŁ BANIOCHA (1. miejsce, 41 

punktów) – Będący beniaminkiem 
Orzeł rozpoczął rozgrywki w wiel-
kim stylu, wygrywając wszystkie 
swoje spotkania w pierwszych dzie-
więciu kolejkach. Porażka u sie-
bie w 10 kolejce z Teresinem aż 0:5 
była więc dla wielu kibiców niema-
łym szokiem. Od tego momentu 
podopieczni Bartosza Kobzy nadal 
przeważnie punktowali, ale ich zwy-
cięstwa nie były już tak przekonu-
jące jak wcześniej. W „meczu run-
dy” Orzeł pokonał jednak Laurę 4:3, 
dzięki czemu wciąż jest liderem ligi i 
głównym faworytem do awansu.

LAURA CHYLICE (2. miejsce, 41 

punktów) – Z tą samą liczbą punk-
tów co lider, na miejscu dającym, 
baraż plasuje się aktualnie Lau-
ra Chylice. Ekipa z Chylic dyspo-
nuje kilkoma zawodnikami z prze-
szłością i doświadczeniem w wyż-
szych ligach, a jej dodatkowym atu-
tem jest dobra atmosfera w klubie i 
– co często podkreślają zarówno pił-
karze, jak i działacze - „brak napinki 
na awans”. Czy bez nadmiernej pre-
sji można punktować w lidze? Oka-
zuje się, że jak najbardziej. W Chyli-
cach zapewne czekają już na rewanż 
z Orłem na swoim boisku, choć o 
sukcesie w lidze będzie decydować 
regularne punktowanie z potencjal-
nie słabszymi ekipami.

KORONA GÓRA KALWARIA (5. miej-

sce, 36 punktów) – Korona, kolejny 
beniaminek w okręgówce, była jed-
nym z bardziej pozytywnych zasko-
czeń rundy jesiennej, choć początek 
rozgrywek wcale na to nie wskazy-
wał. Ekipa Mariusza Szewczyka, po 
zapłaceniu frycowego w kilku pierw-

szych kolejkach, z czasem zaczęła 
nie tylko grać coraz lepiej, ale i kon-
sekwentnie piąć się w tabeli. Zale-
dwie pięć punktów straty do czoło-
wej dwójki mówi samo za siebie – to 
była bardzo udana runda dla Koro-
ny, która ma potencjał, by na wiosnę 
grać jeszcze lepiej.

PERŁA ZŁOTOKŁOS (13. miejsce, 17 

punktów) – Gdyby nie trzy ostatnie 
kolejki, w których Perła nie zdoby-
ła nawet punktu, drużyna ze Zło-

tokłosu plasowałaby się dokładnie 
w środku ligowej tabeli. Dla klu-
bu, który jeszcze niedawno grał w 
czwartej lidze, z pewnością minio-
na runda jesienna daleka była od 
oczekiwań. Zobaczymy jak Per-
ła będzie wyglądać na wiosnę – już 
pod wodzą nowego trenera, którym 
w przerwie zimowej został Adam 
Piotrowski.

Tyl.

Tabela grupy drugiej ligi okręgowej po rundzie jesiennej
1.  Orzeł Baniocha 17 41 13 2 2 68-24

2.  Laura Chylice 17 41 13 2 2 60-24

3.  LKS Chlebnia 17 37 12 1 4 51-23
4.  Milan Milanówek 17 36 11 3 3 45-17
5.  Korona Góra Kalwaria 17 36 12 0 5 43-24

6.  KS Teresin 17 33 10 3 4 44-27
7.  Grom Warszawa 17 32 10 2 5 57-24
8.  GLKS Nadarzyn 17 26 8 2 7 43-43
9.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 17 26 8 2 7 36-30
10.  Ursus II Warszawa 17 23 7 2 8 48-35
11.  Piast Piastów 17 20 6 2 9 30-50
12.  Ryś Laski 17 18 5 3 9 30-41
13.  Perła Złotokłos 17 17 5 2 10 32-35

14.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 17 15 4 3 10 23-55
15.  Sarmata Warszawa 17 15 4 3 10 29-46
16.  SEMP Ursynów (Warszawa) 17 11 3 2 12 26-70
17.  Passovia Pass 17 8 2 2 13 12-63
18.  Naprzód Brwinów 17 5 1 2 14 19-65

Świetny mecz 
MUKS Piaseczno!
KOSZYKÓWKA, MUKS PIASECZNO - KS LEGION LEGIONOWO 106:60 (21:22, 

31:14, 28:14, 26:10) Tylko w pierwszej kwarcie goście toczyli wyrównany 

pojedynek z podopiecznymi Cezarego Dąbrowskiego. Potem MUKS zagrał 

koncertowo i z każdą kolejną minutą odbierał przyjezdnym  ochotę do gry

 W sobotnim meczu piasecznianom wychodziło naprawdę wiele. Nie dość, 
że mieli tego wieczoru wyjątkowo dobrą skuteczność rzutową, to jeszcze 
dużo lepiej prezentowali się od przyjezdnych na tablicach, co pozwoliło na 
sporo łatwych punktów z ponowień. Odpowiednie nastawienie i walka, do-
bra realizacja akcji i twarda obrona sprawiły, że MUKS zagrał z pewnością je-
den z najlepszych meczów w sezonie. Co ważne, miejscowi nie odpuścili ry-
walom do samego końca, wygrywając z Legionem aż 46 punktami! Wydarze-
niem była również konfrontacja dawnych  kolegów z drugoligowego zespołu 
Piaseczna – doświadczonych Tomasza Wójcikowskiego i Andrzeja Paszkiewi-
cza. Po meczu tylko ten pierwszy, z 15 punktami, mógł mieć powody do zado-
wolenia. Szczególnie cieszyć mogła też dobra forma Kamila Banowicza, który 
zdobył najwięcej (19) punktów dla swojej drużyny.
 A już w najbliższą sobotę o godz. 18 MUKS Piaseczno podejmie u siebie 
zespół UKS Gim 92 Ursynów Warszawa.

Tyl.

Tabela grupy C trzeciej ligi
1 KS Legion Legionowo 12 7 5 - 2 3 - 0 2 - 2 575 - 566
2 ENERGA Hutnik Warszawa Koszykówka 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 526 - 436
3 MUKS Piaseczno 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 468 - 430

4 GLKS Nadarzyn 8 6 2 - 4 2 - 2 0 - 2 422 - 470
5 SPEED sport 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 451 - 517
6 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 6 5 1 - 4 0 - 2 1 - 2 378 - 401

Niepokonany rocznik z Prażmowa
PIŁKA NOŻNA Od początku roku rocznik 2014 Jeziorki Prażmów wziął 

odział w dwóch ogólnopolskich turniejach halowych, na których wy-

padł znakomicie

 W ramach turnieju Milan Cup rozgrywanego w Pruszkowie młodzi piłka-
rze Jeziorki odnieśli komplet pięciu zwycięstw. Sztukę tę udało się powtórzyć 
również na Chlebnia Cup rozgrywanym w Grodzisku Mazowieckim, gdzie 
nasi zawodnicy zmierzyli się, między innymi, ze Zniczem Pruszków, Soccerem 
Łowicz i Łódzką Akademią Futbolu.
 - Pomimo że klub jest dosyć mały i pochodzi z niewielkiego Prażmowa, 
udało się nam wygrać wszystkie mecze na obu zawodach – mówi Mateusz 
Kuklewski, trener rocznika 2014 Jeziorki Prażmów. - Dobra zabawa to podsta-
wa w tym wieku i właśnie to pokazali moi piłkarze.

Tyl.

Ligowe zapowiedzi
Liga okręgowa

Kolejka 18 - 13-14 marca

Ursus II Warszawa - Orzeł Baniocha 14 marca, g.11
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - SEMP Ursynów 
(Warszawa) 
GLKS Nadarzyn - Sarmata Warszawa 
Grom Warszawa - Piast Piastów 

Laura Chylice - Korona Góra Kalwaria 
13 marca, g.11
Milan Milanówek - Przyszłość Włochy (Warszawa)
Perła Złotokłos - Passovia Pass 13 marca, g.15:30
Ryś Laski - LKS Chlebnia 

KS Teresin - Naprzód Brwinów

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie 
podane nam przez kluby, zmienione lub odwołane. 
Przypominamy, że decyzją MZPN, mecze odbywają się 
bez udziału publiczności.

Młodzi, ale waleczni
KICKBOXING W ostatnią sobotę młodzi zawodnicy klubów X Fight Piaseczno, Ninja Warszawa i Azja Pabiani-

ce rywalizowali na kolejnym turnieju z cyklu Pucharu Kadetów i Dzieci KS X Fight

 Dzieci sprawdziły swoje umiejęt-
ności w szermierce na pałki pianko-
we. Wśród najmłodszych (5-7 lat) swo-
je kategorie wzrostowe wygrali Nad-
ia Korda, Zuzanna Węgrzyn i Antoni 
Turczak, a w kategorii wiekowej dzie-
ci starszych zwycięzcami zostali Adam 
Urbańczyk, Mikołaj Kurowski i Julia 
Kalbarczyk. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują Adam i Mikołaj, którzy 
w walkach fi nałowych pokonali swo-
ich wyżej notowanych rywali. W kade-
tach młodszych, którzy rywalizowali w 
formule Pointfi ghting, najlepiej zapre-
zentował się Kacper Zieba, który po-
konał dwóch swoich przeciwników. 
Nie zawiedli również kadeci starsi - Se-
bastian Jędraś i Daria Niciporuk. Oboje 
wygrali swoje kategorie wagowe.

Tyl./fot. Marcin Pałuba

Daria Niciporuk (X Fight) w rywalizacji 

z Julią Śmiałkowską (Azja Pabianice)

Dobry początek roku naszych zapaśników
ZAPASY W lutym w Radomiu odbył się I Rzut Ligi Zapaśniczej Kadetów, Młodzików i Dzieci w stylu klasycznym

 Na pierwszych zawodach w tym 
roku zapaśnicy z Piaseczna nie za-
wiedli, zdobywając w sumie aż osiem 
medali, z czego dwa złote (Leszek 
Tretter i Antoni Tretter), dwa srebr-
ne (Timek Dadaev i Szymon Pło-
nowski) i cztery brązowe (Michał Ja-
strzębski, Stasiek Tretter, Mateusz 

Urbowicz i Maksymilian Urbowicz).
 - Bardzo się cieszę, że ciężka pra-
ca naszych zawodników, przy dużym 
wsparciu gminy Piaseczno i Gosir 
Piaseczno, przynosi wymierne efek-
ty – mówi Paweł Karbowski, prezes 
UKS „Piątka” Piaseczno. - Szcze-
gólnie duże brawa należą się Ant-

kowi i Leszkowi Tretterom za zło-
te medale w turnieju inaugurującym 
nowy sezon, ale gratulacje należą się 
wszystkim zawodnikom reprezentu-
jącym nasze barwy za dobre walki 
na radomskich matach.

Tyl.
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Wtorek Teatralny

PIASECZNO

 We wtorek w Domu Kultury w Piasecznie będzie można obejrzeć 
„Życiorys” - monodram Wojciecha Wysockiego. W sposób bardzo cha-
rakterystyczny dla twórczości Zbigniewa Herberta, monodram „Ży-
ciorys” łączy rozmaite, uniwersalne problemy oraz pytania egzysten-
cjalne z drobnymi, metaforycznie i alegorycznie wyrażanymi obser-
wacjami i opowiastkami o życiu godziwym i niegodziwym, o ludziach, 
zwierzętach oraz o otaczających nas przedmiotach. Monodram wyko-
nywany jest z muzyką na żywo w kompozycjach Piotra Kajetana Mat-
czuka. Początek o godzinie 20. Bilety: 20 złotych. Transmisja online 
– FB Centrum Kultury.

Tyl.

Warsztaty hip-hopu

KONSTANCIN-JEZIORNA

 Już w najbliższą sobotę 13 marca 
odbędą się bezpłatne warsztaty on-
line z Pawłem PITZO Mazurem, zna-
nym tancerzem i instruktorem. Poka-
że on podstawowe kroki hip-hopowe 
ułożone w prostą choreografi ę. W zaję-
ciach, które będzie można oglądać za 
pośrednictwem facebooka KDK, będą 
mogły wziąć udział dzieci w wieku 9-12 
lat i młodzież w wieku 13-18 lat. Obo-
wiązują zapisy. Początek o godz. 11.

TW



DAM PRACĘ

Osobę do wykładania towaru oraz pomoc magazyniera 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

Sklep spożywczy w Konstancinie zatrudni  kasjera. 
Tel.503 435 217

Introligatora-operatora maszyn zatrudnię. Tel.602 251 690

Firma BISK SA w Piasecznie zatrudni SZLIFIERZA. 
Umowa o pracę w systemie jednozmianowym. Więcej 
informacji pod nr 607-377-753

Masarnia zatrudni pracownika produkcyjnego oraz 
rozbiorowego. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Wspólnota mieszkaniowa Miś w Piasecznie zleci re-
mont tarasu (ok 380 m kw.) tel. 22 716 11 11

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

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

Zatrudnię do sklepu spożywczego i lodziarni w Nowej 
Iwicznej, tel. 609 56 35 02

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

Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecz-
nie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie, 
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568

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

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

EKO-LEDPIASECZNO - JÓZEFOSŁAWPOSZUKUJE PRA-
COWNIKÓW NA STANOWISKOMONTER - PRACOWNIK 
PRODUKCJIPRACA SIEDZĄCA, 
OD ZARAZ TELEFON: 508-561-379

OSOBĘ DO SPRZĄTANIA PIEKARNI, TEL. 22 756 90 01

PIEKARNIA ZATRUDNI: PIEKARZA, CUKIERNIKA, OSO-
BĘ DO POMOCY, TEL. 22 756 90 01 lub 607 640 643

MYJNIA BLIK W PIASECZNIE POSZUKUJE PRACOWNI-
KA TECHNICZNEGO (PÓŁ ETATU) WYMAGAMY: WŁA-
SNEGO AUTA, SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, DOŚWIAD-
CZENIA W PRACACH MECHANICZNYCH, HYDRAULICZ-
NYCH. EMERYTOWANI MĘŻCZYŹNI RÓWNIEŻ MILE WI-
DZIANI, TEL. 607 59 85 01

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych ogrodników 
na stanowisko brygadzista ekipy pielęgnacyjnej, a także 
brygadzistę ekipy zakładania ogrodów, nawodnienia. Pra-
ca całoroczna i umowa o pracę. tel. 789 452 358

Zatrudnię do pracy przy produkcji opakowań z tektury w 
Piasecznie, kontakt 22 737 24 77, cv slawek@polmlekart.
waw.pl

Sprzątanie w cukierni, praca na 1/2 etatu od poniedziałku 
do piątku (godziny poranne) Stefanowo k/Wólki Kosow-
skiej tel. 22 756  10 60

Przyjmiemy opiekunki osób starszych, salowe - Konstan-
cin-Jeziorna, tel. 506 815 779

Praca na recepcji w Konstancinie-Jeziornie. CV ze zdję-
ciem na biuro@myjnianova.pl 

Poszukuję chłopaka do prac budowlano-wykończenio-
wych tel. 736 364 195

Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A w Za-
lesiu Dolnym-Jazgarzewszczyźnie poszukuje pracownika 
nocnej ochrony + prace gospodarcze. Pełne ubezpiecze-
nie ZUS. Szczegóły pod nr tel. 22 750 07 87

Zlecę ułożenie klepki i paneli, tel. 504 617 128, 502 579 128

Przedszkole zatrudni nauczyciela i opiekuna do żłobka, 
Nowa Wola k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Zatrudnię murarza i pomocnika, tel. 601 847 143

Zatrudnię mechanika bądź elektromechanika ze zna-
jomością wulkanizacji, osobowe, dostawcze, cię-
żarowe, z możliwością zakwaterowania, Prażmów 
tel. 780 159 145

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, tel. 539 609 535

KUPIĘ

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

Kupię krajzegę, tel. 603 424 850

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

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

Kupię używaną halę 500 - 1000 m. kw., tel. 604 626 444

SPRZEDAM

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

Sprzedam siano około 200 kostek tel. 606 903 381

Kopaczkę ciągnikową, bramę 4 m + furtka 1 m, 
tel.508 493 707, 573 915 406

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”, Gołków, 
tel. 501 679 12

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Motocykle części Wsk Wfm Shl Junak Osa, tel. 694 963 793

Kasacja Skup Aut tel. 508 206 738

Skup aut, tel. 515 018 430

Każdy, uszkodzony, cały, tel. 789 432 021

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Sprzedam tanie działki rekreacyjne, tel. 604 624 875 

Dwupokojowe 36 m kw. Piaseczno, tel. 601 213 555

Mokotów 78 m kw. 4 pokoje, tel. 695 339 423

Chyliczki, działka 5678 m kw., całość ogrodzona, okolica 
willowa, wszystkie zezwolenia na budowę, 300zł/m kw., 
tel. 502 580 355

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

Działka budowlano - usługowa 1917 m kw., Zawodne, 
tel. 508 544 377

Wilcza Góra działka budowlana. 1225 m kw. Prąd, kanali-
zacja. Bezpośrednio, tel.  602 554 513

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

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

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

Lokal 25 m kw. Centrum Piaseczna, tel.660 691 306

Mokotów 78 m kw. 4 pokoje, tel. 695 339 423

Aktualnie od zaraz mieszkanie na poddaszu, 35 m kw., 
umeblowane, samodzielne, tel. 508 421 225

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

1 000 m kw., działka budowlana, Prażmów, 85000 PLN, 
tel. 735 988 544

Pomieszczenie magazynowo-produkcyjne, 300 m kw., 
media, biuro, Piaseczno, ul. Syrenki 10, tel. 691 513 379

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Magazyn 80 m kw. i 40 m kw, tel. 508 493 707, 573 915 406

Kwatery, 300 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Pawilon w Piasecznie  49 m kw., z zapleczem  biurowo-
magazynowym 91 m kw., i z parkingiem, tel. 601 274 808

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię działkę w Powiecie Piaseczyńskim (bezpośrednio) 
przy drodze, do 10.000m kw., tel. 735 988 544

USŁUGI

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

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

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

Brukarstwo, tel. 501 683 631

Dachy - krycie, remonty, tel. 511 928 895

POMOC DLA SENIORA: zakupy, drobne sprawunki, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

Tynki gipsowe,wylewki, tel.502 788 561

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

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

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

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

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

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIPSO-
WE TEL. 604 415 352

TARASY, TERAKOTA, MALOWANIE, GIPSY, TEL. 728 890 101

ROZBIÓRKI KOMLEKSOWO, TEL. 728 890 101

PODDASZA, OCIEPLENIA K/G, TEL. 728 890 101
GLAZURA, GRES, REMONTY, TEL. 601 21 94 82

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

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

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Malowanie, tel. 505 586 728

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Glazura, terakota, remonty- samodzielnie, tel.694 126 583

Remonty, tel. 796 682 431

Tynki maszynowe, gipsowe, tel. 722 139 868

Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063

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

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

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

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

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

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Elektryk, tel. 666 890 886

 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 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

ZDROWIE I URODA 

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

Chemia, Matematyka tel. 791 482 233 

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

Mężczyzna 60+ zmotoryzowany, uczciwy, zadbany, po-
szukuje zamieszkania w zamian za opiekę, tel. 730 427 485
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WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kierowca/pracownik magazynu, kat. B  do hurtowni spo-
żywczej, wiek do 45 l, mile widziana książeczka Sanepidu, 
Góra Kalwaria, kontakt po godzinie 13, tel. 510 197 142

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

Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z własnym 
samochodem. Praca stała lub dodatkowa, 
tel. 500 219 754

Zatrudnię od zaraz do sklepu spożywczego, Konstancin – 
Jeziorna, tel. 602 212 169

Księgowa lub pomoc księgowej do pracy w biurze w Pia-
secznie, tel. 698 698 700, fb@moneycount.pl

Zatrudnię brukarzy i pomocników tel 602 114 307

Zatrudnię do pracy w sklepie z bielizną w Piasecznie, 
tel. 501 107 362

Zatrudnię ogrodnika, mile widziane doświadczenie, 
praca 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

Rowery Elektryczne tel. 508 066 034

Miejsce garażowe przy ul. Młynarskiej w Piasecznie, 
tel. 692 488 278

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

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

Gładzie/Malowanie tel. 884 339 465

Zatrudnię od zaraz do sklepu spożywczego, 
Konstancin – Jeziorna, tel. 602 212 169

Szachy, tel. 883 275 656

Indywidualna opieka nad dziećmi, Piaseczno, 
kwalifikacje, tel. 571 373 118

R E K L A M A
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Spór o gminną działkę
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej 

rozmawiano o losach 6,5-hektarowej działki w Parceli-

Oborach. Gmina dzierżawi ją pod uprawy rolne prywat-

nemu przedsiębiorcy, jednak pojawił się pomysł użycze-

nia terenu klubowi piłkarskiemu RKS Mirków, który nie 

ma własnego boiska i bazy treningowej

 Teren, o którym mowa, znajduje 
się przy ulicy Podlaskiej obok placu 
zabaw. Obecnemu najemcy wkrót-
ce kończy się umowa dzierżawy. W 
ubiegłym roku pod obrady trafił 
projekt uchwały dotyczący przedłu-
żenia jej o 10 lat, jednak radni tego 
pomysłu nie zaakceptowali, zgadza-
jąc się na wydzierżawienie działki je-
dynie na 3 lata. - Na ostatniej sesji 
burmistrz przedstawił kolejny pro-
jekt uchwały, dotyczący tej nieru-
chomości – mówi radny Krzysztof 
Bajkowski. - Jednak wielu radnych 
zaczęło zastanawiać się nad innym 
przeznaczeniem tej działki. Tym 
bardziej, że gmina zarabia na niej 
grosze.
 W gorącej dyskusji na ten temat 
wzięli udział również działacze 
klubu piłkarskiego RKS 1923 Mir-
ków, który nie ma własnego bo-
iska. Podczas sesji tłumaczyli, że 
chcieliby użytkować nieruchomość 
i stworzyć na niej ośrodek sporto-
wy z prawdziwego zdarzenia, któ-
ry mógłby służyć wszystkim miesz-
kańcom. Wielu radnym spodobała 
się ta koncepcja. Ustalili, że obec-
ny dzierżawca może wprawdzie 
przedłużyć umowę z gminą, ale 
tylko o rok. - W międzyczasie bę-

dziemy chcieli zmienić plan miej-
scowy dla tego terenu, aby moż-
na było ulokować na nim obiekty 
sportowo-rekreacyjne – zapowia-
da Krzysztof Bajkowski. - W moim 
odczuciu to będzie prawdziwy zysk 
dla gminy.

Ambitne plany RKS-u Mirków

 Udało nam się porozmawiać z 
Robertem Kowalskim z RKS-u Mir-
ków, który jest wielkim orędow-
nikiem stworzenia kompleksu bo-
isk na terenie gminnej nieruchomo-
ści w Parceli-Oborach. - Jesteśmy 
najstarszym klubem w Konstanci-
nie-Jeziornie – przypomina. - Nie-
dawno się reaktywowaliśmy, ale nie 
mamy bazy sportowej. Teraz mo-
głoby się to zmienić. Dysponujemy 
kompleksowym planem zagospo-
darowania tej działki, który chcemy 
przedstawić radnym za niecałe dwa 
tygodnie, podczas spotkania komisji 
Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i 
Sportu – dodaje.
 RKS Mirków deklaruje, że 
chciałby wybudować na terenie 
gminnej działki kompleks boisk z 
szatniami kontenerowymi. Koszt 
jednego boiska oszacowano na oko-
ło 40 tys. zł. - W tej chwili wynajmu-

jemy obiekty, na których rozgrywa-
my mecze ligowe – mówi Robert Ko-
walski. - Środki, które idą na wy-
najem moglibyśmy przeznaczyć na 
stworzenie własnej bazy. Dlatego 
mamy nadzieję, że rada gminy prze-
każę nam ten grunt.

Burmistrz: RKS-u nie 

stać na taką inwestycję

 Sceptycznie do pomysłu zago-
spodarowania przez klub ponad 
6-hektarowego terenu odnosi się 

burmistrz Kazimierz Jańczuk. - W 
tej chwili jest to obszar rolny. Aby 
został przeznaczony pod sport i re-
kreację, trzeba najpierw go odrolnić, 
na co musi zgodzić się minister rol-
nictwa – wyjaśnia Kazimierz Jań-
czuk. - Nie ma możliwości, żeby bur-
mistrz wydzierżawił teren rolny na 
cele nierolne. Poza tym klub RKS 

Mirków nie ma 
pieniędzy na za-
gosp o d a rowa-
nie tej działki. W 
moim odczuciu 
to powinien być 

teren gminny, dostępny dla wszyst-
kich. Na pewno temat jest rozwojo-
wy i warto dalej nad nim pracować 
– kończy Kazimierz Jańczuk. 

Tomasz Wojciuk

W tej chwili teren w Parceli-Oborach wykorzystywany jest pod 

uprawy rolne. Czy w przyszłości powstanie tu obiekt sportowy?

- Czy RKS Mirków rzeczywiście potrzebuje aż 6,5 ha 

gruntu na budowę dwóch czy trzech boisk?

„

zastanawia się burmistrz Kazimierz Jańczuk”

Atrakcyjny Kazimierz 

i Rafał Bryndal

PIASECZNO

 W czwartek 18 marca w Klubie 
Kultury w Józefosławiu (ul. Julia-
nowska 67A) wystąpią Atrakcyjny 
Kazimierz i Rafał Bryndal. Trans-
misja live na FB Centrum Kultu-
ry. Jacek Bryndal – muzyk, od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych 
występuje pod pseudonimem 
Atrakcyjny Kazimierz. Jest też 
związany od 35 lat z zespołem 
Kobranocka. Brał udział w nagra-
niu kilkunastu płyt studyjnych. 
Koncertował między innymi w 
USA, Anglii, Niemczech, Rosji, Ir-
landii, Szkocji. Współpracował z 
wybitnymi Polskimi muzykami 
takimi jak Kayah, Wojciech Karo-
lak, Grzegorz Ciechowski, Jose 
Torres i z wielu innymi. Atrakcyj-
ny Kazimierz jest laureatem wie-
lu przeglądów i festiwali, między 
innymi Festiwalu Polskiej Piosen-
ki w Opolu. Od początku działal-
ności, zespół jest związany z Ra-
fałem Bryndalem, który jest auto-
rem wszystkich tekstów zespołu. 
Początek koncertu o godzinie 20. 
Wstęp: 30 złotych.

Tyl.

Królewna Fasolka

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 14 marca na face-
booku KDK będzie można obej-
rzeć barwne przedstawienie dla 
dzieci. Pouczająca opowieść bę-
dzie rozgrywała się w krainie 
Grządkowej. Początek o godz. 16.

TW
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