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Pacjentka oskarża ginekologa
PIASECZNO W czwartek 20 maja pani Pau-

lina miała zamówioną wizytę u gineko-

loga w przychodni publicznej przy ulicy 

Fabrycznej 1 w Piasecznie. - Lekarz spóź-

nił się 45 minut, a samo badanie sprawi-

ło mi duży ból, który odczuwałam przez 

cały dzień – opowiada nasza czytelnicz-

ka. - Czuję się zmolestowana przez tego 

pana – dodaje. Lekarz odpiera zarzuty 

pacjentki i zapowiada skierowanie spra-

wy do sądu

Zderzenie 
dwóch tirów!
GÓRA KALWARIA Do zderzenia dwóch ciężarówek 

doszło wczoraj w miejscowości Karolina na 

drodze krajowej nr 50
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PIASECZNO 

Znaleziono zwłoki na balkonie
 We wtorek rano na balkonie budynku znajdującego się przy ulicy Ka-
zimierza Przerwy Tetmajera w Piasecznie znaleziono zwłoki 50-letniego 
mężczyzny. Na miejsce udali się nie tylko funkcjonariusze, ale i prokurator, 
który zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Powinna ona dać od-
powiedź na pytanie, jaka była przyczyna śmierci 50-latka i czy przyczyniły 
się do niej osoby trzecie.

Zatrzymano złodzieja
 We wtorek w Siedliskach policjanci zatrzymali 24-letniego mężczy-
znę, za którym wydano nakazy doprowadzenia do aresztu w związku z 
obowiązkiem odbycia kary więzienia za wcześniejsze kradzieże. Funk-
cjonariusze podejrzewają, że 24-latek niedawno okradł też dom w Kon-
stancinie-Jeziornie, a w ubiegłym roku udanie uciekał przed policjanta-
mi, którzy próbowali zatrzymać go do kontroli drogowej. Teraz mężczy-
zną zajmie się sąd.
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LESZNOWOLA

Zapłaci 1000 zł za brak maseczki
 W pomieszczeniach zamkniętych i środkach komunikacji zbiorowej 
cały czas trzeba używać maseczki zasłaniającej usta i nos. Kilka dni temu 
do budynku znajdującej się w Lesznowoli stacji paliw wszedł mężczyzna, 
który nie zamierzał respektować tego nakazu. Na miejsce zostali wezwani 
policjanci, którzy raz jeszcze poprosili 32-latka o założenie maseczki. Jako 
że nie zamierzał tego zrobić, został ukarany dwoma mandatami na łączną 
kwotę 1000 zł. 

GÓRA KALWARIA/LESZNOWOLA

Znęcali się ze szczególnym okrucieństwem
 Policjanci z Góry Kalwarii zatrzymali 33-latka, który ze szczególnym 
okrucieństwem znęcał się nad swoją partnerką. Z zebranych informacji 
wynika, że stosowana przez niego przemoc przybrała formę tortur, wśród 
których było m.in. okaleczanie kobiety. Oprawca trafi ł na 3 miesiące do 
aresztu tymczasowego, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Podobna 
kara może spotkać 46-latka z Lesznowoli, który znęcał się psychicznie i fi -
zycznie nad swoją żoną oraz córkami. Jego zachowanie zagrażało nie tyl-
ko ich zdrowiu, ale i życiu. O dalszym losie obydwu „damskich bokserów” 
zdecyduje sąd.

KONSTANCIN-JEZIORNA

14-latek próbował uciec przez balkon
 Zespół do spraw nieletnich złożył wizytę 14-latkowi, podejrzanemu o 
dokonanie poważnego przestępstwa. Chłopak, nie namyślając się długo, 
wyskoczył z pierwszego piętra przez balkon i... wpadł prosto w ręce stoją-
cej pod budynkiem funkcjonariuszki. Nastolatek stanie przed sądem ro-
dzinnym.

URSYNÓW

Dziecko wypadło z wózka pijanej matce
 Patrolując rejon ulicy Puławskiej policjanci zauważyli młodą, chwiejącą 
się na nogach kobietę, niosącą na rękach roczne dziecko. Za kobietą szła 
smutna, 3-letnia dziewczynka. Okazało, że kobieta jest kompletnie pijana, 
a dziecko które ma na rękach przed chwilą wypadło z wózka. 37-latka tra-
fi ła do policyjnego aresztu. Odpowie za narażenie dzieci na bezpośrednią 
utratę życia albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Grozi jej do 5 lat więzienia. 
Dzieci zostały przekazane trzeźwemu ojcu.

710 zatrzyma się 

przy targowisku

PIASECZNO

 W związku z zakończeniem ro-
bót drogowych, ZTM Warszawa w 
porozumieniu z gminą Piaseczno, 
planuje wprowadzić od 31 maja 
(najbliższy poniedziałek) zmiany w 
trasach niektórych autobusów. 
 Modyfi kacje będą dotyczy-
ły m.in. linii 710. Autobusy tej linii 
mają wjeżdżać do miasta od Chylic 
ulicą Chyliczkowską i dalej ul. Jana 
Pawła II podążać do pętli zlokalizo-
wanej tuż za ul. Żytnią, przy miej-
skim targowisku. 

TW

Pociąg do gwiazd
 Co dzieje się na niebie wiosną? 
Jakie kosmiczne wydarzenia miały 
miejsce w ciągu ostatniego roku? 
O tym wszystkim opowie Karol 
Wójcicki - popularyzator astrono-
mii i autor bloga „Z głową w gwiaz-
dach" podczas specjalnego prze-
jazdu pociągu wąskotorowego 
„Pociąg do gwiazd”, planowanego 
na sobotę 29 maja (wyjazd o godz. 
21 ze stacji w Piasecznie). Skład za-
trzyma się na polanie w Runowie, 
która jest doskonałym miejscem 
do obserwacji nieba. Powrót do 
Piaseczna planowany jest po pół-
nocy. Bilety w cenie: 40 zł normal-
ny i 30 zł ulgowy. 

TW

Otwarcie galerii 

w Zalesiu Górnym
 Ośrodek Sztuki Lescer, znajdują-
cy się przy ul. Pionierów 11/13, zo-
stanie ponownie otwarty już w naj-
bliższą sobotę. Będzie można oglą-
dać w nim wystawę prac Darii Kolt-
sovej „Wejście do lasu”. Wystawa 
będzie czynna od 29 maja do 12 
czerwca. Będzie można oglądać ją 
w soboty w godz. 14-18.

TW

Hugonówka 

na Dzień Dziecka
 W niedzielę 6 czerwca Konstan-
ciński Dom Kultury zaprasza naj-
młodszych na spektakl plenerowy 
Teatru w Ruchu „Balonowe Podró-
że”. Przedstawienie odbędzie się o 
godz. 16 w altanie przy Hugonów-
ce (ul. Mostowa 15). Gdzie leży Ba-
lonowa Kraina, kto wymyślił „Sa-
mochwałę” i dlaczego Smok Obi-
bok lubi leżeć na słońcu? Tego 
dzieci dowiedzą się, oglądając in-
teraktywny spektakl wypełniony 
muzyką, konkurencjami dla naj-
młodszych, zadaniami ruchowy-
mi, quizami i ruchowo-muzyczny-
mi wyzwaniami.

TW

Panu

Sylwestrowi Ropielewskiemu
Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej 

w Konstancinie-Jeziornie

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  

z powodu śmierci  

Mamy 
składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A

Mostki jak nowe
KONSTANCIN-JEZIORNA Gruntownej renowacji poddano pięć drewnianych 
mostków w Parku Zdrojowym, znajdujących się na rzekach Jeziorce i Małej. W 
ich konstrukcjach wymieniono uszkodzone deski, a całość zaimpregnowano. 
Elementy z metalu zostały zabezpieczone farbą antykorozyjną. Prace koszto-
wały łącznie niecałe 30 tys. zł.



Na jagody dla Mamy i Taty
Z okazji Dnia Mamy i Taty wychowankowie Publicznego Przedszkola Bajka przygoto-

wali imponujący spektakl muzyczno-teatralny. Ze względu na warunki sanitarne od-

był się on bez udziału publiczności. Jednak w całości został zarejestrowany i w formie 

fi lmowej pamiątki trafi  do rodziców

 Baśń poetycka „Na jagody” 
Marii Konopnickiej posłużyła 
jako źródło inspiracji dla scena-
riusza wystawionego spektaklu. 
Poetka z pewnością byłaby za-
chwycona tak wspaniałą interpre-
tacją swojego działa. 
 – Dzieci bardzo długo i staran-
nie przygotowywały się do dzisiej-
szego występu – zwróciła się do 
rodziców na chwilę przed spekta-
klem dyrektor przedszkola Krysty-
na Otręba-Kurasiewicz. - Pragną 
zaprezentować Wam najpiękniej jak 
potrafią swój talent, swoje wzrusze-
nia, a nawet tremę – powiedziała 
Pani dyrektor, przyłączając się do 
życzeń dla rodziców i dziękując im 
za wybór przedszkola. 
 Podczas spektaklu nie zabrakło 
ani talentów ani wzruszeń. Jeśli po-
jawiła się trema to zupełnie niewi-
doczna. Młodzi aktorzy zaprezento-
wali zdumiewający kunszt i dosko-
nałe przygotowanie, nie tylko pod 
względem pamięciowego opanowa-
nia wygłaszanych kwestii, ale także 
perfekcję skomplikowanych układów 

tanecznych oraz świetne wyczucie 
sceny. A to dlatego, że warunki lo-
kalowe przedszkola pozwalają na to, 
by próby odbywały się na scenicz-
nych deskach. Młodzi aktorzy oswa-
jają się ze sceną i nabierają pewności 
siebie, która owocuje nie tylko pod-
czas przedszkolnych występów. 
 Rozmach artystyczny zapierał 
dech w piersiach, a mnogość ko-

stiumów, wspaniała scenografia 
i oprawa muzyczna sprawiały, że 
nawet na chwilę trudno było ode-
rwać wzrok. Wystąpił Jagodowy 
Król z jagodowymi królewiczami, 
Borówczanki, Jagódki, Wiewiórki, 
Żabki, Łabędzie, Krasnale i Drze-
wa. Niektóre dzieci przebierały się, 
by odegrać więcej niż jedną rolę. 
Niezwykle rozbudowana i skompli-
kowana choreografia taneczna zo-
stała doskonale zgrana z muzyką, 
a olśniewająca gra świateł dopaso-
wana do strojów i klimatu poszcze-
gólnych scen. Przebrania młodych 
artystów samodzielnie szyje dyrek-
tor przedszkola, są one dobrane do 
każdego aktora z dbałością o naj-
mniejsze detale. 
 Jedyne czego zabrakło podczas 
występu, to burzy oklasków nagra-
dzających zarówno starania mło-
dych aktorów, jak i ciężką pracę 
przedszkolnej kadry. Brawa z pew-
nością będzie można usłyszeć w 
każdym domu, gdy rodzice obejrzą 
to imponujące widowisko w formie 
filmowej.

P R O M O C J A
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Miejsce na Twoją 

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Trwają zapisy 
na Piątkę i Memoriał
PIASECZNO W sobotę 29 maja na Stadionie Miejskim w Piasecznie od-

będzie się dziewiąta edycja Piaseczyńskiej Piątki, a tydzień później (5 

czerwca) czwarty Memoriał Sławomira Rosłona. Na obie imprezy bie-

gowe wciąż są jeszcze wolne miejsca

 W Piątce i Memoriale, zawodach organizowanych przez Stowarzysze-
nie Rekreacyjno - Sportowe Kondycja, wezmą udział zarówno zawodnicy li-
cencjonowani, jak i biegający bez licencji. Ci pierwsi mogą zgłaszać się do: 
PZLA Mistrzostw Polski U20 i U23 w Biegu na 5 000 metrów 2021, 4. Memo-
riału Sławomira Rosłona oraz na Mityng lekkoatletyczny Piaseczyńska Piąt-
ka 2021 (https://domtel-sport.pl/zgloszenia/). Na zawodników bez licencji 
PZLA czeka z kolei Piaseczyńska Piątka (https://www.kondycja.com.pl/start-
meta/0fd202ec/) oraz 4. Memoriał Sławomira Rosłona - 3000 metrów (https://
www.kondycja.com.pl/startmeta/8ca3d5e9/). 
 O ile Piaseczyńska Piątka to impreza bardziej o charakterze amatorsko-re-
kracyjnym, to swój udział w memoriale zapowiedziały już ubiegłoroczne me-
dalistki Mistrzostw Polski i Kadra Narodowa w biegach średnich.
- Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia swoich umiejętności wśród utytuło-
wanych zawodników – zachęca Wiesław Paradowski ze Stowarzyszenia Kon-
dycja. - Gwarantujemy sprawną organizację i efektowną oprawę imprezy z 
udziałem dymu i muzyki. Szczegółowy regulamin obu imprez znaleźć można 
na stronie www.kondycja.com.pl.

Tyl.



 Restauracje po raz drugi zosta-
ły zamknięte pod koniec październi-
ka ubiegłego roku i od tamtej pory 
mogły przygotowywać tylko dania 
na wynos lub z odbiorem własnym. 
Wiele lokali nie przetrwało ostat-
nich miesięcy, niektóre bardzo ogra-
niczyły menu, inne podniosły ceny, 
jeszcze inne... działały nielegalnie, 
narażając się na wysokie kary. Teraz 
branża gastronomiczna powraca. 
Czego można się spodziewać, czy 
restauratorzy zaplanowali dla swo-
ich klientów jakieś niespodzianki? 

Nie zlikwidowano 

wszystkich obostrzeń

 Przedsiębiorcy z branży gastro-
nomicznej od 15 maja mają o wiele 
większe obroty, związane z odbloko-
waniem ogródków (dotyczy to oczy-
wiście tych restauracji, które je po-
siadają). Jednak na prawdziwy ruch 
wielu z nich liczy tak naprawdę od 
piątku 28 maja, kiedy to będzie moż-
na zajmować miejsca w środku loka-
li. Oczywiście goście restauracji, ale 

też obsługa, będą musieli cały czas 
zachowywać pewien reżim. Miej-
sca w restauracjach mogą być zaję-
te tylko w 50 procentach, a wszystkie 
znajdujące się w nich osoby muszą 
nosić maseczki, które mogą zdejmo-
wać tylko w momencie konsumpcji 
posiłku. Ale to nie wszystko. Mię-
dzy stolikami musi myć przynaj-
mniej 1,5 m odstępu lub 1 m, gdy na 
sali znajdują się przegrody z pleksi. 

Na klientów czeka nowe menu

 Wiele lokali, z okazji otwarcia 
po lockdownie, przygotowało cie-
kawe promocje, ale także nowe da-
nia. - W pandemii mimo wszystko 
był o wiele gorszy kontakt z klien-
tem, teraz chcemy odbudować na-
sze relacje – mówi Magdalena Sie-
maszko z lesznowolskiej restau-
racji ToSushi. Popularna restau-
racja, która niedawno obchodzi-
ła swoje drugie urodziny, do koń-
ca weekendu będzie miała promo-
cję na orzeźwiające drinki Aperol 
Spritz (drugi będzie można zamó-

wić za pół ceny). Oprócz tego przy-
gotowano nowe menu, wprowa-
dzając do niego sporo pozycji spe-
cjalnie z myślą o wegetarianach. 
- Będą to nie tylko nowe bezmięsne 
rolki, ale też pyszne burgery i sałat-
ki – zachęca właściciela restaura-
cji. - Mamy sporo klientów, którzy 
zamawiali jedzenie na wynos. Jed-
nak czas lockdownu był naprawdę 
trudny, cieszę się że udało nam się 
go przetrwać – dodaje. 
 Klienci  narzekają, że wiele re-
stauracji w ostatnim czasie podnio-
sło ceny, jednak okazuje się, że w do-
bie drożejących produktów spożyw-
czych (food cost) i braku personelu 
gotowego podjąć pracę (wielu pra-
cowników gastronomii się przebran-
żowiło) było to nieuniknione. Tym 
bardziej, że nie do końca wiadomo, 
co przyniesie przyszłość. Wakacje to 
zawsze gorszy czas dla branży ga-
stronomicznej. Z kolei we wrześniu 
może czekać nas... kolejna fala pan-
demii.

TW
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REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Restauracje czekają na klientów
POWIAT Od piątku restauracje mogą wreszcie przyjmować gości, choć w lokalach będą jeszcze obowiązywały 

pewne obostrzenia. Większość restauratorów odetchnie pewnie z ulgą, tym bardziej że od pierwszego lock-

downu wielu z nich nie mogło działać przez blisko 300 dni
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 Oryginalny burger i belgijskie 
frytki pod chmurką? Sezon food-
truckowy czas zacząć! 4, 5 i 6 czerw-
ca 2021 r. to daty, które powinni za-
pisać w swoich kalendarzach wszyscy 
miłośnicy kulinariów. W Górze Kal-
warii pojawią się prawdziwi pasjo-
naci dobrej kuchni, którzy przez trzy 
dni będą karmić mieszkańców swo-
imi popisowymi daniami. Wiosenne, 
kulinarne świętowanie będzie miało 
miejsce przy ul. Dominikańskiej.
 Foodtruckowy lifestyl cieszy się w 
Polsce niegasnącą popularnością. Po 
dłuższej przerwie food trucki wracają 
do polskich miast i miasteczek, by pro-
mować kulinaria i karmić mieszkań-
ców daniami z różnych stron świata. 
 Długi weekend od 4-6 czerwca 
upłynie w Górze Kalwarii pod zna-
kiem doskonałego jedzenia. Organi-
zatorzy zlotu zapraszają do rodzin-
nego świętowania wiosny w ramach 
kultowego już zlotu. 

 Do Góry Kalwarii zawita kilkana-
ście food trucków, które będą serwo-
wać oryginalne potrawy kuchni z kil-
ku kontynentów. Nie zabraknie sycą-
cych dań głównych, przekąsek, dese-
rów oraz napojów, w tym aromatycz-
nych kaw i pysznej lemoniady. 
 Organizatorami zlotu są Ośrodek 
Kultury w Górze Kalwarii i organiza-

cja FUTRAKI, która skupia kilkuset 
właścicieli food trucków, wyselekcjo-
nowanych pod względem jakości. 
 Wszystkie potrawy przygotowy-
wane są ze świeżych, sezonowych pro-
duktów. Na ich bazie powstają prze-
pyszne dania, cenione w całej Polsce. 
 Zlot odbędzie się przy ul. Domini-
kańskiej. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Wielki powrót food trucków do Góry Kalwarii!
KONKURS

Dla pierwszych 3 osób,  które 31 maja o godz. 12.00 
zadzwonią do redakcji pod nr 22 737 23 48 

 i podadzą hasło FOOD TRUCKI w Górze Kalwarii

czekać będą „smaczne” vouchery na Wiosenny Zlot FOOD TRUCKOWY w Górze Kalwarii
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KURIER BUDOWLANY

Seniorzy mają 
wreszcie miejsce spotkań!

GÓRA KALWARIA Siedzibę banioskiego koła Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów uważamy za otwartą!

 Miejscowi i okoliczni seniorzy 
mogą się spotykać przy ul. Puławskiej 
9 w Baniosze – w pomieszczeniach w 
nowo powstałej filii Gminnej Biblio-
teki Publicznej. Właśnie tu odbyła się 
we wtorek uroczystość, podczas któ-
rej przecięto wstęgi (w sali spotkań 
i biurze). Dodatkowo świętowano 
osiem lat istnienia koła.
 – To wyjątkowy dzień. Nareszcie, 
po tylu latach, mamy swoje miejsce. 
Jestem szczęśliwa i wdzięczna panu 
burmistrzowi – powiedziała Barbara 
Kołodziejska, przewodnicząca koła 
(liczącego ponad 120 członków).
 – Życzę wszystkim i sobie, aby 
to miejsce żyło, aby rodziło się tutaj 
wiele ciekawych pomysłów. Fakt, że 
biblioteka i seniorzy funkcjonują we 
wspólnej przestrzeni, daje wiele moż-

liwości współpracy – podkreślił bur-
mistrz Arkadiusz Strzyżewski.

 Gospodarz gminy podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
utworzenia siedziby banioskiego koła 
(m.in. Radzie Miejskiej za podjęcie 
stosownej uchwały), ale też osobom, 
dzięki którym ta grupa działa. Szcze-
gólnie Barbarze Kołodziejskiej, prze-
wodniczącej od samego początku, 
oraz Andrzejowi Pietrzakowi, miesz-
kańcowi Baniochy i byłemu radnemu 
miejskiemu. To on był inicjatorem 
powstania koła w 2013 roku.
 W trakcie uroczystości seniorzy z 
Baniochy dostali m.in. skrzynkę, któ-
ra zawiśnie na bibliotece przy Puław-
skiej i do której będzie można wrzu-
cać listy z uwagami czy pomysłami 
dotyczącymi integracji środowiska 
osób starszych. Prezent przekazała 
Gminna Rada Seniorów – to do niej 
trafiać będzie korespondencja.

Wstęgę przecinają Barbara Kołodziejska, przewodnicząca 

koła PZERiI nr 1 w Baniosze, i Arkadiusz Strzyżewski, 

burmistrz gminy Góra Kalwaria

Grupa z Baniochy otrzymała od Gminnej Rady Seniorów skrzynkę 

na listy.  Od prawej: Andrzej Pietrzak (inicjator powstania koła), Elż-

bieta Banasiak (przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów) oraz Piotr 

Walczak (sekretarz gminy i pełnomocnik burmistrza ds. seniorów)

Ty wymyślasz, 
finansuje gmina
Od 1 czerwca mieszkańcy gmi-
ny Góra Kalwaria będą mogli zgła-
szać swoje pomysły w ramach Bu-
dżetu Partycypacyjnego 2022. Na 
jego realizację zostanie przeznaczo-
na część przyszłorocznego budżetu 
gminnego samorządu

 400 tysięcy złotych – taką kwotę zarezerwujemy na 2022 rok na Państwa pro-
jekty. Do 22 czerwca czekamy na propozycje od mieszkańców. Pomysły muszą 
być możliwe do zrealizowania w gminie w całości w roku 2022.
 Proponowane przedsięwzięcia muszą mieścić się w zakresie zadań samorzą-
du gminy (np. budowa lub remont gminnej infrastruktury, projekty kulturalne 
czy sportowe). Muszą też spełniać warunek ogólnodostępności. Wartość zadania 
nie może przekroczyć 200 tys. zł (dotyczy projektów zmieniających infrastruktu-
rę gminną) i 50 tys. złotych (dotyczy tzw. projektów miękkich – inicjatyw społecz-
nych, sportowych czy kulturalnych).
 W tym roku swój pomysł będzie można zgłosić, wypełniając elektroniczny for-
mularz na stronie www.decyduj.gorakalwaria.pl. Wymagane będzie również dołą-
czenie listy podpisów 15 mieszkańców gminy popierających projekt.
 Propozycje weryfi kować będzie, od 23 czerwca, Komisja ds. Budżetu Partycy-
pacyjnego, złożona z reprezentantów lokalnej społeczności (o rozpoczęciu nabo-
ru poinformujemy) oraz z przedstawicieli gminy. Jeśli łączna wartość pozytywnie 
zaopiniowanych inicjatyw nie przekroczy 400 tys. zł, wszystkie zostaną zrealizo-
wane. W przypadku wyższej łącznej kwoty mieszkańcy dokonają wyboru, głosu-
jąc przez internet. Listę projektów przeznaczonych do realizacji poznamy najpóź-
niej pod koniec września.
 Serdecznie zachęcamy do przedkładania propozycji. To realna szansa, by 
współtworzyć przestrzeń gminy. Przypomnijmy, że w ten sposób – od Budżetu 
Partycypacyjnego – rozpoczęła się budowa skateparku w Górze Kalwarii, parku 
na skarpie oraz Ogrodu Miejskiego przy ul. ks. Sajny.

Od dzisiaj zespół basenowy czynny. 
Ale są limity
Można już korzystać z gminnej pływalni w Górze Kalwarii, a także 

z sauny i siłowni.
 Jednak dozwolone obłożenie tych miejsc to 50 procent. Oznacza to, że może 
w nich przebywać w tym samym czasie odpowiednio maks. 60, 4 i 5 osób. Dla uła-
twienia na stronie www.osirgorakalwaria.pl można sprawdzać, ile w danej chwili 
osób korzysta z pływalni. Przypominamy, że Miejski Zespół Basenowo-Rekreacyj-
ny jest czynny siedem dni w tygodniu od 6.00 do 21.45. Otwarty będzie także w 
Boże Ciało, między 14.00 a 21.45.

P R O M O C J A

R E K L A M A

Zbudują rondo na 
skrzyżowaniu siedmiu dróg

LESZNOWOLA Gmina ogłosiła przetarg na budowę ronda na najdziwniejszym chy-

ba w okolicy skrzyżowaniu, gdzie spotykają się ulice Kukułki, Jaskółki, Prze-

piórki, Mieczyków, Kielecka, Dzikiej Róży oraz al. Zgody. Skrzyżowanie leży na 

pograniczu Nowej Woli, Zgorzały i Nowej Iwicznej

 Przetarg został ogłoszony we 
wtorek, a oferty można składać 
do 9 czerwca. Gmina liczy, że 
wykonawca, od dnia podpisa-
nia umowy, upora się z pracami 
budowlanymi w ciągu siedmiu 
miesięcy. Oprócz wykonania na-
wierzchni, firma która wygra 
przetarg ma przebudować także 
sieć telekomunikacyjną, oświe-
tlenie uliczne oraz wybudować 
kanał technologiczny. 

 - Znamy problemy komu-
nikacyjne tzw. Nowej Zgorzały, 
dlatego wykonanie projektu ron-

da zleciliśmy już w 2017 roku – 
mówi wicewójt Mirosław Wilusz. 

- We wrześniu 2019 roku uzyska-
liśmy pozwolenie na budowę, a 
teraz jesteśmy na etapie przetar-
gu. Ta inwestycja bez wątpienia 
podniesie jakość komunikacji na 
tym obszarze. Już nie mogę do-
czekać się jej realizacji.
 Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, nowe rondo zosta-
nie oddane do użytku na począt-
ku przyszłego roku.

Skrzyżowanie leży na 

pograniczu Nowej Woli, 

Zgorzały 

i Nowej Iwicznej

Tomasz Wojciuk
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Szersza Puławska
PIASECZNO W 2019 roku został przebudowany wiadukt ko-

lejowy nad ulicą Puławską przy hotelu DeSilva. Miało to 

umożliwić poszerzenie Puławskiej o trzeci pas ruchu w 

obydwu kierunkach. GDDKiA właśnie rozpisała przetarg 

na to zadanie

 Przymiarki do poszerzenia Pu-
ławskiej o dodatkowy pas ruchu 
na odcinku około 450 m (od uli-
cy Energetycznej do Syrenki) trwa-
ją od kilku lat. Kiedy w 2019 roku 
przebudowano wiadukt kolejowy, 
wszyscy spodziewali się, że lada 
moment rozpocznie się lanie asfal-
tu. Tymczasem inwestycja została 
wstrzymana na kolejne dwa lata. 
Wszystko wskazuje na to, że prze-
szkodą był brak pieniędzy. 
 - W drugiej połowie grudnia 
2020 roku otrzymaliśmy środki na 
realizację tej inwestycji – poinfor-

mowała nas kilka miesięcy temu 
Małgorzata Tarnowska, rzecznicz-
ka warszawskiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. - Przygotowujemy do-
kumentację do ogłoszenia przetar-
gu na wybór wykonawcy. 
 Przetarg udało się ogłosić 20 
maja, a oferty mają być przyjmo-
wane do 8 czerwca. Jak nie będzie 
odwołań, umowa z wykonawcą ma 
zostać podpisana po wakacjach, a 
przebudowa drogi ruszy jesienią. 

TW
Wzdłuż poszerzanego odcinka drogi pojawią się nowe chodniki, 

trasa rowerowa i nowe oświetlenie



 W tym roku nie zabraknie niespodzianek, choć impreza przebiegać bę-
dzie w reżimie sanitarnym. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem “Ale Ubaw!” 
w Parku Miejskim, Zakątku Kultury, na Rynku i skwerze Kisiela oraz części par-
kingu przy ul. Zgody, gdzie ustawione będą dmuchańce dla dzieci.
 W programie zaplanowane zostały animacje dla dzieci, postacie z bajek, 
giga bańki, strefa Eco Kids Art, kiermasz dla dzieci, Zumba Kids oraz bajki na 
skwerze. Spektakl „Pchła Szachrajka” zaprezentuje Teatr 4 Miasto. Ta przepeł-
niona humorem, interaktywna opowieść o psotnej pchle, będzie idealną pro-
pozycją zarówno dla najmłodszych widzów jak i ich opiekunów. To wszystko 
od godziny 12.00 do 18.00 w centrum miasta. Natomiast od godziny 9.00 Stre-
fa Kultury zaprasza na rodzinne malowanie na sztalugach na plac przed CEM 
przy Jana Pawła II 55 w Piasecznie.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Dzwoni rachmistrz? 
Sprawdź jego tożsamość i się spisz!
Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszech-

nym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rach-

mistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów

 W kwietniu, pierwszym miesiącu 
NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie 
metody spisowe: samospis interne-
towy oraz spis przez telefon za po-
średnictwem infolinii dostępnej pod 
numerem 22 279 99 99. Od maja ak-
cję spisową wzmocnili rachmistrzo-
wie telefoniczni – kontaktują się oni 
z osobami, które jeszcze nie wypeł-
niły formularza spisowego. 
 Ze względu na sytuację epide-
miczną wstrzymano do odwołania 
pracę rachmistrzów w terenie. Nie 
będą oni odwiedzać mieszkań i pro-
wadzić spisu w formie bezpośredniej 
rozmowy. 

Od czego rozpocznie się rozmowa? 

 Każdy respondent, do którego 
zadzwoni rachmistrz spisowy, zoba-
czy na ekranie swojego telefonu nu-
mer 22 828 88 88. Jest to gwarancja 
dla respondenta, że dzwoni do nie-
go rachmistrz spisowy, a nie osoba 
podszywająca się pod niego.
 Rachmistrz rozpocznie rozmowę 
od przedstawienia się oraz podania 
instytucji, z której dzwoni. Na ży-
czenie respondenta rachmistrz poda 
numer identyfikatora służbowego. 

Jak sprawdzić, 

czy to prawdziwy rachmistrz?

 W czasie rozmowy rachmistrz 
ma obowiązek poinformować o do-
stępnych metodach weryfikacji swo-
jej tożsamości. Można to zrobić: 
- na stronie internetowej https://
rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/, 
- poprzez infolinię spisową 22 279 
99 99.
 Dodatkowo każdy z nas może 
zapytać rachmistrza o jedną z pięciu 
ostatnich cyfr swojego numeru PE-
SEL. Rachmistrz zna nasz nr PE-
SEL i powinien wskazać prawidłową 
odpowiedź, wtedy można uznać go 
za prawidłowo uwierzytelnionego.

O co będzie pytać rachmistrz?

 W czasie spisu rachmistrz będzie 
odczytywać po kolei pytania formu-
larza spisowego – ich treść jest do-
stępna na stronie https://spis.gov.
pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żad-
nym razie nie może on wychodzić 

poza ten zakres i pytać np. o mają-
tek, oszczędności, numer konta, po-
siadane nieruchomości, sposób spę-
dzania wolnego czasu, czy planowa-
ne wyjazdy i ich terminy. 
 Warto też pamiętać, że w przy-
padku części pytań spisowych do-
stępna jest opcja „Nie chcę odpo-
wiadać na to pytanie”. Pojawia się 
ona w częściach formularza doty-
czących niepełnosprawności, wy-
znania religijnego oraz związków 
niesformalizowanych. 

Czy można odmówić rachmistrzowi?

 W momencie nawiązania z 
nami kontaktu przez rachmistrza 
nie mamy już możliwości odmówić 
udziału w spisie, dlatego namawia-
my do spisania się z własnej inicja-
tywy przez Internet lub infolinię spi-
sową (22 279 99 99). Jeśli zechcemy 
sprawdzić tożsamości rachmistrza 
można się wyjątkowo rozłączyć, ale 
wcześniej powinniśmy wskazać inny, 
możliwie szybki termin rozmowy.  

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?

 Jeśli w trakcie rozmowy pyta-
nia będą wykraczać poza zakres spi-
su i nabierzemy podejrzeń, że dzwo-
niąca do nas osoba może podszy-
wać się pod rachmistrza, należy się 
rozłączyć i powiadomić o tym fakcie 
konsultanta na infolinii spisowej lub 
skontaktować się z Gminnym Biu-
rem Spisowym. Można też zawia-
domić policję – na taką okoliczność 
warto zanotować numer telefonu, z 
którego do nas dzwoniono (jeśli nie 

był zastrzeżony). 
 Podobnie należy postąpić, jeśli 
sprawdzony przez nas rachmistrz 
okazał się oszustem. 

Trwają też inne 

badania statystyczne

 Zanim jednak uznamy, że mamy 
do czynienia z oszustem, warto pa-
miętać, że równolegle ze spisem pro-
wadzone są inne cykliczne bada-
nia ankietowe statystyki publicznej. 
Nie należy się więc dziwić, jeśli po 
wypełnieniu obowiązku spisowe-
go NSP 2021 zadzwoni do nas an-
kieter urzędu statystycznego z proś-
bą o udział w jakimś badaniu. War-
to wesprzeć działania statystyki pu-
blicznej i zgodzić się na to – wyniki 
badań statystycznych służą przecież 
całemu społeczeństwu. 
 Podobnie jak w NSP 2021, w 
przypadku badań ankietowych też 
mamy prawo zweryfikować tożsa-
mość dzwoniącej do nas osoby. W 
tym celu należy skontaktować się te-
lefonicznie lub e-mailowo z Urzę-
dem Statystycznym w Warszawie.
 Mieszkańcy województwa ma-
zowieckiego znajdą wszystkie nie-
zbędne informacje o terminach i 
zakresie poszczególnych badań na 
stronie internetowej: https://warsza-
wa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/ 
 Ze względu na sytuację epide-
miczną badania ankietowe do od-
wołania są realizowane przez pra-
cowników statystyki publicznej wy-
łącznie telefonicznie.

Dzień Dziecka 
w Piasecznie
W niedzielę 30 maja 2021 roku Piaseczno zmieni się w miasto dzieci. Z 

okazji Dnia Dziecka Centrum Kultury wraz z Biurem Promocji i Kultury 

szykuje mnóstwo atrakcji dla najmłodszych

4 czerwca urząd nieczynny
Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno w piątek 4 

czerwca 2021 r. będzie nieczynny. Dyżur tego dnia pełnić będzie Straż 

Miejska w budynku urzędu przy ul. Kościuszki 5 w godz. 6.00 – 22.00.

 Dzień wolny został ustalony w związku z tym, że dzień 1 maja 2021 r. (święto) 
przypada w sobotę, co rodzi konieczność obniżenia czasu pracy pracowników.

INFORMACJA

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) infor-
muje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Ko-
ściuszki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot. 
wynajęcia:

1)  na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2022 
r. części działek oznaczonych nr ewid. 2/16 i 2/19 obręb Głosków PGR, będących własnością 
Gminy Piaseczno z przeznaczeniem tereny zieleni; 

2) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 11.05.2021 r. do dnia 15.10.2021 r. 
części działki oznaczonej nr ewid. 50 obręb 20, miasto Piaseczno, będącej własnością Gminy 
Piaseczno z przeznaczeniem pod ogródek letni restauracji. 

Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywiesze-
nia, tj. od dnia 18.05.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 Urząd Miasta i Gminy  Piaseczno

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, tel. (022) 7017525

INFORMACJA

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) infor-
muje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Ko-
ściuszki 5 oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot. 
wynajęcia:

1)  na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2024 r. 
części działki oznaczonej nr ewid. 51/93 obręb Chyliczki, będącej własnością Gminy Piasecz-
no z przeznaczeniem tereny zieleni; 

2) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 
części działki oznaczonej nr ewid. 209/1 obręb Julianów, będącej własnością Gminy Piasecz-
no z przeznaczeniem pod składowanie i zaplecze budowy. 

Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywiesze-
nia, tj. od dnia 20.05.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 Urząd Miasta i Gminy  Piaseczno

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, tel. (022) 7017525



 Paulina Matczak opowiada, że 
wizyta u ginekologa od samego 
początku miała nie taki przebieg, 
jakiego oczekiwała. 
 - Lekarz spóźnił się 45 minut, a 
kiedy zwróciłam mu na to uwagę, 
nawet nie próbował się tłumaczyć 
tylko coś odburknął – mówi zbul-
wersowana kobieta. - Jak zwróciłam 
się do niego „proszę pana”, kazał się 
tytułować „panem doktorem”...

Bolesne badanie

 Ale najgorsze, jak twierdzi 
mieszkanka Piaseczna, było samo 
badanie. Pani Paulina opowiada, że 
lekarz ginekolog od początku trak-
tował ją instrumentalnie, wydając 
krótkie polecenia. Potem bez uprze-
dzenia włożył jej do pochwy wzier-
nik, co spowodowało duży ból. 
 - Nie wiem czy ten człowiek 
nadawałby się do pracy ze zwie-
rzętami, a co dopiero z ludźmi – 
nie kryje swojego rozgoryczenia 
kobieta. - Nie była to moja pierw-
sza wizyta u ginekologa, ale po 
żadnym badaniu nie czułam się 
tak źle. Po wizycie przez dwie go-
dziny nie byłam w stanie się uspo-
koić. Na szczęście zaraz po ba-
daniu bardzo pomogły mi pielę-

gniarki, którym dziękuję. Mam 
nadzieję, że ten pan zostanie uka-
rany, a sprawa nie rozejdzie się po 
kościach. Tym bardziej, że w inter-
necie jako lekarz ma fatalne opi-

nie. Wiele kobiet wyszło z wizy-
ty u niego z płaczem. To musi się 
wreszcie skończyć.
 Pani Paulina wysłała skar-
gę z opisem zdarzenia nie tylko 
do przychodni przy Fabrycznej, 
ale także do burmistrza Piasecz-
na, Rzecznika Praw Pacjenta, Izby 
Lekarskiej i Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. W kobietą uda-
ło się nam porozmawiać w ponie-
działek. - Dla mnie ten lekarz po-
winien stracić pracę, aby już wię-
cej nie krzywdził swoich pacjen-
tek – argumentuje pokrzywdzona. 
- Przeprosiny nic tu nie dadzą. Od 
dawna jestem zapisana w tej przy-
chodni. Wcześniej nie miałam tu 
żadnych problemów. 

Lekarz odpiera zarzuty

 Kilka dni później do sprawy 
odniósł się ginekolog (prosi o nie-
podawanie imienia i nazwiska) za-
kontraktowany w przychodni przy 
Fabrycznej, na którego poskarżyła 
się pacjentka. Lekarz odciął się od 
zarzutów i opowiedział swoją wer-
sję przebiegu wizyty, do której do-
szło kilkanaście dni temu. 
 - Ta pani przyszła po pigułki 
antykoncepcyjne, których jej nie 
przepisałem z powodu przeciw-
wskazań – wyjaśnia. - Podczas 
krótkiego badania pacjentka nie 
sygnalizowała żadnych dolegliwo-
ści czy dyskomfortu.
 Ginekolog zapowiada, że pa-
cjentka która go oskarżyła, musi li-
czyć się z konsekwencjami prawny-
mi. – Dysponuję dowodami, któ-
re pozwolą mi udowodnić goło-
słowność oskarżeń, które padły ze 

strony tej pani – oświadczył. Przy-
chodnia przy Fabrycznej prowadzi 
w sprawie postępowanie wyjaśnia-
jące. W poniedziałek Marta Doro-
ciak-Burza, dyrektor Samodzielne-
go Zespołu Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego w Piasecz-
nie zapowiedziała, że chętnie spo-
tka się z pacjentką, jeszcze raz omó-
wi z nią całe zdarzenie i złoży na jej 
ręce przeprosiny. - Pacjent ma pra-
wo do poszanowania intymności 
i godności podczas udzielania mu 
świadczeń zdrowotnych – zaznacza 
Marta Dorociak-Burza. - Spotkali-
śmy się już z lekarzem i przygotowu-
jemy nasze stanowisko, które zosta-
nie podane do publicznej wiadomo-
ści w przyszłym tygodniu. Wyjaśnie-
nie zdarzenia, do którego doszło w 
gabinecie naszej przychodni, jest dla 
nas absolutnym priorytetem. 
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PIASECZNO W czwartek 20 maja pani Paulina miała zamó-

wioną wizytę u ginekologa w przychodni publicznej przy 

ulicy Fabrycznej 1 w Piasecznie. - Lekarz spóźnił się 45 

minut, a samo badanie sprawiło mi duży ból, który od-

czuwałam przez cały dzień – opowiada nasza czytelnicz-

ka. - Czuję się zmolestowana przez tego pana – dodaje. 

Lekarz odpiera zarzuty pacjentki i zapowiada skierowa-

nie sprawy do sądu

Skrzywdzona przez lekarza pacjentka oczekuje, 

że zostanie on zwolniony z pracy
Przychodnia przy Fabrycznej 

cały czas szuka lekarzy 

specjalistów, w tym 

ginekologów których 

brakuje

TARCZYN

Kolejne zdobyte dofinansowanie dla Gminy Tarczyn
W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” Gmi-

na Tarczyn zdobyła dofi nansowanie w wysokości 80 000 złotych na realizacje inwesty-

cji w sołectwach.
Dofinansowanie w wysokości 

10 000 zł na „Wspieranie aktywno-

ści społeczności lokalnej poprzez 

doposażenie sołectwa Przypki w 

zestawy stołów i ław piknikowych”. 

 Powszechnie wiadomo, jak bar-
dzo ważna jest integracja. Nie tylko 
w psychologii czy pedagogice, ale tak-
że w zasadach funkcjonowania lokal-
nych społeczności. Temu ma też służyć 
zdobyte przez Gminę Tarczyn dofinan-
sowanie na zakup i dostawę zestawów 
stołów i ław piknikowych. Zestawy pik-
nikowe składające się z klasycznego 
stołu i dwóch ław będą mogły być prze-
znaczone do użytku w budynkach, jak 
i na zewnątrz – na świeżym powietrzu. 
Solidna i trwała żelazna rama oraz wy-
trzymały i odporny sosnowy blat staną 
się gwarancją długiego użytkowania. 
Ze względu na kompaktowość będą ła-
twe do przechowywania. 
 Zadanie pn. „Wspieranie aktywno-

ści społeczności lokalnej poprzez do-

posażenie sołectwa Przypki w zestawy 

stołów i ław piknikowych„ współfinan-
sowano przy pomocy środków z budże-
tu Województwa Mazowieckiego w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
 
Dofinansowanie w wysokości 

40 000 zł na „Wymianę oświetlenia 

ulicznego w miejscowościach Je-

ziorzany, Nosy, Janówek i Many. 

 Wymiana oświetlenia w Jezio-
rzanach dotyczy fragmentu ulicy 
Spacerowej, z kolei w Janówku zo-
stanie wymienione oświetlenie na 
odcinkach ulic: Modrzewiowej, 
Brzozowej i Ziołowej. Z kolei w Ma-
nach zostanie wymienione oświetle-
nie fragmentu ulic: Tarczyńskiej i 
Długiej, natomiast w Nosach frag-
mentu ulicy Słonecznej. 
 Na tych odcinkach znajdują się 
stare, wyeksploatowane i uszkodzo-
ne lampy uliczne, które często ulega-
ją awariom, co utrudnia mieszkań-
com poruszanie się po zmroku. Oso-
by poruszające się po tych odcinkach 
dróg w nocy i wczesnym rankiem nie 
czują się bezpiecznie. Problem nasi-
la się w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy widoczność jest bardzo ogra-
niczona. Tym bardziej, że wśród pie-
szych liczną grupę stanowią dzieci i 
osoby starsze. 
 Zadania pn. „Wymiana oświetle-

nia ulicznego w miejscowości Jezio-

rzany”, „Wymiana oświetlenia ulicz-

nego w miejscowości Nosy”, „Wy-

miana oświetlenia ulicznego w miej-

scowości Many”, „Wymiana oświe-

tlenia ulicznego w miejscowości Ja-

nówek” współfinansowano przy po-
mocy środków z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach "Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywiza-
cji Sołectw MAZOWSZE 2021". 

Dofinansowanie w wysokości 

10 000 zł na „Wspieranie aktywno-

ści społeczności lokalnej poprzez 

doposażenie sołectwa Grzędy w 

zestawy mebli ogrodowych”.

 Dzięki zaopatrzeniu sołectwa 
w zestawy wypoczynkowe zosta-
nie stworzone zaplecze do prze-
prowadzania spotkań w postaci 
pikników i innych imprez integra-
cyjnych. Spotkania odbywać się 
będą na łonie natury, promując 
tym samym walory przyrodnicze 
terenu. Zakupione meble ogro-
dowe będą wykonane z palet, po-
nieważ Gmina Tarczyn dba zrów-
noważony rozwój. Wszelkie in-
westycje odbywają się przy jed-
noczesnym zachowaniu walorów 
przyrodniczych, turystycznych i 
przy szczególnej trosce o ochro-
nę środowiska naturalnego. Me-
ble ogrodowe będą wykonane z 
impregnowanego drewna, dzięki 
czemu będą trwałe i stabilne. 
 Zadanie pn. „Wspieranie ak-

tywności społeczności lokalnej po-

przez doposażenie sołectwa Grzę-

dy w zestawy mebli ogrodowych” 
współfinansowano przy pomocy 
środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach "Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2021".

Dofinansowanie w wysokości 

10 000 zł na „Zagospodarowanie 

terenu w sołectwie Pawłowice”

 W ramach przedmiotowego za-
dania zostaną zakupione i zamon-
towane na stałe: siłowe urządzenie 
rekreacyjne, stół do gry w ping-pon-
ga, stół do gry w szachy i dwie ław-
ki. Ponadto zostaną wymienione ga-
bloty informacyjne mieszczące się 
przy przystanku oraz przy sklepie. 
 Doposażenie gminnego tere-
nu w rekreacyjne urządzenie siło-
we, stoły do gry w ping-ponga i sza-
chy wzbogacą sołectwo Pawłowi-
ce w urządzenia niezbędne do dba-
nia o sprawność fizyczną i intelek-
tualną dzieci i młodzieży. Dzięki tej 
inwestycji mieszkańcy zyskają miej-
sce, w którym będą mogli trenować 
nie tylko swoje ciało, ale również 
umiejętności społeczne polegające 

na nauce współpracy, kreatywności 
oraz współzawodnictwa. Miejsce to 
przyczyni się do budowania relacji 
i więzi między rówieśnikami. Nato-
miast wymiana gablot informacyj-
nych zwiększy dostęp do informacji 
mieszkańców sołectwa. Dziś w so-
łectwie znajdują się stare i wyeksplo-
atowane gabloty. 
 Zadanie pn. „Zagospodarowa-

nie terenu w sołectwie Pawłowi-

ce” współfinansowano przy pomo-
cy środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach "Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2021".
 We wszystkich powyższych pro-

jektach wkład własny Gminy Tar-

czyn wyniesie łącznie 80 000 zł. 

Kinga Komorowska

Urząd Miejski w Tarczynie

P R O M O C J A
Tomasz Wojciuk

Dla zabawy uszkodził 
drogie audi

URSYNÓW

 Kierowca audi a7 zaparkował 
samochód na jednym z osiedli, a 
kiedy po 15 minutach do niego 
wrócił, zauważył stojące na masce 
i dachu ciężkie drogowe pachoł-
ki. Ważące ponad 15 kg elemen-
ty porysowały lakier i spowodo-
wały lekkie wgniecenia. Właściciel 
samochodu złożył więc zawiado-
mienie na policję. Po kilku dniach 
funkcjonariusze namierzyli 53-lat-
ka, który zdewastował audi. Męż-
czyzna tłumaczył, że... zrobił to dla 
żartu. Teraz stanie przed sądem. 
Grozi mu do 5 lat więzienia. Bę-
dzie też musiał pokryć wyrządzo-
ną szkodę, oszacowaną przez wła-
ściciela pojazdu na 5000 zł.

TW

Joga dla każdego
 Od 8 czerwca na polanie przed 
Hugonówką będą odbywały się 
bezpłatne zajęcia jogi dla wszyst-
kich spragnionych ruchu na świe-
żym powietrzu. To świetna oka-
zja, by zrobić coś dla ciała oraz du-
cha. Zajęcia będą kontynuowane 
przez całe lato we wtorki i w piąt-
ki o godz. 17.30 przy ul. Mostowej 
15 (przy rzeźbie wilków). Są skie-
rowane zarówno do doświadczo-
nych, jak i początkujących. Nie ma 
ograniczeń wiekowych, potrzeb-
ne tylko wygodne ubranie oraz 
mata do jogi lub ręcznik. Udział 
bezpłatny.

TW

PIASECZNO

Pacjentka oskarża ginekologa



Elektrostymulacja uznawana jest 
za jedną z najskuteczniejszych me-
tod modelowania sylwetki. Zwięk-
sza sprawność mięśni i zmniejsza 
obwód tkanki tłuszczowej. 

Elektrostymulacja polega na wywo-
ływaniu skurczu mięśni przy użyciu 
prądu o niskiej częstotliwości. Dostar-
cza się go za pomocą elektrod umiesz-
czanych na ciele. Wywoływany skurcz 
jest podobny do tego, który występu-
je podczas wysiłku fi zycznego. Dlate-
go podczas zabiegu uzyskamy efekty 
jak po treningu.  Spalenie tkanki tłusz-
czowej i wymodelowanie sylwetki

30-minutowy zabieg 
= 2-godzinny trening

Efekty
 Efektami elektrostymulacji są po-
prawa wyglądu sylwetki, rozbicie cel-
lulitu i spalenie tkanki tłuszczowej, 
poprawa dotlenienia skóry, przyśpie-
szenie produkcji kolagenu i elastyny, 
a także zmniejszenie dolegliwości bó-
lowych i ogólna poprawa odporności. 
 Elektrostymulacja uznawana jest 
za jedną z najskuteczniejszych me-
tod modelowania sylwetki. Zwięk-
sza sprawność mięśni i zmniejsza ob-
wód tkanki tłuszczowej. Można sto-
sować ją na wszystkich częściach cia-
ła, a najlepsze efekty redukcji tkanki 

tłuszczowej pokazują się na brzuchu i 
udach. Kobiety często stosują ten za-
bieg w celu podniesienia pośladków.

Dla kogo?
 Zabieg proponujemy osobom, 
które chcą poprawić wygląd syl-
wetki, zredukować cellulit, ujędrnić 
ciało, czy podnieść pośladki. Elek-
trostymulacja ma też za zadanie 
wzmocnić mięśnie, więc przyda się 
jako uzupełnienie lub przygotowa-
nie do treningu dla osób aktywnych 
fi zycznie. Zastąpi trening, kiedy nie 
mamy możliwości ćwiczyć.

Elektrostymulacja 
– jak wygląda zabieg?
 Zabieg przeprowadzany jest na 
fotelu kosmetycznym. Na elektrody 
nakładany jest specjalny żel, następ-
nie przykłada się je  do ciała i przypi-
na pasami mocującymi. Każdy mię-
sień zostaje potraktowany dawką 
o regulowanej intensywności. Za-
czyna się od niewielkiej, stopniowo 
zwiększając jej siłę dbając jednocze-
śnie o komfort klienta. Zabieg trwa 
30 minut.
 Dla uzyskania efektu poleca się 
wykonanie serii 8-12 zabiegów co 
dwa dni
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Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka
PIASECZNO W ubiegły piętek przed komendą powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie odbył 

się uroczysty apel z okazji obchodzonego 4 maja Dnia Strażaka. Komendant PSP podziękował ratownikom 

za pracę i złożył im życzenia. Nie zabrakło też wyróżnień, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe

 Nieliczne grono gości zebra-
nych na placu przed komendą przy 
ul. Staszica powitał st. bryg. Leszek 
Szcześniak, komendant powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w 
Piasecznie. - Chcemy dziś podkre-
ślić wartość naszej służby, która jest 
powołaniem i misją – zwrócił się do 
strażaków. - Każdego dnia niesiecie 
bezinteresowną pomoc drugiemu 
człowiekowi, za co dziękuję.
 Komendant Szcześniak podkre-
ślił, że podczas pandemii koronawi-
rusa, strażakom doszły nowe obo-
wiązki. Często dowożą starsze oso-
by do punktów szczepień, organi-
zują akcje informacyjne dla miesz-
kańców, ale też zajmują się dystry-
bucją środków ochrony osobistej. 

Oczywiście nie zaniedbują przy 
tym swoich typowych działań jak 
wyjeżdżanie do pożarów czy usu-
wanie skutków wypadków. Dość 
powiedzieć, że w ostatnich latach 
piaseczyńska PSP notuje ponad 
3000 interwencji rocznie, co plasu-
je ją w czołówce jednostek operują-
cych na terenie Mazowsza. Nieste-
ty, coraz większa liczba interwen-
cji powoduje zużywanie się sprzętu, 
jakim dysponują zawodowi straża-
cy. Na szczęście braki udaje się na 
bieżąco uzupełniać. St. bryg. Le-

szek Szcześniak przypomniał, że 
niedawno strażacy otrzymali śred-
ni samochód ratownictwa technicz-
nego o wartości 1,4 mln zł oraz dra-
binę SD30 o wartości ponad 2 mln 
zł. Ponadto starostwo powiatowe w 
Piasecznie przekaże PSP 0,5 mln 
zł na zakup kolejnego wozu, któ-
ry ma pojawić się w jednostce do 
końca tego roku (przy okazji apelu 
nowe pojazdy zostały poświęcone). 
- Dziękuję samorządom za wspar-
cie, a mieszkańcom za życzliwość – 
dodał komendant powiatowej PSP
 Następnie doszło do najbardziej 
miłej części uroczystości, a mia-
nowicie nagrodzenia strażaków za 
ich poświęcenie i trud. Postano-
wieniem ministra spraw wewnętrz-
nych z kwietnia tego roku srebrną 
odznakę „Zasłużony dla Ochro-
ny Przeciwpożarowej" otrzymał 

mł. bryg. Karol Kuras, a brązową 
- mł. bryg. Łukasz Duro i asp. To-
masz Szydłowski. Na stopień star-
szego kapitana minister awansował 
dotychczasową kapitan Małgorzatę 
Sadowską, a na kapitana – dotych-
czasowego mł. kapitana Marka So-
chę. Awans na aspiranta otrzymał 
mł. asp. Wojciech Uśmiał, zaś na 
starszego ogniomistrza – ogniomi-
strzowie Michał Kaliński, Seweryn 
Kornet, Robert Kowalczyk, Tomasz 
Urbanowski i Jacek Wieczorek. 
Młodszymi ogniomistrzami zosta-
li: Piotr Bobowski, Jacek Gajewski, 
Ernest Kryczka, Sławomir Książek 
i Paweł Moskalewicz. Na starsze-
go sekcyjnego minister awansował 
Damiana Komosę, zaś na starsze-
go strażaka – Kacpra Cwalinę.

Tomasz Wojciuk

Podczas pandemii strażakom przybyło nowych obowiązków

Odsłonięto popiersie 
rotmistrza Witolda Pileckiego
PIASECZNO We wtorek, w 73. rocznicę śmierci rtm. Witolda Pileckiego, 

na patio IV LO przy ulicy Chyliczkowskiej odsłonięto popiersie bohate-

ra, który od trzech lat jest patronem szkoły

 Jak podkreśliła dyrektor liceum Barbara Chwedczuk, o ustawienie popier-
sia zabiegali sami uczniowie, zaś fundatorem postumentu była Rada Rodzi-
ców. - W maju minęło 120 lat od urodzin rotmistrza Pileckiego, a dziś obcho-
dzimy kolejną rocznicę jego śmierci – przypomniała pani dyrektor. - Jest to 
bohater wybrany na patrona naszej 
szkoły przez młodzież, bo to boha-
ter na dzisiejsze czasy. Komuniści za-
mordowali go i skazali na wieczne za-
pomnienie. Dopiero dzięki rodzinie i 
żmudnej pracy Instytutu Pamięci Na-
rodowej udało się przywrócić tej po-
staci należne jej w historii miejsce. 
Niech postać rotmistrza Witolda Pileckiego będzie dla was drogowskazem do 
dorosłości – zwróciła się do uczniów liceum pani dyrektor.
 Popiersie bohatera wykonał rzeźbiarz Tomasz Jędrzejewski. Postument, 
na którym się ono znajduje, został zrobiony z granitu. - Artysta celowo uka-
zał Witolda Pileckiego jako człowieka młodego. Pogodny wyraz twarzy rotmi-
strza na dawać nadzieję – wyjaśniała Barbara Chwedczuk. Z kolei obecna na 
uroczystości Ewa Lubianiec z zarządu powiatu piaseczyńskiego podkreśliła, 
że popiersie znalazło się w pięknym miejscu, do którego idealnie pasuje. - Ży-
czę wam, abyście się z nim zaprzyjaźnili, słuchając jego historii i opowiadając 
własną – zwróciła się do młodzieży Ewa Lubianiec.
 Na uroczystości obecny był także przedstawiciel IPN-u, który opowiedział 
o rotmistrzu Pileckim, jego niezwykłym bohaterstwie i odwadze, zwieńczo-
nej męczeńską śmiercią. - Była to postać ikoniczna, postać żołnierza niezłom-
nego, ale też męża i ojca, który podporządkował życie osobiste ojczyźnie – 
podsumował. Następnie ksiądz Andrzej Krynicki, proboszcz parafi i św. Anny 
w Piasecznie dokonał poświęcenia popiersia. Zaraz potem nastąpiło uroczy-
ste przecięcie wstęgi.

Tomasz Wojciuk

Autorem popiersia jest znany rzeźbiarz Tomasz Jędrzejewski

Rotmistrz Witold Pilecki brał 

udział w wojnie z bolszewi-

kami, kampanii wrześniowej 

w 1939 roku oraz walczył w 

Powstaniu Warszawskim

Ruszyła Piaseczyńska Liga
Spławika i Feedera
PIASECZNO O zainicjowanej niedawno lidze dla lokalnych wędkarzy pi-

saliśmy kilka tygodni temu. W niedzielę odbyły się pierwsze elimina-

cje, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem

 Pierwsze eliminacje Piase-
czyńskiej Ligi Feedera odbyły 
się dokładnie 23 maja. 
 - Spotkaliśmy się na uro-
czym łowisku Przystanek Biela-
wa – mówi Łukasz Stryczyński, 
pomysłodawca cyklu. - Pogo-
da była idealna. Na starcie sta-
nęło aż 40 zawodników, któ-
rzy toczyli wyrównaną walkę w 
10-osobowych sektorach.
 Po około dwóch godzinach 
wędkowania, około 10, ryba 
zaczęła się „nakręcać”, a za-
wodnicy zaczęli punktować. 
- Walka była wyrównana, a pro-
wadzenie zmieniało się z go-
dziny na godzinę – podkreśla 
Łukasz Stryczyński. - Zawod-
nikom „wchodziły” zwłaszcza 
amury. Niektóre ważyły nawet ponad 7 kg. 
 Oprócz tego odłowiono sporo leszczy, karpi, linów oraz dużych karasi, zwa-
nych pieszczotliwie „pancernikami”. Zawody zakończyły się o 14. Pierwsze 
miejsce w klasyfi kacji generalnej zajął Mariusz Zych, za którym uplasowali się 
Jarosław Jurek i Dominik Molak.  A już 6 czerwca planowana jest druga elimina-
cja Piaseczyńskiej Ligi Feedera, która odbędzie się tym razem w Tarczynie.

TW

Piaseczyńska PSP notuje 

ponad 3000 interwencji 

rocznie, co plasuje ją 

w czołówce jednostek 

operujących na

 terenie Mazowsza

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

Elektrostymulacja
modelowanie sylwetki bez wysiłku

Lato przed nami, warto pomyśleć  o poprawie sylwetki i ujędrnieniu ciała.  Siłownie nie-
stety nadal zamknięte, dlatego pozostaje trening w domu, do którego trudno się zmobi-
lizować.  Jest coś co pomoże wrócić do wymarzonej sylwetki- zabieg elektrostymulacji

P R O M O C J A



 Już dwa lata temu ruszyła proce-
dura zmierzająca do wybudowania 
we Władysławowie, między ulica-
mi Zieloną, a Żwirową, po wschod-
niej stronie trasy S7 gigantyczne-
go zespołu magazynowego o łącz-
nej powierzchni ponad 9 ha. Sama 
powierzchnia hal magazynowych 
ma wynosić 4,25 ha, a drogi do-
jazdowe i wewnętrzne – dodatko-
we 3,55 ha. Przez następne miesią-
ce inwestor kompletował niezbędną 
dokumentację (uzyskał m.in. opi-
nię RDOŚ oraz PGW Wody Pol-
skie). We wrześniu 2019 roku spół-
ka Panattoni złożyła raport o od-
działywaniu inwestycji na środo-
wisko. Potem informacja o pla-

nowanym przedsięwzięciu zosta-
ła podana do publicznej wiadomo-
ści. Wywieszono ją na tablicy ogło-
szeń urzędu gminy i udostępniono 
na stronie internetowej urzędu. W 
okresie od września do październi-
ka 2019 roku do gminy nie wpłynęły 
żadne uwagi mieszkańców. Po uzu-
pełnieniu raportu ogłoszono drugie 
konsultacje, odbywające się od lu-
tego do marca tego roku. Do gmi-
ny wpłynął jeden wniosek, który zo-
stał uwzględniony. W tym momencie 
warto zadać pytanie czy mieszkań-
cy okolicznych miejscowości w ogóle 
wiedzieli o planowanej przez Panat-

toni inwestycji (budowa podobnego 
zespołu planowana w Zgorzale/Za-
mieniu spotkała się z licznymi pro-
testami)? Zapytaliśmy miejscowego 
radnego Tomasza Filipowicza, czy 
słyszał wcześniej o planach budo-
wy gigantycznego kompleksu maga-
zynowego na pograniczu kilku spo-
kojnych miejscowości. - Chodziły ta-
kie plotki, ale nie widziałem żadnych 
dokumentów. Nie chcę komentować 
tej sprawy – mówi radny Filipowicz. 
Kilka dni temu do planów inwesto-
ra odniósł się sołtys Władysławowa, 
Marcin Korczak. - Dotarły do mnie 
głosy osób zaniepokojonych budo-
wą tych hal – napisał na jednym z 
forów internetowych. - Większość z 
nich dotyczyła tego, że ten kompleks 

negatywnie wpłynie na ruch lokalny, 
że spokojnymi ulicami naszych miej-
scowości będą przemieszczały się 
ciężkie samochody. Chciałbym jed-
nak wszystkich uspokoić i skłonić do 
zadania sobie pytania: po co Panat-
toni ma puszczać swoje samocho-
dy naszymi drogami? Ich nierucho-
mość graniczy z drogą serwisową 
biegnącą wzdłuż trasy S7 i jest po-
łożona w bardzo bliskiej odległości 
do planowanego ronda w ciągu uli-
cy Żwirowej. W związku z tym Pa-
nattoni swój ciężki ruch będzie pro-
wadziło drogą serwisową. Nie ma 
powodów do obaw – kwituje soł-
tys. Czy rzeczywiście? Okaże się już 
wkrótce.

Tomasz Wojciuk
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Panattoni planuje budowę 
gigantycznych magazynów
LESZNOWOLA Pod koniec kwietnia gmina wydała decyzję środowiskową dotyczącą bu-

dowy zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą tech-

niczną i komunikacyjną przy ul. Zielonej we Władysławowie. O wydanie decyzji wnio-

skowała wiosną 2019 roku przedstawicielka spółki Panattoni Europe. Czy okoliczni 

mieszkańcy wiedzą o planowanej od dwóch lat inwestycji?

Hale miałyby powstać we Władysławowie między 

ulicami Zieloną i Żwirową, po wschodniej stronie trasy S7 Powierzchnia hal 

magazynowych 

ma wynosić 4,25 ha

 Każda wizyta w Planecie Zalesie 
to prawdziwa przygoda. Najwięk-
sza w Europie kolekcja postaci z fil-
mów przyciąga ciekawskich z całe-
go kraju. To jednak przede wszyst-
kim wspaniałe miejsce do spędze-
nia czasu dla mieszkańców powia-
tu piaseczyńskiego.
 - W ostatnich latach byłem tu z 
rodziną wiele razy – mówi pan Ma-
rek, którego spotkaliśmy w ostat-
ni weekend. - Za każdym razem 
jest inaczej, a mnogość atrakcji i 

ciągły rozwój tego ośrodka spra-
wia, że na pewno wciąż będzie-
my powracać. Tym razem moje 
dzieci upodobały sobie fontan-
nę kulek, która jest nowym obiek-
tem. Poprzednim razem syn nie 
chciał opuścić sterów samolotu, 
który sobie szczególnie upodobał. 
 Kolekcja Planety Zalesie robi 
piorunujące wrażenie, nie tylko licz-
bą zgromadzonych eksponatów, ale 
ich różnorodnością. Postaci z kulto-
wych filmów i bajek, pojazdy zna-

ne z małego i dużego ekranu to 
tyko część atrakcji. Duże zaintere-
sowanie budzą postaci zwierząt po-
wstałych z opon, baśniowe grzyby, 
czy pojazdy wojskowe, wśród któ-
rych nie brakuje śmigłowca i samo-
lotu. Ogromnym atutem ekspozy-
cji i zgromadzonych zabawek jest 
ich lokalizacja w przepięknym za-
lesionym terenie w pobliży akwenu. 
Ostatnio zaczęły działać nowe ka-
ruzele, stanowiące kolejne świetne 
atrakcje dla najmłodszych. 

Planeta Zalesie i nowe atrakcje 
Planeta Zalesie stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekre-

acji w naszym regionie. Bez względu na pogodę przyciąga coraz to nowymi atrakcja-

mi. Ostatnio zaczęły działać nowe karuzele

P R O M O C J A

Coraz bliżej przebudowy drogi 
z Piaseczna do Konstancina
PIASECZNO Chodzi o niemal 5-kilometrowy odcinek drogi 721 od ulicy 

Julianowskiej do Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Przymiarki 

do jego przebudowy trwają od lat. MZDW czeka na ostatni załącznik 

do wniosku o wydanie decyzji ZRID, umożliwiającej rozpoczęcie mo-

dernizacji drogi

  - Ta droga jest po prostu straszna, nie ma pobocza, chodnika – mówi 
pani Julia, mieszkanka Chyliczek. - Podobno starostwo powiatowe wstrzymu-
je dokumenty niezbędne do uzyskania zgody na realizację inwestycji, ale nie 
wiem czy to prawda...
 Żeby wojewoda mógł wydać ZRID 
(projekt nowej drogi jest już gotowy), 
konieczne jest wykonanie projektów 
geodezyjnych działek przylegających 
do drogi 721, niezbędnych do posze-
rzenia pasa drogowego, aby ich właściciele mogli otrzymać odszkodowania. Jako 
że działek jest ponad 200, procedura jest dość czasochłonna. - Jak tylko otrzyma-
my mapy z projektami podziału działek od Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartografi cznej w Piasecznie, złożymy wniosek o wydanie decyzji 
ZRID – informuje Monika Burdon, rzeczniczka Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Warszawie. - Według informacji uzyskanych w PODGiK, trwa kon-
trola złożonych materiałów. Jeśli dokumenty zostaną skompletowane, a wniosek 
o wydanie ZRID zostanie złożony jeszcze w czerwcu, mamy nadzieję że decyzję 
na realizację inwestycji uzyskamy do końca tego roku - dodaje. 
 Przebudowana droga nadal będzie miała po jednym pasie ruchu w oby-
dwu kierunkach. Zmieni się to, że oprócz nowej nawierzchni zyska chodniki 
i trasę rowerową. Przebudowy doczekają się niektóre skrzyżowania, powsta-
ną też nowe ronda, które mają usprawnić ruch. Jak wszystko dobrze pójdzie i 
nie będzie odwołań od decyzji ZRID, przebudowa drogi zakończy się pewnie 
w 2023 roku. W WPF na lata 2022-2023 samorząd województwa zabezpieczył 
na tę inwestycję blisko 60 mln zł. 

Przebudowa drogi ma na celu przede wszystkim 

poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

Na przebudowę 5-kilometro-

wego odcinka drogi zarezer-

wowano prawie 60 mln zł

TW
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Burmistrz opowiedział 
o inwestycjach
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Daniel Putkiewicz przedsta-

wił stan zaawansowania niektórych gminnych inwestycji i opowiedział o zadaniach 

planowanych na najbliższe miesiące

 Burmistrz zapowiedział remont 
odcinka ulicy Puławskiej na wjeź-
dzie do miasta, który ma ruszyć na 
początku czerwca, a także konty-
nuowanie przebudowy ulicy Dwor-
cowej na odcinku od Nadarzyń-
skiej do Saperów (prace mają zo-
stać przeprowadzone jeszcze w tym 
roku) i budowę ulicy Jutrzenki (gmi-
na otrzymała na tę inwestycję po-
nad 2 mln zł dotacji). - Przygotowu-
jemy też dokumentację, która umoż-
liwi wyremontowanie lokalu, w któ-
rym powstanie sklep socjalny (arty-
kuły spożywcze mają być w nim do-
stępne w cenach niższych niż ryn-
kowe – przyp. red.) - zapowiedział 
Daniel Putkiewicz. - Uzgadniamy 
szczegóły umowy z fundacją, która 
będzie prowadziła ten sklep. 
 Burmistrz sporo mówił o inwe-
stycjach kubaturowych. Zapewnił, 
że prace przy starej remizie OSP w 
centrum miasta idą zgodnie z pla-
nem. Jeśli chodzi o Dom Seniora bu-
dowany przy alei Róż w Piasecznie, 
to ta inwestycja ma miesięczne opóź-
nienie. - Przy starej plebanii zwięk-
szył się nadzór nad ekipą budowlaną. 
Cały czas są też problemy z realiza-
cją prac przy hali w Złotokłosie – po-

informował Daniel Putkiewicz. - Pra-
ce tam wprawdzie trwają, ale idzie to 
wolno. Cały czas staramy się dopin-
gować wykonawcę – zapewnił. 
 Gmina przymierza się też do re-
witalizacji zabytkowej Poniatówki w 
parku miejskim. Jest już pozwole-
nie na budowę, rozpoczęły się przy-
miarki do wyłonienia wykonawcy. 
Jest też pomysł na zagospodarowa-
nie starych, zabytkowych budynków 
na terenie stacji kolejki wąskotoro-

wej (chodzi o magazyn WMD, kuź-
nię oraz ciąg budynków od strony 
ulicy Nadarzyńskiej). Gmina wystą-
piła do Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków o 
wytyczne i już je otrzymała. Konser-
wator zalecił przeprowadzenie ba-
dań, które określą m.in. stan budyn-
ków. Umożliwi to wykonanie projek-
tu ich rewitalizacji. 

Tomasz Wojciuk

Zderzenie dwóch tirów!
GÓRA KALWARIA Do zderzenia dwóch ciężarówek doszło 

wczoraj w miejscowości Karolina na drodze krajowej nr 50

 Otrzymaliśmy informację o czołowym zderzeniu dwóch ciężarówek, ale 
na miejscu okazało się, że samochody nie zderzyły się wcale czołowo – poin-
formował nas wczoraj po południu mł. bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. – Żaden z kierowców 
nie został ranny.

 Jak udało się nam ustalić, do wypadku doszło ponieważ w jednej z cięża-
rówek pękła lewa przednia opona. – Samochód z pękniętą oponą zawadził o 
drugą ciężarówkę jadącą z naprzeciwka i przewrócił się do rowu – relacjonu-
je pan Marek, świadek zdarzenia. Na miejsce szybko przybyły cztery zastępy 
straży pożarnej. Całkowicie wstrzymany ruch zaczęto puszczać wahadłowo, 
ale na drodze zdążył utworzyć się spory korek. Jednym z zadań strażaków było 
zabezpieczenie zbiornika z paliwem w leżącej na boku ciężarówce. Na szczę-
ście nie doszło do wycieku.

AB

Straszne Smoczysko

PIASECZNO

 W sobotę 29 maja w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się premie-
ra spektaklu teatralnego grupy „Teatraluszki”. Straszne Smoczysko chce po-
jąć za żonę piękną Królewnę. Trzeba ruszać prędko na pomoc! Scenariusz, 
reżyseria, scenografi a – Ewa Kłujszo, muzyka, opracowanie muzyczne - To-
masz i Ziemowit Kłujszo. Transmisja online – FB Centrum Kultury. Początek 
o godzinie 16.

Tyl.

Kulturalni na Dzień Dziecka
 W najbliższą niedzielę Centrum Kultury w Piasecznie organizuje szereg 
atrakcji dla najmłodszych. Od 9 do 12 w Strefi e Kultury (ul. Jana Pawła II 55) 
potrwa Akcja Sztaluga, o 12 w Parku Miejskim im. Książąt Mazowieckich roz-
pocznie się Zumba Kids, od 12.30 do 17 w Zakątku Kultury odbywać się będą 
Animacje dla dzieci, a od 12 - Kiermasz dziecięcy na piaseczyńskim rynku. O 
12.30, 15 i 17 na Skwerze Kisiela obejrzeć będzie można spektakle dla dzieci 
(„Pchła Szachrajka” Teatru 4 Miasto), a o godzinie 17 jego transmisję live na 
FB Centrum Kultury. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Tyl.

Obchody rocznicy rozstrzelania więźniów Pawiaka

LESZNOWOLA

 W piątek 28 maja odbędzie się kameralna uroczystość z okazji 79. rocz-
nicy rozstrzelania więźniów Pawiaka na wzgórzach Magdalenki. O godzinie 
14 rozpocznie się Msza Święta w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Mag-
dalence, po której zakończeniu nastąpi złożenie kwiatów w Miejscu Pamię-
ci w magdaleńskim lesie.

Tyl.

Bajkowa Niedziela w plenerze
 W najbliższą niedzielę o godzinie 15 w ogrodzie w fi lii GOK Lesznowo-
la w Nowej Iwicznej przy ul. Krasickiego 60 odbędzie się plenerowa Baj-
kowa Niedziela z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi obejrzą spektakl „Morskie 
przygody Odysa” w wykonaniu Teatru Wariacja. Wstęp tylko na bezpłatne 
wejściówki do pobrania w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej (ul. 
Nowa 6) w godzinach od 8 do 16. Do wejściówki dla dziecka organizatorzy 
dołączają niespodziankę w postaci talonu na lody w pobliskiej lodziarni. 
Liczba miejsc ograniczona.

Tyl.
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Nasi kickboxerzy wrócili z medalami
PIASECZNO Na Mistrzostwach Polski w Kickboxingu Kadetów w formule Kick Light i Juniorów w formule Li-

ght contact we Włoszakowicach nie mogło zabraknąć reprezentantów klubu X Fight Piaseczno. Ostatecznie 

dwoje z nich stanęło na najwyższym stopniu podium

 Spośród trzynastu zawodników 
z Piaseczna pięciu z nich dostało się 
do strefy medalowej. Na szczegól-
ne uznanie zasługuje postawa Seba-
stiana Jędrasia, który najpierw wy-
grał trzy walki przed czasem, a w fi-
nale był lepszy od Jakuba Giedzicza 
z KS Thor z Ełku, co dało mu – w 
pełni zasłużony - tytuł Mistrza Pol-
ski w kategorii plus 69 kg wśród Ka-
detów Starszych. 
 - Szykuję się teraz na Mistrzo-
stwa Polski w formule Point figh-
ting i light contact,  które odbędą się 
za dwa tygodnie oraz na Mistrzo-
stwa Polski w formule full concact – 
mówi Sebastian Jędraś. - Aktualnie 
skupiam się na tych zawodach, po-
nieważ Mistrzostwa Świata zostały 
w tym roku odwołane.
 Wielka szkoda – tym bardziej, że 
Sebastian zdobył również we Wło-
szakowicach tytuł najlepszego za-
wodnika turnieju w swojej grupie 
wiekowej i powołanie do Kadry Na-
rodowej.  

 Oczekiwań nie zawiodła też Oli-
wia Ściągaj, która rywalizowała w 
grupie juniorów w formule Light 
contact. Podczas tych mistrzostw 
stoczyła trzy walki, z czego tylko 
pierwszą udało jej się skończyć (w 
trzeciej rundzie) przed czasem. Po-
zostałe dwie były dosyć ciężkie i bar-
dzo zacięte. 
 - Myślę, że najtrudniejsza była 
walka finałowa – ocenia Oliwia 
Ściągaj. - Moja przeciwniczka sta-
ła, podobnie jak ja, w odwrotnej po-
zycji oraz miała podobny do mojego 
styl walki. Jednak z pomocą obiek-
tywnego oka moich trenerów i ich 
cennych wskazówek udało mi się za-
kończyć pojedynek z wynikiem 3:0. 
Podczas tych zawodów byłam w 
szczycie formy. Miałam możliwość 
regularnego trenowania przez cały 

sezon, mimo pandemii i wielu ob-
ostrzeń. Myślę, że w 100 proc. wy-
korzystałam ten czas. Widzę duży 
progres w porównaniu do wcześniej-
szych lat, jednak nadal są elementy, 
które trzeba doskonalić, chociażby 
przegląd podczas wchodzenia w wy-
miany i precyzyjność ciosów. 
 Wśród Kadetów Starszych w ka-
tegorii do 55kg po srebro sięgnęła z 
kolei Daria Niciporuk, ulegając nie-
znacznie w finale Julii Szyjkowskiej 
z A&W team Obrowo, a miłą nie-
spodzianką był występ Kacpra Pie-
cyka, który w swoim debiucie na za-
wodach rangi Mistrzowskiej dopie-
ro w finale uległ Bartoszowi Stań-
czykowi z Piechotka Team Zale-
wo. Wśród juniorek po brąz sięgnęła 
jeszcze Natalia Woińska.

Tyl./fot. Marcin Pałuba

Lider wygrywa w Złotokłosie
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, PERŁA ZŁOTKŁOS – ORZEŁ BANIOCHA 

1:4 Zespół prowadzony przez Bartosza Kobzę wydaje się pewnie zmie-

rzać do czwartej ligi. W ostatni weekend, w pełni zasłużenie, Orzeł Ba-

niocha dopisał do swojego konta kolejne trzy punkty – tym razem po 

zwycięstwie na trudnym terenie w Złotokłosie

 Pierwsza bramka padła po wrzutce z lewej strony boiska. Orzeł objął pro-
wadzenie po uderzeniu głową, grającego bardzo dobre zawody, Mishy Koria-
zhnova. Tuż przed przerwą przyjezdni podwyższyli wynik. Wychodzący z pra-
wej strony pola karnego sam na sam Dominik Bartnik został sfaulowany przez 
Jana Błaszczaka, a jedenastkę zamienił na gola Maks Vogtman. 
 W drugiej połowie dalej bramki zdobywał Orzeł. Najpierw prostopadle 
podanie od Patryka Kościanka wykorzystał Bartnik, a na 0:4 strzelił z kolei Kac-
per Ciesielski. W końcówce Perła zdobyła jeszcze bramkę honorową za spra-
wą Krystiana Chrobaka, który wykorzystał podanie Sebastiana Rzepki.
 - Zagraliśmy bardzo dobry mecz - ocenia Dominik Bartnik, piłkarz Orła Ba-
niocha. - Z naszej strony nie brakowało zaangażowania i chęci wywiezienia 
kompletu punktów, co nam się udało. Perła to bardzo niewygodny rywal i miej-
sce w tabeli nie odzwierciedla umiejętności tego zespołu. Graliśmy mądrze, 
konsekwentnie i co najważniejsze skutecznie. Dla nas w każdym meczu naj-
ważniejsze są trzy punkty, bo każde zwycięstwo przybliża nas do historyczne-
go celu jakim jest awans do czwartej ligi. Przed nami w najbliższym czasie jesz-
cze bardzo ciężkie spotkania. Do każdego przeciwnika podchodzimy z pokorą.

Tyl.

Ostatnia prosta 
w walce o drugą ligę
KOSZYKÓWKA, III LIGA W turnieju półfi nałowym, w którym koszykarze 

Piaseczna zagrali we własnej hali, do awansu wystarczyły dwa zwy-

cięstwa. Już dziś podopieczni Cezarego Dąbrowskiej rozpoczną zma-

gania, w turnieju fi nałowym

 Na pierwsze spotkanie z MCKS Czeladź (85:71) piasecznianie wyszli nie-
co stremowani, przez co pierwsze minuty meczu były wyrównane, jednak z 
każdą minutą zaczęli nabierać swojego rytmu, co pozwoliło im wypracować 
do połowy 15-punktową przewagę. Po zmianie stron wykonali swoje założe-
nia taktyczne i ostatecznie utrzymali podobną przewagę do końca rywaliza-
cji. W drugim pojedynku z Wiarą Lecha Poznań (97:73) gospodarze wyszli już 
z większą pewnością siebie i bardzo dobrze zaczęli to spotkanie. Od począt-
ku Piaseczno postawiło swoje warunki i wypracowało bezpieczną przewagę. 
Trzeci mecz, z Unią Tarnów (84:97), był już rywalizacją o lepsze rozstawienie 
przed fi nałami. Tym razem piasecznianom przyszło walczyć z bardzo dobrze 
dysponowanym przeciwnikiem, który grał przez cały czas na wysokiej sku-
teczności rzutów za trzy punkty. W pierwszej połowie MUKS za słabo bronił i 
popełnił zbyt dużo łatwych strat, co napędzało kontry przeciwników. Po prze-
rwie gospodarze wrócili z nową energią i doszli nawet rywala na trzy punk-
ty, jednak potem popełnili kilka błędów, a przeciwnicy wykorzystali to bezli-
tośnie i znowu odskoczyli na bezpieczny dystans 10-15 punktów, którego nie 
udało się już zniwelować.
 W piątek (28 maja) MUKS Piaseczno zagra o godzinie 20 z zespołem AZS 
UWM Olsztyn, następnego dnia o 17 – z MKS Basket Szczawno-Zdrój, a w nie-
dzielę o 13 z MKK Pyra Poznań. Spotkania będą transmitowane na żywo na 
fanpage'u MUKS Piaseczno na Facebooku.

Tyl.

W niedzielę rusza Grand Prix
TENIS STOŁOWY Już w najbliższą niedzielę 30 maja rozpocznie się XXIII edycja Grand Prix Piaseczna w tenisie 

stołowym. Turniej, który pierwotnie miał się rozpocząć w styczniu, w związku z pandemią startuje z kilku-

miesięcznym opóźnieniem. Patronem medialnym wydarzenia jest Kurier Południowy
 W cyklu odbędzie się sześć tur-
niejów, a finałowy TOP-12 zakończy 
zmagania uczestników w grudniu. 
Organizatorzy z UKS Return Pia-
seczno przygotowali dla pingpongi-
stów szereg atrakcji. Do Piaseczna, 
w roli gościa specjalnego, przyjedzie 
Paulina Krzysiek, brązowa meda-
listka Mistrzostw Polski Seniorek z 
2021 roku, zawodniczka ekstrakla-
sy z MUKS Nadarzyn. Uczestnicy 
będą mieli możliwość gry z mistrzy-
nią, a w loterii jeden ze szczęśliw-
ców wylosuje 30-minutowy trening 
z gwiazdą. Oprócz tego do wyloso-
wania będą również koszulki repre-
zentantów Polski oraz vouchery do 
restauracji Szara Eminencja w Pia-
secznie.
 Rywalizacja odbędzie się w 

ośmiu kategoriach, a nowością bę-
dzie kategoria „Skrzat”, dla dzie-
ci urodzonych w roku 2012 i młod-
szych. Zawody rozpoczną się w sali 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Piasecznie o godzinie 10. Wię-
cej informacji na stronie interneto-
wej www.returnpiaseczno.pl. Tyl.

IV liga

Kolejka 24 - 29-30 maja

MKS Piaseczno - Unia Warszawa 29 maja, g.11
Mazur Karczew - Sparta Jazgarzew 29 maja, g.12
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki - Józefovia Józefów
Escola Varsovia Warszawa - Ząbkovia Ząbki 
Okęcie Warszawa - Victoria Sulejówek 
AP Marcovia Marki - KS Raszyn 
Znicz II Pruszków - Drukarz Warszawa

Liga okręgowa

Kolejka 31 - 29-30 maja

Passovia Pass - LKS Chlebnia 
GLKS Nadarzyn - Ursus II Warszawa 
Grom Warszawa - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki

Laura Chylice - Orzeł Baniocha 30 maja, g.11
Milan Milanówek - SEMP Ursynów (Warszawa)
Perła Złotokłos - Sarmata Warszawa 29 maja, g.18:30
Ryś Laski - Piast Piastów 
KS Teresin - Korona Góra Kalwaria 30 maja, g.11
Naprzód Brwinów - Przyszłość Włochy (Warszawa)

A klasa

Kolejka 22 - 22-23 maja

UKS Tarczyn 1-1 MKS II Piaseczno 
MKS Polonia Warszawa 4-0 Perła II Złotokłos 
Progres Warszawa 2-8 GKS Podolszyn 
City Wilanów (Warszawa) 5-0 Świt Warszawa 
Walka Kosów 0-3 Drukarz II Warszawa 
FC Lesznowola 1-2 Anprel Nowa Wieś 
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 0-2 Jedność Żabieniec

IV liga kobiet

Kolejka 19 - 29-30 maja

Pogoń Siedlce - Jantar Ostrołęka 
Ostrovia Ostrów Mazowiecka - GOSiR Piaseczno 
KS Wilanów (Warszawa) - Żbik Nasielsk 
Legia Soccer Schools Warszawa - KS II Raszyn 
Fuks Pułtusk - Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock)

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam 
przez kluby, zmienione lub odwołane.

Ligowe zapowiedzi
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OFF-spring Festival 2021
11 – 12 czerwca Stacja Kolejki Wąskotorowej, ul. Sienkiewicza 14 

Transmisja online FB Centrum Kultury 

Piątek 11 czerwca 
20.00 koncert zespołu Gaja
21.00 Oddaleńcy  

Sobota 12 czerwca 
17.30 – 19.00 warsztaty i animacje 
dla dzieci 
19.00 Projekt Migawki warsztaty ję-
zyka migowej dla dzieci i dorosłych 
19.30 „Pan i Pani O” – Teatr Panto-
mimy MIMO
20.30 „Kopakoban – opowieść o ko-
biecie foce”
21.30  „PĘDY” – Fundacja Sztuka 
Ciała

GAJA
 To grupa przyjaciół, których po-
łączyły wspólne wartości. Nasza 
muzyka jest esencją tego, co jest dla 
nas ważne. Płynie z prosto z serca i 
przypomina, że pod stopami wiru-
je Ziemia. Przypominamy o warto-
ściach, które odchodzą w zapomnie-
nie we współczesnym świecie: o po-
łączeniu z naturą i z samym sobą, o 
szacunku do planety na której żyje-
my, o uważnym życiu, byciu tu i te-
raz, o miłości.  Nasze brzmienie jest 
różnorodne. Kojącym kobiecym gło-
som towarzyszą gitary akustyczne i 
głęboki puls bębna djembe. Pojawia 
się także saksofon i tabla.
 Skład zespołu: Marta Zinser-
ling, Marta Szotyńska, Joanna Płó-
ciennik, Phao Sanato, Dawid Wy-
czółkowski, Łukasz Bareja i Łukasz 
Michaluk

ODDALEŃCY 
 Dwuosobowy spektakl oparty 
o twórczość jednego z najoryginal-
niejszych polskich poetów – Bole-
sława Leśmiana. Przedstawienie jest 
swoistym laboratorium, w którym 
za pomocą środków zaczerpniętych 
z teatru formy, performance’u, kon-
certu i kultury punk podejmujemy 

próbę zanalizowania poetyckiego 
świata polskiego bergsonisty. 
 Czy poprzez doświadczenia cie-
lesności, szczególnie w formach gra-
nicznych, które tak fascynowały Le-
śmiana, możemy dotrzeć do istoty 
życia? Jaki jest sens miłości? Cier-
pienia? Śmierci? Czy w 2020 roku, 
sto lat od pierwszego wydania Łąki, 
poezja ma jeszcze dla nas współcze-
snych jakiekolwiek znaczenie i co 
może powiedzieć o nas samych? 
Reżyseria – Natalia Sakowicz
Scenografia – Marek Idzikowski
Muzyka – Maciej Cempura
Występują : Natalia Sakowicz, Ma-
ciej Cempura
Światło – Maciej Iwańczyk

MIGAWKI to pionierski projekt, w 
którym od lat łączymy światy: opo-
wiadania, ruchu i teatru; Głuchych  i 
słyszących; twórców kultury i peda-
gogów; lokalny i uniwersalny. Zbie-
ramy historie słyszących i  g/Głu-
chych, a następnie, bazując na głę-
bokiej wiedzy antropologicznej, te-
atralnej i choreograficznej, łączymy 
je z baśniami i opowieściami z róż-
nych stron świata. Scenariusze na-
szych spektakli i inscenizacje po-
wstają równolegle w dwóch językach 
polskich: tym, którym mówimy oraz 
w Polskim Języku Migowym. Po 
spektaklach organizujemy warszta-
ty i rozmowy we współpracy z peda-
gogami i  animatorami kultury. Do 
tej pory Migawki pojawiły się w od-
słonie wrocławskiej (Bardzo Młoda 
Kultura  2018), łódzkiej („Migawki 
z Łodzi” Dotknij Teatru 2019 oraz 
„Kopakonan – opowieść o kobiecie 
foce”  Dotknij Teatru 2021) i zno-
wu wrocławskiej jako „Migawki  ze 
stolicy Krasnoludków” (Wrocław-
ski Festiwal Krasnoludków 2019). 
W czasie pandemii COVID-19 zre-
alizowaliśmy serial internetowy 
„Opowieści z dwóch światów” w ra-

mach programu „Kultura w sieci”. 
Zespół  Migawek tworzą opowia-
daczka i muzyczka Katarzyna Jac-
kowska-Enemuo, migający chore-
ograf Madi Rostkowska oraz reży-
ser Grzegorz Grecas. Od roku 2021 
z kolektywem współpracuje również 
Dominika Kozłowska – niesłysząca 
aktorka z Wrocławia. 

KOPAKONAN – OPOWIEŚĆ 

O KOBIECIE FOCE
 Spektakl reinterpretuje duńską 
legendę z Wysp Owczych, której 
różne wersje opowiadało wiele lu-
dów północy. Historie kobietach fo-
kach znają dobrze Islandczycy, Fi-
nowie i Norwegowie, wrosły w folk-
lor celtycki jako irlandzka opowieść 
o Selkie i zainspirowały Andersena 
do napisania „Małej Syrenki”. Re-
alizacja Projektu Migawki będzie 
podtrzymywała tradycję znajdowa-
nia w starych opowieściach nowych 
prawd – potrzebnych „tu i teraz”. A 
wszystko to w spektaklu łączącym 
muzykę, taniec i słowo opowiadane 
w dwóch językach polskich – tym, 
którym mówimy oraz w Polskim Ję-
zyku Migowym.

„PAN I PANI O!” - TEATR

PANTOMIMY MIMO
 Na wyspie zbudowanej z ma-
rzeń, wspomnień i po część z zapo-
mnianych historii, mieszka Pan O. 
Marząc o miłości wpatruje się głów-
nie w horyzont. Myśli, że na świecie 
został sam.
 Gdzieś daleko mieszka Pani O. 
Marząc o miłości wpatruje się głów-
nie w niebo. Jest przekonana o tym, 
że na świecie jest sama. Jeden otrzy-
many list, jeden chwila, zmienia w 
jej życiu wszystko. Krok po kroku 
obserwujemy ich spotkanie, czasem 
zabawne a czasem nieco mniej. Jed-
nak miejsce, w którym się odnaleź-

li, okazuje się mieć własny pomysł 
na tę parę. Wciąga bohaterów w wir 
zdarzeń, mogących prowadzić tylko 
w jeden kierunku. Czy będą podą-
żać tam wspólnie? Czy zrozumieją, 
że ich spotkanie to dopiero początek 
podróży? 
 Wizualna komedia bez słów, któ-
ra żywi się humorem i śmiesznością 
dnia codziennego. 
Do tego odrobina magii i absurdu z 
życia wziętych.
Scenariusz, scenografia, reżyseria: 
Bartłomiej Ostapczuk
Muzyka: Mateusz Kacprzak
Kostiumy: Paulina Staniaszek
Występują: Paulina Staniaszek i 
Bartłomiej Ostapczuk
www.mimowie.pl

"PĘDY" - PLENEROWE WIDO-

WISKO Z UDZIAŁEM ROŚLIN
  Festiwalowa produkcja Teatru 
Sztuka Ciała w reżyserii Marka Ko-
walskiego z Teatru AKT.  Jest to 
konkretna, wartka opowieść o cyklu 
życia roślin - pełna nawiązań do na-

szego, ludzkiego rytmu życia, a tak-
że zachowań i emocji. Znajdziecie 
Państwo tam: imponujące barwne 
kostiumy, ruch organiczny, panto-
mimę, elementy klaunady i kuglar-
stwa oraz rośliny grające muzykę na 
żywo za pomocą specjalnych prze-
tworników, przy wtórze instrumen-
tów i elektroniki.
 "Wzrastające rośliny tańczą. Ich 
liście bez przerwy wachlują też w 
pulsie dnia i nocy. Lecz nasza tym-
czasowość życia i gwałtowność oka 
odziera nas z widoku, że porusza-
ją się też i rośliny. Badam rośliny by 
dostrzec w nich misterium. I prawie 
zawsze to dostaję." - Urszula Zającz-
kowską (botaniczka, poetka, autor-
ka książki "Patyki, badyle", która po-
służyła za jedną z inspiracji). Pęd 
ludzkich spraw i pęd zieleni, delikat-
ność i determinacja roślin, ich peł-
ne zaangażowanie tu i teraz, cud ży-
cia w kiełku, płatku, nasionku. Za-
trzymaj się i zobacz opowieść o cy-
klu życia, o trwaniu, o nas wszyst-
kich.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 8/2021

przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Gmina  
Konstancin-Jeziorna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dotyczący:

   części działki ewidencyjnej nr 60/12 z obrębu 03-12 w mieście Konstancin-Jeziorna,  
o powierzchni 160 m2.

Szczegółowe informacje są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pod 
numerem telefonu: (22) 484 23 82 oraz na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

R E K L A M A



DAM PRACĘ

PIEKARNIA ZATRUDNI KIEROWCĘ. MILE WIDZIANE DO-
ŚWIADCZENIE, TEL. 22 756 90 01, 663 044 001

PIEKARNIA ZATRUDNI: PIEKARZA, CUKIERNIKA, OSO-
BĘ DO POMOCY, TEL. 22 756 90 01 lub 663 044 001

Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu, 
tel. 606 259 458, 604 735 489

Kasjer/ obsługa klienta na stacji paliw Wadex (Banio-
cha, Piaseczno, Gołków) tel. 792 767 277, 
CV na mail: wadexstacja@wp.pl

Drobne prace monterskie, do przyuczenia, 
tel. 22 754 46 70

Warsztat - wulkanizacja w Piasecznie, tel. 504 005 186

Zatrudnimy osobę do sprzątania 2x w tygodniu w biu-
rze w Wólce Kosowskiej. Tel. 693 753 636

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na 
umowę o pracę mężczyzn i kobiety do obsługi produk-
cji oraz kobiety do cięcia roślin w warunkach laborato-
ryjnych tel. 22 756 20 65, mail kadry@norwa.eu

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na 
umowę o pracę pracowników z wykształceniem śred-
nim na produkcję do organizacji i nadzoru tel. 22 756 
20 65, mail kadry@norwa.eu

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

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

Zatrudnię lub podnajmę miejsce manicurzystce, Zgo-
rzała, tel. 781 976 015

Zatrudnię w sklepie spożywczym, Baniocha lub Łoś 
tel. 505 760 600

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

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, 
elewacje, deska tarasowa, tel. 504 100 418

Zatrudnię stolarza samodzielnego, Prażmów, 
tel. 602 733 289

Młodzież (ulotki), tel. 739 430 494

Diagnostę na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów w 
Prażmowie, praca dorywcza, tel. 693 653 165

Salon fryzjerski przyjmie uczennicę na praktyki,
tel. 692 488 278

Zatrudnimy operatora drukarek cyfrowych z doświadcze-
niem lub do przyuczenia (wymagana znajomość kompu-
tera), tel.602 424 170

Hotel Solec, koło Piaseczna poszukuje osoby do pomo-
cy w kuchni, w małej  restauracji hotelowej. Praca w sys-
temie zmianowym 2/2. Doświadczenie mile widziane, ale 
nie konieczne. Może to być osoba do przyuczenia. Praca 
na cały etat, również w weekendy i niektóre święta. Praca 
od zaraz. tel.: 603373161

Pomocnika na budowę, tel. 507 191 295

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

Sprzątanie i ew.pomoc przy niepełnosprawnym k/Tarczy-
na tel. 660 065 596

Ekspedientkę z doświadczeniem do sklepu spożywczego 
w Piasecznie 600 803 611 lub 602 743 436

Przyjmiemy na stoisko przy kwiaciarni miłą osobę z zapa-
łem do pracy. Tel. 606 105 922

Firma sprzątająca zatrudni panią do sprzątania klatek 
schodowych i pana do sprzątania terenów zewnętrznych 
w Piasecznie i okolicach, tel. 503 514 774

Do serwisu sprzątającego, Piaseczno, 2500 zł do ręki, tel. 
516 041 002

Pracownik do składu budowlanego w Chyliczkach, mile 
widziane uprawnienia na wózki,  tel. 600 284 250

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni od 
zaraz osobę do prac remontowo-wykończeniowych .Kon-
takt  pon-pt. do godz 14.00tel. 509 692 851

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii zatrudni oso-
bę z uprawnieniami hydraulika. Kontakt pon-pt. do godz 
14.00 tel. 509 692 851

Glazurników, szpachlerzy, malarzy, tel. 790 767 784

Tokarz, frezer, ślusarz, Piaseczno tel. 22 756 10 05 (godz. 
6.00-14.00)

Stolarza meblowego zatrudnię, okolice Piaseczna, 
tel. 504 166 952

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie po-
szukuje pielęgniarek i opiekunów, tel. 607 241 707, 
e-mail: tabita@luxmed.pl 

Kierowców kat C, odpowiedzialnych i sumiennych. 
Praca lokalnie, tel. 660 517 958

Przyjmę energicznego mężczyznę do prac ogrodniczo-
brukarskich. Chętnie z umiejętnością układania kostki 
brukowej, ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Pomocnik elektryka, tel. 881 261 655

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 516 096 759

Sprzątanie i prace ogrodnicze, tel. 733 546 026

Sprzątanie domów, tel. 514 300 541

KUPIĘ

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

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

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

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

SPRZEDAM

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

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

1 – osiowy traktorek ogrodniczy, tel. 505 426 399

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

Blachę ryflowaną 5mm, 100/200 cm, 3 arkusze, 
tel. 500 51 66 77

Kosiarkę B&S, do remontu lub na części, tel. 510 847 186

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

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

Skuter, Kymco, 50ccm, tel. 602 29 28 27

Peugeot 301, 1,6 diesel, kupiony salon, mały przebieg, 
tel. 504 333 390

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut, tel. 792 118 666

Kupię stary motor. Sprawny lub zepsuty. Dobrze zapłacę, 
tel. 578 895 990

Skup aut, tel. 515 018 430

NIERUCHOMOŚCI

Działki rekreacyjno-budowlane, Prażmów, tel. 602 770 361

Tarczyn 4ha - 1,4 mln zł,  tel.668 714 858

Sprzedam działkę budowlaną Uwieliny tel: 603862559

Działka rekreacyjna 2 000 m kw. Pilawa Orzeszyn, cena do 
uzgodnienia, tel. 515 311 573

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 502 222 555

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

Podnajmę w pełni wyposażone stanowisko fryzjerskie 
w salonie w centrum Piaseczna, tel. 692 488 278

Dom do wynajęcia o pow. 250 m kw. Piaseczno, 
tel. 602 424 170

Lokal biurowo/usługowy 40 m kw ul. Albatrosów, 
Piaseczno, tel. 570 253 805

Lokal biurowy 31 m kw. I piętro Piaseczno, Jana Pawła II 
43a, tel. 505 82 82 14 

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię działkę tel. 605 855 155

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

USŁUGI

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, ZA-
KŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

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

ELEKTRYK tel. 660 891 932

USŁUGI ELEKTRYCZNE TEL. 517 545 312

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

ROZBIÓRKI, KOMPLEKSOWO , TEL. 728 890 101

Dachy Naprawa Krycie, tel. 511 928 895

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

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

POMOC DLA SENIORA: zakupy, pomoc w domu, do-
trzymywanie towarzystwa, Piaseczno, tel. 571 373 118

Wycinka drzew, usługi podnośnikiem koszowym, usłu-
gi minikoparką tel: 537 537 450, 537 537 650

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Docieplenia budynku, malowanie elewacji, tel. 736 133 802

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

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

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Cyklinowanie, tel. 510 128 912

Remonty, malowanie, tel. 510 128 912

Pielęgnacja tui i żywopłotów tel. 605 091 000

Skracanie i wycinka drzew tel.605 091 000

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, wywóz gałęzi 
tel. 519 874 891

Glazura,terakota,remonty. Tel.694 126 583

Kominiarz, tel. 781 495 997

Dach, papatermo, obróbki, tel. 881 487 063

Ogrodzenia, tel. 667 941 996

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Prace remontowe i wykończeniowe, Piaseczno i okolice, 
tel. 795 035 281

Usługi transportowe, faktura, tel. 660 973 150

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

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

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

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Ocieplanie budynków, elewacje tel. 609 828 998

Hydraulik, tel. 535 872 455

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

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 

Pomoc w lekcjach dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, 
biologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z do-
jazdem lub online, referencje, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

GRUPA DYSKUSYJNA- rozmowy o naturze człowieka, roz-
woju osobowości, twórczym życiu, sztuce, tel. 571 37 31 18

ZDROWIE I URODA 

Ból pleców, stawów, problemy z krążeniem, powikłania po 
Covid 19.  Na te i inne problemy  oferujemy bezpłatną  re-
habilitację w  Piasecznie. Tel 665 442 303

GRUPA WSPARCIA- wsparcie w grupi 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, 43 lata, pozna katoliczkę do stałego związku w 
wieku ok. 28-35 lat, tel. 571 37 31 18
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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

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, 
GLAZURNICTWO, PODŁOGI, TEL. 669 945 460

Pracownia rozwoju twórczego, tel. 571 373 118

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów 
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458

Browar Jabłonowo zatrudni operatorów maszyn 
(mężczyźni i kobiety), wózkowych. 
zj@jablonowo.pl, tel. 604 530 316 

Kierowca Taxi/Uber, www.u-rent.pl, tel. 787 740 105

Salon fryzjerski w Piasecznie poszukuje fryzjera 
damsko-męskiego, tel. 692 488 278

Zatrudnię kosmetyczkę, Piaseczno, tel. 692 48 82 78

Szukam pracownika do sklepu spożywczego 
w Gołkowie, tel. 519 831 770

Pomocnika ślusarza, Złotokłos, tel. 502 221 859

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

Zatrudnię Ślusarza Prażmów, tel. 693 653 165

Studenta architektury, tel. 502 222 555

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

FOLIE BUDOWLANE IZOLACYJNE,PAROIZOLA-
CE, MEMBRANY DACHOWE MAG-FOL TARCZYN 
TEL.501 831 463, 667 150 445

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

Dom 45 m kw. na działce 250 m kw. wszystkie media, 
Grójec, tel. 692 349 218

Mieszkanie , 41 m kw., Piaseczno, ul. Poniatowskie-
go, tel. 502 474 885

Pokój dla pana, Chylice, tel. 513 626 068

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 94

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Budowa ogrodzeń , tel. 667 446 914

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

Magazynier – Kierowca – Piaseczno. Wymagania: 
uprawnienia na wózki widłowe, niekaralność, 
prawo jazdy kat. B, wykształcenie min. 
średnie CV: estetica@esteticagroup.pl

MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, GLAZURNIC-
TWO, PODŁOGI, TEL. 669 945 460

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278



 Koncert Orkiestr Dętych otwo-
rzyła miejscowa Piaseczyńska Or-
kiestra Dęta. Zespół pod batutą 
Michała Wojnarskiego, podobnie 
zresztą jak i pozostałe obecne tego 
dnia orkiestry, postawił na zróż-
nicowany, ale i jednocześnie przy-
stępny repertuar. Oprócz ciekawie 
zaaranżowanych tematów z rocko-
wej klasyki („Smoke on the water” 
Deep Purple), nie zabrakło rów-
nież muzyki popularnej (wiązan-
ki przebojów Michaela Jacksona) i 
jazzu („Birdland” Weather Report). 
Obecność tematów instrumental-
nych orkiestry wzbogaciły również 
piosenkami. Jednym z wykonaw-
ców był Piotr Goździkowski, któ-
ry (występując zarówno w Piase-
czyńskiej Orkiestrze Dętej, jak i Air 
Band z Góry Kalwarii), nie tylko 
zagrał na pianinie, ale i zaśpiewał 
słynny przebój Bobby'ego McFerri-
na „Don't worry, be happy”.
 - Jestem bardzo zadowolony po 
tym koncercie – mówi Piotr Goź-

dzikowski. - Cieszy mnie ponowne 
granie przed publicznością. Taki 
występ jest nieporównywalny z 
koncertem „do kamery”. Było na-
prawdę pięknie!
 Na zakończenie zagra-
ła jeszcze Grodziska Orkie-

stra Rozrywkowa, a gdy już za-
padł zmrok, na skwerze zaczę-
ły się pojawiać pary, które ocho-
czo tańczyły do wykonywanej na 
żywo muzyki.

Tyl.
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

R E K L A M A

Orkiestry dęte zagrały na skwerze
PIASECZNO W ramach Nocy Muzeów w końcu można było posłuchać muzyki na żywo. Na 

Skwerze Kisiela wystąpił tego dnia nie jeden, a trzy zespoły, które porwały mieszkań-

ców do wspólnej zabawy

Piaseczyński koncert zwieńczyła 

Grodziska Orkiestra Rozrywkowa

10-latek z Józefosławia został 
kartingowym wicemistrzem Polski
PIASECZNO W ubiegły weekend Szymon Łykowski wywalczył na torze w Poznaniu II miej-

sce w Kartingowych Mistrzostwach Polski, pokonując kilkunastu innych młodych za-

wodników z całego kraju. Szymon jeździ w kartingu wyczynowym od kilku lat i w bły-

skawicznym tempie się rozwija

 - Wszystko zaczęło się od tego, że 
w wieku sześciu lat syn zobaczył re-
klamę szkoły gokartowej i poprosił, 
żebyśmy go do niej zapisali – opo-
wiada pani Sandra, mama chłop-
ca. - Niestety, okazało się że jest za 
mały. Trener obiecał, że przyjmą go, 
jak podrośnie. Przez cały następny 
rok zaznaczał na framudze drzwi 
swój wzrost. W końcu podrósł i speł-
niliśmy jego marzenie. To było 3 lata 
temu i od tamtej pory zaangażował 
się w ten sport całym swoim sercem.

Ciężkie treningi

 Pani Sandra podkreśla, że kar-
ting jest nie tylko sportem drogim, 
ale też bardzo wymagającym. W 
ciągu roku Szymon spędza na to-
rze około 80 dni. Sesje treningowe 
(sezon zaczyna się w marcu i koń-
czy w październiku) trwają prze-
ważnie od czwartku do niedzieli. 
Treningi odbywają się najczęściej 
w Słomczynie, Toruniu, Poznaniu, 
Bydgoszczy, Zielonej Górze, cza-
sami też we Włoszech oraz w Cze-

chach. W tej chwili 10-latek jeź-
dzi wyczynowym gokartem marki 
CRG w zespole MK Racing Team. 
Pojazd osiąga prędkość maksy-
malną dochodzącą do 110 km/h. 
- Aby móc nim swobodnie manew-
rować potrzeba sporo siły – prze-
konuje mama chłopca. - Dlatego 
Szymon wzmacnia się pod okiem 
trenera personalnego. Sporo biega, 
chodzi na siłownie oraz na basen. 
Bez tego nie osiągnąłby sukcesów 
w motosporcie – przekonuje. 

Stypendium od gminy

 W tym roku osiągnięcia spor-
towe Szymona (na ubiegłorocz-
nych mistrzostwach Polski był 4.) 
doceniła gmina, przyznając mu 
stypendium sportowe. Miało ono 
dla 10-latka wymiar symboliczny 
i było rodzajem zachęty, to – jak 
twierdzi mama – uprawianie kar-
tingu dużo go kosztuje i wymaga 
naprawdę poświęcenia. - Widzę jak 
ten sport do zmienił – mówi pani 
Sandra. - Na torze musi sam podej-
mować decyzje, to rozwija go jako 
kierowcę, ale też uczy dojrzałości i 
odpowiedzialności.

 Chłopiec uczy się w trzeciej kla-
sie szkoły podstawowej w Józefo-
sławiu. Lubi pływanie, dużo czy-
ta, chętnie w wolnym czasie gra też 
w planszówki. - Kiedyś chodził na 

treningi piłkarskie i bardzo to lubił, 
ale odkąd poznał karting żaden inny 
sport już go nie interesuje – dodaje 
pani Sandra.

Tomasz Wojciuk
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