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Planują maszt w sąsiedztwie osiedli
LESZNOWOLA Mieszkańcy Nowej Woli sprzeciwiają się budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. - Ten maszt ma mieć wysokość 40 m – mówi pan Paweł, jeden z sąsiadów. - Spowoduje utratę wartości naszych
nieruchomości, może też negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie

Co dalej z parkiem
w Zamieniu?
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Głośna
Planeta Zalesie?

PIASECZNO Mieszkańcom Zalesia Górnego przeszkadza
głośna, jak twierdzą muzyka, płynąca z terenu dawnego ośrodka „Wisła”, gdzie obecnie działa Planeta Zalesie. Poprosili już o podjęcie stosowanych działań powiat, będący właścicielem tego terenu. Dzierżawca
Planety Zalesie twierdzi, że to zwykła ludzka zawiść, a
on sam puszcza muzykę cicho i tylko do godz. 18
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Szalał na skuterze
W środę około południa na ulicy Saneczkowej kierowca skutera celowo uszkodził nogą drzwi przepisowo jadącego peugeota. Podobno groził
też kierowcy pojazdu pałką. Policja szuka świadków tego zdarzenia.

Burmistrz przedstawi sprawę kradzieży 5 mln zł
We wtorek 27 lipca o godz. 10 odbędzie się XXX nadzwyczajna sesja
rady miejskiej. Obrady zdominuje sprawa kradzieży gminnych środków
(cybeprzestępcy wyprowadzili 5 mln zł, które miały trafić na lokatę terminową). Burmistrz Kazimierz Jańczuk przedstawi kulisy bulwersującej
sprawy, postępy w śledztwie i odpowie na pytania radnych.

PIASECZNO

Zatrzymano niebezpiecznego przestępcę
W Przemyślu mundurowi zatrzymali 21-letniego mieszkańca Piaseczna. Został on namierzony przez piaseczyńskich funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego. Ma na sumieniu liczne oszustwa i wymuszenia. Dość powiedzieć, że działał na terenie całej Polski, a za przestępstwa których się
dopuścił był poszukiwany listem gończym i aż 9 nakazami doprowadzenia. Aktualnie mężczyzna przebywa w zakładzie karnym.

W nagrodę otrzyma... nowy radiowóz
Dzielnicowa z Zalesia Górnego, st. sierż. Wioletta Domagała, została
laureatką tegorocznego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Nagrodę otrzymała za działania podjęte w sprawie dotyczącej przemocy w
rodzinie. W związku z tym jednostka w której służy pani sierżant, a więc
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, otrzyma od gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji nowy radiowóz. Decyzją Komendanta Powiatowego Policji auto zostanie przydzielone do
wyłącznej dyspozycji sierżant Domagały.

GÓRA KALWARIA

16-latka znalazła się w Suszu
We wtorek policjanci przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 16-latki. Dziewczyna znalazła się po niecałej godzinie od zgłoszenia. Co ciekawe, nie
na terenie powiatu piaseczyńskiego z którego pochodzi, w miejscowości Susz w województwie zachodnio-pomorskim. Zidentyfikowana i zatrzymana przez mundurowych nastolatka trafiła do izby dziecka w Iławie,
skąd zostanie odebrana przez opiekunów.

TARCZYN

Pościg na Krakowskiej. Padły strzały
W poniedziałek przed południem policjanci z drogówki otrzymali informację o kierowcy, mającym stwarzać zagrożenie na alei Krakowskiej w
rejonie Tarczyna. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać pirata drogowego
do kontroli, ale ten zaczął uciekać. Pościg trwał tak naprawdę do wysokości Janek. 66-letni mieszkaniec Kielc cały czas stwarzał zagrożenie dla innych pojazdów, więc policjanci, którzy zaangażowali w pościg także mundurowych z Lesznowoli zdecydowali się użyć broni, oddając strzały ostrzegawcze w powietrze. W końcu uciekiniera zablokowali wozem policjanci
z Lesznowoli. Podczas zatrzymania jeden z funkcjonariuszy został lekko
ranny (na miejscu opatrzyli go ratownicy medyczni). Aresztowany 66-latek nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Był trzeźwy, ale być
może przyjął jakieś środki odurzające (nie ma jeszcze wyników badania
laboratoryjnego).
Kielczanin na 3 miesiące trafił do aresztu tymczasowego. Będzie odpowiadał m.in. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, stworzenie zagrożenia w ruchu i uszkodzenia ciała policjanta.

URSYNÓW

Narozrabiał w cerkwi
Policjanci zatrzymali 52-letniego mieszkańca Mysiadła, który wtargnął
do cerkwi przy ulicy Puławskiej. Mężczyzna wyjął z tabernakulum naczynia liturgiczne i dary używane do eucharystii po czym rozstawił je na ołtarzu, zaproponował też duchownemu opiekującemu się świątynią, że kupi
od niego jeden z obrazów. Funkcjonariusze po przyjęciu zgłoszenia uznali, że doszło do znieważenia miejsca kultu religijnego. 52-latkowi grozi za
to do dwóch lat pozbawienia wolności.

Odpowie za znęcanie się nad psem
Policjanci zatrzymali pijanego 42-latka, który znęcał się nad swoim
psem - między innymi głodził go i bił. Mężczyzna został objęty dozorem
policyjnym. Wkrótce zajmie się nim sąd. Za znęcanie się nad czworonogiem grozi do 2 lat pozbawienia wolności.
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Głośna Planeta Zalesie?

PIASECZNO Mieszkańcom Zalesia Górnego przeszkadza głośna, jak twierdzą muzyka,
płynąca z terenu dawnego ośrodka „Wisła”, gdzie obecnie działa Planeta Zalesie. Poprosili już o podjęcie stosowanych działań powiat, będący właścicielem tego terenu.
Dzierżawca Planety Zalesie twierdzi, że to zwykła ludzka zawiść, a on sam puszcza muzykę cicho i tylko do godz. 18
Sąsiedzi ośrodka wyjaśniają, że
najbardziej doskwiera im uporczywy hałas, powodowany przez nagłośnienie. Podnoszą, że wpływa on nie
tylko na najbliższe otoczenie Planety Zalesie, ale też środowisko, tym
bardziej, że – jak twierdzą w piśmie
skierowanym do starostwa powiatowego – dwukrotnie przekracza on
dopuszczalne prawem normy, szkodząc ekosystemowi i mieszkańcom,
często zażywającym relaksu w lasach otaczających ośrodek. - „Tereny wokół stawów w Zalesiu Górnym
otoczone Lasami Chojnowskimi są
bezcenną enklawą przyrodniczą na
skalę całej aglomeracji warszawskiej.
To nasze wspólne dobro, dające wytchnienie wszystkim mieszkańcom
okolicznych miejscowości i będące
siedliskiem wielu gatunków ptaków
i innych zwierząt, które powinniśmy
chronić przed działaniami bezmyślnymi i szkodliwymi” – czytamy w piśmie. - „Domagamy się wprowadzenia zakazu lub przynajmniej ograniczenia używania nagłośnienia na terenie Planety Zalesie tak, by spełniało ono normy wynikające z przepisów prawa.”
Starostwo powiatowe potwierdza otrzymanie pisma od niezadowolonych mieszkańców. Jak się okazuje, jest w nim mowa nie tylko o hałasie, ale też samochodach, zastawiających w sposób niezgodny z przepisami okoliczne drogi. - Wezwaliśmy
już dzierżawcę do wyjaśnień i czekamy na odpowiedź – mówi Joanna Grela z biura promocji powiatu. -

Kwestia „rzekomego” - jak twierdzi dzierżawca terenu
- hałasu generowanego przez Planetę Zalesie nie jest nowa.
Okoliczni mieszkańcy podnoszą ją od kilku lat
Nasz wydział ochrony środowiska poinformował też o sprawie policję, prosząc o podjęcie stosownych działań.
Rafał Karwowski, dzierżawca terenu na którym działa Planeta Zale-

Czy na terenie Planety
Zalesie rzeczywiście
jest głośno?
Opinie na ten temat
są podzielone
sie twierdzi, że okoliczni mieszkańcy
cały czas rzucają mu kłody pod nogi.
- Tak naprawdę przeszkadza im, że

ośrodek był kiedyś ogólnodostępny,
a teraz tak nie jest – wyjaśnia. - Muzyka gra u nas między godz. 12 a 18,
a i tak niedawno o 30 proc. ją przyciszyliśmy. W efekcie jest niesłyszalna
poza ośrodkiem. Wiele osób zazdrości mi, że to miejsce rozwinąłem, że
na tym zarabiam, że jest tu tłoczno.
Wszystkie te działania i donosy wynikają ze zwykłej zawiści.
Dzierżawca Planety Zalesie tłumaczy, że czasami młodzież organizuje na terenie dawnego ośrodka
„Wisła” nocne imprezy. - Ja jednak
nie mam z tym nic wspólnego – zastrzega.

Tomasz Wojciuk

Wkrótce piesi poczują się bezpieczniej
PIASECZNO Prawdopodobnie już w sierpniu rozpocznie się budowa chodnika wzdłuż ul.
Głównej, od skrzyżowania z Leśną w kierunku stawów w Żabieńcu. – A co z przejściem
dla pieszych na wysokości sklepu? – pyta pani Maria. – To jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w naszej miejscowości
Nasza czytelniczka opowiada, że przez Żabieniec przejeżdża coraz więcej samochodów.
– Tak duży ruch wynika też z tego,
że sporo rodziców dowozi swoje pociechy na stadion „Jedności”,
gdzie odbywają się zajęcia piłkarskie – dodaje. – Przez te ciągle kursujące samochody piesi nie czują się bezpiecznie. Najgorzej jest
w rejonie sklepu. Tam naprawdę
trudno przejść na drugą stronę…
Pani Maria opowiada, że często
opiekuje się małą wnuczką, mieszkającą po drugiej stronie Głównej.
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– Mogłabym puszczać ją do domu
samą, ale po prostu się boję – wyjaśnia. Sołtys Żabieńca Adam Marciniak zapewnia, że przejście przy
sklepie, a konkretnie przy skrzyżowaniu ulicy Głównej z Leśną (nieopodal kapliczki) wkrótce zostanie
zbudowane. – Wiem, że to potrzebna

inwestycja i że długo na nią czekaliśmy – mówi. – W sierpniu powinna
ruszyć budowa chodnika od skrzyżowania Głównej z Leśną do końca zabudowań. Przy okazji tych prac
zostaną wykonane również pasy.

TW
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Otwarto Centrum Przedsiębiorczości
W środę przy ul. Warszawskiej 1 oficjalnie otwarto Centrum Przedsiębiorczości. Miejsce to ma promować małe i średnie firmy, prowadzące szkolenia dla początkujących przedsiębiorców. To właśnie tu mają tworzyć się
relacje biznesowe. - Liczymy, że to przedsięwzięcie pomoże osobom, chcącym otwierać firmy i tworzyć nowe miejsca pracy w naszym regionie – mówił podczas otwarcia Centrum burmistrz Daniel Putkiewicz.

TW
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Skiba na ostro w Józefosławiu
PIASECZNO W ramach cyklu Scena Józefosław na patio Szkoły Podstawowej przy ulicy Kameralnej wystąpił prawdziwy człowiek-orkiestra - Krzysztof Skiba, który dał się poznać
szerszej publiczności, między innymi, jako muzyk, autor tekstów, satyryk, publicysta,
aktor, konferansjer, artysta rozrywkowy, felietonista czy autor happeningów
Artysta przyjechał do Józefosławia ze swoim jednoosobowym spektaklem komediowym w stylu stand
-up zatytułowanym „Skiba ciągle na
wolności”. Minimalistyczna scena,
proste oświetlenie i mikrofon wystarczyły, by lider zespołu Big Cyc
przez niespełna dwie godziny „nawijania” skutecznie skupił na sobie
uwagę miejscowej widowni, wywołując co chwila spontaniczne salwy śmiechu. Tym razem, co zresztą było wyraźnie zaznaczone w zapowiedzi imprezy, był to Skiba w
wydaniu „na ostro i bez cenzury”.
Nie wszyscy przybyli dostosowali się jednak do tego, że był to spektakl przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych. Jedna z pań przyszła na niego z dziećmi, a gdy bohater wieczoru – nie stroniąc od wulgaryzmów – zaczął coraz śmielej zagłębiać się w tematykę damsko-męską, została poproszona o wyprowadzenie swoich – wyraźnie świetnie się bawiących – pociech.
- Kiedy dowiedziałem się, że
będę występować w szkole, z początku zdziwiłem się – żartował
Krzysztof Skiba. - Dopiero na miejscu przekonałem się, że jest to szkoła specjalna.
Autor piosenek takich jak „Makumba”, „Berlin Zachodni” czy „Świat
według Kiepskich“ nie stronił od
barwnych opowiastek ze swojej biografii, gdzie zdradził, między inny-

3
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Międzypokoleniowe zabawy ruchowe
W sobotę 24 lipca o godz. 16 przed Hugonówką odbędą się plenerowe
warsztaty ruchowe dla dzieci. Ich uczestnicy będą wspólnie uczyć się i ruszać
poprzez zabawę. Poznają kreatywne zabawy i ćwiczenia, które będą mogli wykorzystać w domu, na spacerze lub wakacyjnym wyjeździe. Warsztaty
przeznaczone są dla dzieci z opiekunami. Udział w nich jest bezpłatny, liczba
miejsc ograniczona.

TW

Wieczór impro z Katarzyną Grocholą
W sobotę 24 lipca o godz. 19 odbędzie się niepowtarzalny wieczór impro. W altanie przy Hugonówce (ul. Mostowa 15) wystąpią Wybitnie Nieznani wraz z gościem specjalnym, którym będzie pisarka Katarzyna Grochola.
Wstęp wolny, obowiązuje reżim sanitarny.

TW

Słucham Lato ze Stanisławem Lemem
W niedzielę 25 lipca o godz. 11.30 fragmenty opowiadań „Tragedia pralnicza”, „Trzej elektrycerze”, „Podróż trzynasta” Stanisława Lema przeczyta w altanie przed Hugonówką aktor Paweł Szczęsny. Ponadto każdy będzie mógł
wziąć udział w LEMoterii, w której będą do wygrania upominki-niespodzianki, m. in. książki Lema, gadżety i talony na pyszną LEMoniadę. Wstęp wolny.

Wieczór z Krzysztofem Skibą był jednocześnie
ostry, ale i pełen humoru
mi, kulisy programów telewizyjnych,
wpadki w show biznesie czy ciekawostki z tras koncertowych.
- Czy wiedzą państwo czym się
różni lockdown od penisa? - zaczął nieśmiało Skiba. - Nie ma żadnej różnicy - i jedno i drugie można
przedłużyć. A czym się różni ksiądz
katolicki od koronawirusa? Wirus
nie atakuje dzieci...
A potem było jeszcze... tylko
mocniej, bo stand-uper rozkręcał
się z minuty na minutę – nie tylko słownie, ale i prezentując coraz
to bogatszy zestaw scenicznych
gestów. Wymieniał choćby zale-

TW

Skandynawskie historie

ty lockdownu, odniósł się do bieżących spraw politycznych, opowiedział o swoim (niedoszłym)
udziale w reklamie pasztetu podlaskiego oraz niezwykle obrazowo
przedstawił scenę erotyczną podczas próby teatralnej z Nataszą
Urbańską.
Na zakończenie spotkania Krzysztof Skiba skutecznie zachęcał jeszcze
do zakupu swojej biografii, składał
imienne dedykacje i z każdym chętnym pozował do wspólnego zdjęcia.

W niedzielę 25 lipca o godz. 17 w altanie przy Hugonówce Ygor Przebindowski Septet podczas koncertu „Scandinavian Stories” zabierze publiczność
w muzyczną podróż. W parku nad Jeziorką zabrzmi muzyka prosto z północy,
prosto z głębi duszy i serca. Surowe i zimne dźwięki przywołają klimaty Skandynawii. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

Tyl
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Ekt Gdynia zagra w Józefosławiu
W sobotę 24 lipca w Klubie Kultury w Józefosławiu (ul. Julianowska 67A) na
koncercie plenerowym zagra EKT Gdynia - powstały w 1986 roku jeden z najlepszych i najpopularniejszych zespołów z nurtu piosenki turystycznej i szantowej, występujący z powodzeniem na scenach największych i najpopularniejszych Festiwalach szantowych. Początek o godzinie 20. Wstęp wolny.
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Planują maszt w sąsiedztwie osiedli
LESZNOWOLA Mieszkańcy Nowej Woli sprzeciwiają się budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. - Ten maszt ma mieć wysokość 40 m – mówi pan Paweł, jeden z sąsiadów. - Spowoduje utratę wartości naszych nieruchomości, może też negatywnie
wpłynąć na nasze zdrowie
Maszt
telefonii
komórkowej ma powstać pomiędzy ulicami Plonową, a Słonecznikową.
- Jeden z sąsiadów dogadał się z operatorem i wydzierżawił mu niewielki
kawałek pola – opowiada nasz czytelnik. Stacja stanie dosłownie w odległości 5 m od mojej nieruchomości – dodaje. Zarówno pan Paweł,
jak i inni mieszkańcy zdecydowanie
protestują przeciwko tej inwestycji.
- Do najbliższych zabudowań jest od masztu 150-200 m, to
nie jest odpowiednie miejsce na
taką inwestycję – wskazują. - Osoba, która wydzierżawiła operatorowi telefonii komórkowej kawałek pola postawiła nas przed faktem dokonanym. Co gorsza, okazuje się że praktycznie nie mamy żadnego pola manewru – wyjaśniają.
Zdesperowani ludzie twierdzą, że
nie szukają sensacji, a jedynie pragną nagłośnić całą sprawę i poinformować o maszcie pozosta-

Pan Paweł i jego sąsiedzi
oprotestowują budowę
masztu i mają pretensję, że
gmina ich w tym nie wspiera
łych mieszkańców. W tym celu na
facebooku założyli nawet grupę
„Nie dla masztu w Nowej Woli”, a
wkrótce chcą przesłać list protestacyjny do starostwa. Twierdzą,

PIASECZNO

Wieczory z kinem plenerowym
W piątek 23 lipca o godzinie 21.30 na Skwerze Kisiela będzie można obejrzeć „Palm Springs” - amerykańską inteligentną komedię romantyczną w reżyserii Maxa Barbakowa ze scenariuszem Andy’ego Siary na podstawie opowiadania Siary i Barbakowa. Tydzień później 30 lipca pokazany zostanie z kolei „Bodyguard Zawodowiec” - amerykański film akcji z 2017 roku w reżyserii
Patricka Hughesa, wyprodukowany przez wytwórnię Lionsgate Films. Główne role w filmie zagrali Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman i Salma Hayek. Wstęp wolny.

Tyl.

Teatrzyk Magika Konrada
W środę 28 lipca w Parku przy ulicy Ogrodowej 2 w Józefosławiu odbędzie
się magiczny pokaz Konrada Modzelewskiego. W programie, między innymi,
magiczne pomidory, sznurek, co gubi końce, a także metalowe koła, co to łączyć się potrafią. Początek o godzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.

Karaś i Rogucki zagrają na kolejce
W niedzielę 31 sierpnia na terenie kolejki wąskotorowej z koncertem plenerowym wystąpi duet Karaś/Rogucki, który w ubiegłym roku wydał płytę z utworami opowiadającymi o uczuciach w epoce końca cywilizacji. Całość przybrała
formę mroczną i gęstą, zainspirowaną muzyką lat 80., zimną falą i new romantic.
Początek o godzinie 20. Bilety: 40 złotych (dostępne na www.kulturalni.pl).

Tyl.
Okoliczni mieszkańcy boją się sąsiedztwa 40-metrowego masztu
że to ostatnie wszczęło już wprawdzie postępowanie, ale nie wydało jeszcze pozwolenia na budowę.
- Jak będzie trzeba, pójdziemy nawet do wojewody. Mamy pretensję do gminy, że zataiła przed
nami budowę masztu – mówi pan
Paweł. - Ograniczyli się do wywieszenia w styczniu na tablicy ogłoszeń obwieszczenia, którego nikt nie widział i podania informacji w BIP-ie. Ja sam o inwesty-

cji dowiedziałem się dopiero 14 lipca, chociaż mieszkam po sąsiedzku.
Inni nie wiedzą o niej do tej pory.
Z opinią tą nie zgadzają się lesznowolscy urzędnicy. - W sprawie budowy tego masztu nic nie zostało zatajone – uważa jeden z nich. - Wszystkie obwieszczenia były na stronie gminy w ustawowym terminie, dodatkową informację na temat tego masztu
otrzymała też sołtys Nowej Woli.

Tomasz Wojciuk
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Wieczór w Domu Zośki
W poniedziałek 1 sierpnia w Domu Zośki w Zalesiu Dolnym przy ulicy Królowej Jadwigi 11 posłuchać będzie można gawędy historycznej i koncertu
Kuby Michalskiego. Początek o godzinie 19.30. Wstęp wolny.

Tyl.

Kolejna wycieczka zabytkowym autobusem
Już w najbliższą sobotę 24 lipca zabytkowy autosan H9-21 wyruszy ze stacji kolejki wąskotorowej w Piasecznie w swoją kolejną podróż. Tym razem jej
celem będzie Góra Kalwaria. Historyk i znawca regionu Stanisław Hofman
opowie tym razem o najciekawszych, często zapomnianych miejscach dawnej Nowej Jerozolimy. Wyjazd ze stacji w Piasecznie planowany jest o godz.
10, zaś powrót o godz. 13. Bilety w cenie 10 zł.
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Co dalej z parkiem w Zamieniu?
LESZNOWOLA Mieszkańcy Nowego Zamienia w sobotę zbierali podpisy w obronie swojego parku. Walka o ten teren trwa od kilku lat. W lipcu 2019 roku konserwator wpisał go
do rejestru zabytków, ale decyzja ta, po proteście właściciela nieruchomości, wróciła
do ponownego rozpatrzenia. Teraz deweloper chce zabudować teren parku, co wzbudziło protesty mieszkańców
W czerwcu tego roku gmina wszczęła trzy postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla trzech inwestycji w Zamieniu, polegających na
budowie budynków wielorodzinnych przy ulicach Zakładowej, Czekoladowej i Herbacianej. Postępowanie jest w toku. Nawet jeśli gmina z jakiś powodów odmówi wydania inwestorowi decyzji środowiskowych, ten najprawdopodobniej
odwoła się do SKO, gdzie ma duże
szanse na wygraną.
O prowadzonych postępowaniach dowiedzieli się mieszkańcy
Zamienia, którzy w sobotę zorganizowali (inicjatorem było Stowarzyszenie Mieszkańców Nowego Zamienia) zbiórkę podpisów pod listami protestacyjnymi w obronie parku. Zabrano ponad 400 podpisów,
ale organizatorzy zapowiadają, że
to dopiero początek akcji protestacyjnej.

- Podejrzewamy, że gmina wyda
deweloperowi decyzje środowiskowe
– mówi Robert Tyszek, prezes stowarzyszenia. - Domagamy się zachowania parku, wierzymy że ponownie trafi on pod skrzydła konserwatora zabytków.
Robert Tyszek podkreśla, że
gmina i deweloper od dawna lekceważą protesty mieszkańców Nowe-

Gmina podkreśla, że nigdy nie
była właścicielem parku i nie
ma prawa nim dysponować
go Zamienia, dążąc do zabetonowania jedynego w okolicy terenu zielonego. - Nie zgadzamy się na to i zrobimy wszystko, aby do tego nie doszło – dodaje. - Organizując akcję
protestacyjną, chcemy uzmysłowić
gminie, jak wiele osób życzy sobie
pozostawienia dawnego folwarku.
W 2019 roku gmina podjęła ini-

cjatywę nabycia części parku. Chodziło o nieruchomość o powierzchni
0,6 ha z budynkiem po starym spichlerzu. Samorządowi miała przekazać ją w użytkowanie wieczyste (za jedyne 20 tys. zł netto) spółka deweloperska. Do transakcji jednak nie doszło, bo – jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy – deweloper miał za złe mieszkańcom, że
wciąż rzucali mu kłody pod nogi.
Teraz Wojewódzki Mazowiecki
Konserwator Zabytków znów prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące wpisania założenia do
rejestru zabytków. Czy tak się stanie? Trudno powiedzieć. Z naszych
informacji wynika, że konserwator
zwrócił się z prośbą o opinię dotyczącą parku do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W jej podsumowaniu czytamy: „Narodowy Instytut Dziedzictwa stwierdza, że przeprowadzone analizy nie potwierdziły istnienia w Zamieniu zespołu
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Mieszkańcy cały czas starają się ocalić park, o którego dalszym
losie najprawdopodobniej zdecyduje konserwator zabytków
dworsko-parkowego, a jedynie folwarku, któremu niesłusznie przypisuje się cechy rezydencjalne i związane z tym wartości historyczne, artystyczne lub naukowe. Teren wyodrębnionej dawniej części mieszkalnej i administracyjnej folwarku jest
silnie zdegradowany współczesną
zabudową i dysharmonijnym sposobem zagospodarowania i użytkowania, a główny budynek przebudowany został w stopniu powodu-

jącym utratę jego wartości zabytkowych. Narodowy Instytut Dziedzictwa uważa, że nie ma merytorycznych przesłanek ku temu, aby pozostałość folwarku w Zamieniu wpisać
do rejestru zabytków”.
Skontaktowaliśmy się z przedstawicielem dewelopera, aby zapytać go
o ewentualne plany zabudowy tego
terenu, ale nie udało nam się uzyskać od niego żadnych informacji.

Tomasz Wojciuk

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Piąta edycja Budżetu Obywatelskiego
Od tego roku Budżet Obywatelski będzie obejmował całą gminę Piaseczno – miasto oraz 32 sołectwa.
Zgłaszanie projektów
1 sierpnia rozpocznie się proces
zgłaszania projektów. Mieszkańcy
będą mieli dwa tygodnie na zgłoszenie swoich pomysłów. Konsultacje
oraz pomoc w przygotowaniu projektów odbywać się będzie poprzez
kontakt telefoniczny, mailowy lub
po wcześniejszym umówieniu się z
koordynatorem Budżetu Obywatelskiego. – Zachęcamy do elektronicznego składania projektów. Zakładając konto, możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także zagłosować na wybrane projekty. Dbając o
bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, wprowadziliśmy również możliwość wygenerowania elektronicznej listy poparcia projektu, dzięki
czemu proces ten przebiega bez konieczności bezpośredniego kontaktu
z osobami popierającymi – wyjaśnia
Agata Pośniak, koordynator Budżetu Obywatelskiego. – Od 19 lipca będzie możliwość wprowadzenia projektu w wersji roboczej na stronie bo.piaseczno.eu oraz możliwość zbierania podpisów na elektronicznej liście poparcia. Ostateczną wersję
wniosku należny przesłać do weryfikacji w dniach 1-15 sierpnia - dodaje.
W dalszym ciągu będzie możliwość złożenia formularza w wer-

sji papierowej, po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem. Do
każdego formularza zgłoszeniowego
należy dołączyć oryginalną listę poparcia składającą się z min. 15 osób
z terenu gminy Piaseczno popierających dany projekt.
Charakter zgłaszanych projektów
Podobnie jak w minionej edycji,
zgłaszać można projekty o charakterze „twardym” i „miękkim”. Poprzez
projekt „twardy” rozumie się inwestycję, remont, modernizację, adaptację, budowę nowego obiektu lub
zakup wyposażenia. Projekt „miękki” to zadanie nieinwestycyjne, wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym,
edukacyjnym lub sportowym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów. Maksymalna wartość jednego projektu
„miękkiego” nie może przekroczyć
50.000 zł, zaś projektu „twardego”
130.000 zł.
Głosowanie
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno, bez limitu wieku. Na karcie do głosowania wszystkie projekty („twarde”
i „miękkie”) znajdować się będą

na jednej liście. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów. Zachęcamy do głosowania
online na stronie bo.piaseczno.eu.
Głosowanie odbywać będzie się w
dniach 11-24 października. Głosować będzie można również za
pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach. Osoby małoletnie
będą mogły brać czynny udział w
Budżecie Obywatelskim. Jedynym
warunkiem będzie zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w
głosowaniu.
Harmonogram
• Zgłaszanie projektów: 1-15 sierpnia 2021r.
• Weryfikacja projektów: 16 sierpnia – 12 września 2021r.
• Zamieszczenie w internetowym
systemie obsługi BO informacji
o wyniku oceny projektów: do
15 września 2021r.
• Składanie i rozpatrywanie odwołań: 15-22 września 2021r.
• Wycofanie projektów przez pomysłodawcę: do 30 września
2021r.
• Zamieszczenie w internetowym
systemie obsługi BO informa-

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno
przetarg dot. sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 115/65 o powierzchni 393 m2 i nr 115/66 o powierzchni 18 m2, położone obr. 35 m. Piaseczno przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1I/00028553/3. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.05.2021 r.
Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,00 zł brutto (w tym 23% VAT)
Wysokość wadium : 7.500,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2021 r. o godz. 9.00 w budynku
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pok. 38, I piętro.
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż w/wym nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, na stronie internetowej urzędu www.piaseczno.eu i BIP. Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział Geodezji
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, w godz. 8-16, tel. 22 70-17-523.

•

•

cji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazania jej pomysłodawcy: do 4 października
2021r.
Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania: do 8 października 2021r.
Głosowanie mieszkańców Piaseczna na zakwalifikowane projekty: 11-24 października 2021r.

•

•

•

Ustalenie wyników głosowania: 25 października – 7 listopada 2021r.
Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu: do 10 listopada 2021r.
Więcej szczegółów na stronie
bo.piaseczno.eu oraz fb.com/
Budzet.Piaseczno

Informacja o zamieszczeniu wykazu
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do zbycia przez Gminę Piaseczno
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020
r., poz. 1990 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze oraz na stronie internetowej www.piaseczno.eu w zakładce BIP – tablica ogłoszeń, został udostępniony do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w trybie
bezprzetargowym:
- nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 37/9 o pow. 367 m2, położona w
obr. 12 m. Piaseczno przy ul. Okulickiego, zbywana na dołączenie do nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki ewid. nr 37/1, nr 37/12 i nr 37/4 obr. 12 w celu
poprawy warunków zagospodarowania.

Piaseczno, 19.07.2021 r.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

Piaseczno, 15.07.2021 r.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym
Orzeszyn oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Chojnów – etap I
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
247 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 719/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Orzeszyn oraz części terenu
w obrębie ewidencyjnym Chojnów zmienionej uchwałą nr 457/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 719/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 lipca 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym (minimum 24 godziny przed) telefonicznym umówieniu
się pod nr tel. 22-70-17-552 lub infolinii Wydz. UiA 22-70-17-551. Materiały w podanym terminie konsultacji społecznych zostaną udostępnione na stronie internetowej bip.piaseczno.eu, w obwieszczeniach architektonicznych jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021 r. od godz. 16:30
do 18:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, w sali konferencyjnej. z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.
Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu bezpośrednio 2270-17-552 lub infolinii Wydz. UiA 22-70-17-551 do dnia 06 sierpnia 2021 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
2) na piśmie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie kod 05-500;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2021 r.
Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

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.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie internetowej www.
piaseczno.eu, zamieszczony został wykaz dot. wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. działek nr
ewid. 2/1, 2/4, 2/6 obręb 33, miasto Piaseczno, będącej własnością Gminy Piaseczno z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia
wywieszenia, tj. od dnia 19.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Mgr Daniel Putkiewicz

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990
ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 – na półpiętrze oraz na stronie internetowej www.piaseczno.
eu zamieszczony został do publicznej wiadomości
„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia” – lokal użytkowy,
usytuowany w budynku przy ul. Warszawskiej 33 w Piasecznie przeznaczony do
wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony, na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
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Powstanie oczami dzieci

PIASECZNO Agnieszka Cubała, znana w całej Polsce autorka książek o różnych aspektach
Powstania Warszawskiego, powraca z kolejną publikacją o tej tematyce. Już 27 lipca
odbędzie się premiera najnowszego dzieła mieszkanki Piaseczna – tym razem poświęconego losom najmłodszych uczestników tego bohaterskiego zrywu
Książka „Warszawskie dzieci
’44” to publikacja, która pozwala
spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy na udział najmłodszych mieszkańców stolicy w Powstaniu Warszawskim. Nie jest to jednak historia
bohaterskich walk małych żołnierzy, ani dyskusja dotycząca tego, czy
wolno było im dać broń do ręki albo
wysłać z butelką zapalającą na barykady. To opowieść o tym jak dzieci, by przetrwać, musiały nauczyć
się funkcjonować w zupełnie nowej
dla nich rzeczywistości. Jak szybko trzeba było dorosnąć, by „zabawa w wojnę” i „wielka przygoda” nie
zakończyły się śmiercią lub trwałą utratą zdrowia. Jak radziły sobie z przerażeniem, bólem, cierpieniem oraz koszmarnymi doświadczeniami, których były uczestnikami bądź świadkami. A także jak
z traumą wyniesioną z walczącego
miasta zmagały się do końca życia,
przekazując ją niejednokrotnie swoim dzieciom, wnukom, a nawet prawnukom. O tym wszystkim dowiemy się, między innymi, dzięki relacjom: Beaty Tyszkiewicz, Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, Jarosława
Abramowa-Newerlego, Jacka Fedorowicza, Jana Kobuszewskiego,
Krzysztofa Kowalewskiego, Krzysztofa Zanussiego czy syna komendanta Armii Krajowej - Adama Komorowskiego.

Rzeczywistość widziana oczami dziecka wygląda zupełnie inaczej
niż ta opisywana przez dorosłych.
Pokazuje grozę i koszmar wojny bez
cienia patosu, obezwładnia prostotą,
szczerością, ale i celnością spostrzeżeń czy komentarzy. Nie ma w niej
relacji z pola walki, opisów bohaterskich czynów ani prób upamiętnienia konkretnych postaci. Pojawiają
się za to opisy głodu, cierpienia, samotności czy strachu. Widać również cały wachlarz emocji - radość
przeplata się ze smutkiem, a zdumie-
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nie i ciekawość świata towarzyszą
każdemu, nawet najdrobniejszemu,
odkryciu. Naiwność łączy się z brakiem zrozumienia świata dorosłych.
- Dziecko odbiera świat bardzo
intensywnie wszystkimi zmysłami –
podkreśla Agnieszka Cubała. - Opowiada więc o przerażających dźwiękach wystrzeliwanych pocisków i
pikujących samolotach, ceglanym
pyle, który zabrudził ostatnie całe
ubranko, smaku rosołu ugotowanego z gołębia złapanego w ocalałym
mieszkaniu czy zapachu szpitala, w
którym leżał ranny ojciec.
Dzieciom-żołnierzom podczas powstania najczęściej przydzielano
rolę gońców, łączników lub listonoszy. Roznosiły prasę, transportowały żywność i amunicję, pomagały w
kuchniach polowych i punktach sanitarnych. Gasiły też pożary, uczestniczyły w grzebaniu zmarłych, przenosiły rannych oraz czyściły broń,
niekiedy stały z nią na warcie. Co
charakterystyczne, bardzo chętnie
pozwalały zrobić sobie wówczas pamiątkowe zdjęcia.
- Ten ostatni obraz stał się dla
wielu osób podstawą do zbudowania nieprawdziwej hipotezy o tym,
że najmłodsi walczyli z bronią w
ręku – wyjaśnia autorka.
Generalnie osoby, które przeżyły
Powstanie Warszawskie jako dzieci,
najczęściej niechętnie wracają wspo-

mnieniami do tego czasu. To zbyt
bolesne, a do tego dochodzi obawa o
brak zrozumienia. Uważają, że tylko
ten, kto przeszedł przez to piekło, będzie w stanie je zrozumieć. Takiego
zdania był, przykładowo, dziesięcioletni wówczas Jan Kobuszewski.
- Spisanie wszystkich przeżyć
trwało tak długo, ponieważ niektóre
z nich nadal „były palącym żelazem,
od którego się ucieka. Czas musiał je
schłodzić, żeby móc o tym mówić” zdradza Agnieszka Cubała.
Świadectwo
najmłodszych bohaterów
Dzieci uczestniczące w Powstaniu Warszawskim nigdy nie zapomniały jednak tego okresu. Szczególnie mocno utkwiły im w pamięci
wydarzenia, przed którymi powinny
być chronione ze względu na wiek,
takie jak np. zupełnie niezrozumiała dla nich śmierć najbliższych osób
połączona z przekonaniem, że tatuś
czy mamusia zaraz wstaną - gdy tylko się wyśpią; cierpienie związane z
poparzeniem przez pocisk „ryczącej
krowy”, urwaniem ręki przez szrapnel czy też bycie świadkiem brutalnego gwałtu na matce, zadźgania
bagnetami ojca czy rozbicia główki
młodszej siostrzyczki o mur budynku, obok którego Niemcy przeprowadzali egzekucję.
Na szczęście w książce pojawiają się i inne wspomnienia, takie jak
np. czytanie „Trylogii” w pokoju,
za oknem którego rozgrywa się zupełnie realna walka; jedzenie zupy
z zielonego groszku, która była tak
pyszna, że nie można jej było zostawić, nawet pomimo bombardowania; ilustrowanie gazetki powstańczej na schodach piwnicy, bo tam
było nieco więcej światła czy radość z tego, że, kiedy się to wszystko
skończy, będzie się miało mnóstwo
kulek do zabawy!
- Zagłębiając się we wspomnienia dzieci oddajemy głos tym, którzy dotąd przeważnie pozostawali
częścią anonimowego tłumu cywilów i słuchało się ich mniej chętnie
niż żołnierzy – dodaje autorka. - A
przecież ich świadectwo jest tak bardzo potrzebne. Uzupełnia lukę, która powstała na przestrzeni ostatnich
kilkudziesięciu lat. Bez możliwości odwołania się do pamięci dzieci, nie będziemy mieli pełnego obrazu tego, co wydarzyło się w sierpniu,
wrześniu i październiku 1944 roku
w stolicy.
Autorka podkreśla, że nie dowiemy się również jak niebotycznie
wielką cenę osoby uczestniczące w

powstaniu niejednokrotnie płaciły
i nadal płacą za to, że przyszło im
pełnić służbę lub „jedynie” koczować w piwnicy podczas sześćdziesięciu trzech dramatycznych, koszmarnie trudnych, ale i niezapomnianych dni Powstania Warszawskiego.
Przyglądając się ich losom wyraźnie
widać, że wydarzenie to, nawet jeśli było największą przygodą życiową, kształtującą charakter i określającą priorytety, to cena, którą trzeba było za uczestnictwo w niej zapłacić (trauma i trwały uraz psychiczny przekazywany czasami kilku następnym pokoleniom), okazywała
się zbyt wysoka.
Piaseczyńskie wątki
„Warszawskie dzieci ’44” dotyczą
także losów nastoletnich chłopców
(do lat czternastu), którzy w momencie rozpoczęcia Godziny „W”
lub w pierwszych dniach walki nieoczekiwanie znaleźli się w Piasecznie. Ci młodzi ludzie, dodając sobie najczęściej kilka lat, przyłączali
się do oddziałów przygotowujących
się w Lasach Chojnowskich do marszu z odsieczą walczącej Warszawie.
Przy okazji omawiania tego tematu w książce zostały przypomniane
oddziały powstańcze działających
na terenie gminy Piaseczno, specyfika funkcjonowania Rzeczpospolitej
Chojnowskiej oraz dramat, który rozegrał się 2 sierpnia 1944 roku w Pęcicach.
W książce pojawia się również
próba odpowiedzi na pytanie czy
doświadczenie Powstania Warszawskiego przekazane zostało w genach
kolejnym pokoleniom? Autorce pomogli zmierzyć się z tym trudnym
zagadnieniem mieszkańcy Piaseczna - dzieci i wnukowie powstańców
warszawskich: Małgorzata Szturomska, Stanisław Hofman, Marcin
Hoppe oraz Paweł Wieczorkiewicz.
Dzięki ich opowieściom o krewnych
można uzmysłowić sobie jak trudne
były losy uczestników walk i jak bardzo to, czego doświadczyli, oddziałuje na nas do dziś.
- „Warszawskie dzieci’44” to z
całą pewnością moja najważniejsza
książka – podsumowuje Agnieszka Cubała. - Historie, które opisałam, odcisnęły na mnie swoiste
piętno. Sprawiły, że zupełnie inaczej patrzę na Powstanie Warszawskie, a zwłaszcza na jego długofalowe skutki i cenę, którą jego uczestnicy, zwłaszcza ci najmłodsi, płacą od
dziesięcioleci.

Grzegorz Tylec
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naszych pływaków
Burmistrz porównał obecną sytuację Sukcesy
KONSTANCIN-JEZIORNA W ostatni weekend pływacy z IKS Konstancin
startowali w Mistrzostwach Polski juniorów, które odbywały się w
pogodową z powodziami z 2010 roku Oświęcimiu, Warszawie i Bydgoszczy. Gwiazdą zawodów była 15-letPIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Daniel Putkiewicz poinfor- nia Maria Czubak, która zdobyła jeden srebrny i dwa brązowe medale
mował radnych i mieszkańców o działaniach podejmowanych przez gminę w związku w wyścigach na 200, 100 i 400 metrów stylem dowolnym
z częstymi w ostatnim czasie zalaniami i podtopieniami. Mówił zarówno o działaniach
doraźnych, jak i rozłożonych na wiele lat inwestycjach
Zalania i podtopienia występujące na terenie gminy są związane z
gwałtownymi opadami deszczu oraz
burzami od początku lipca przetaczającymi się przez teren całego kraju. - Ostatnia ulewa była porównywalna z tą z 2010 roku – zauważył
burmistrz. - Tyle tylko, że teraz jesteśmy lepiej do takich sytuacji przygotowani, bo poczyniliśmy wiele inwestycji. Nie oznacza to jednak, że
nie mamy problemów w ogóle. Boję
się, że z czasem anomalii pogodowych będzie przybywać.
Od początku lipca straż pożarna
odnotowała już kilkaset interwencji związanych z usuwaniem skutków gwałtownych burz. W ramach
pomocy doraźnej gmina dostarcza
wszystkim potrzebującym worki i
piasek, a strażacy z OSP na każde
wezwanie wypompowują wodę.
Podejmowane na bieżąco działania ratunkowe są bardzo ważne, ale
równie istotne są inwestycje podnoszące bezpieczeństwo mieszkańców
i ograniczające skutki ewentualnych
podtopień. Burmistrz przypomniał, że
wybrano już wykonawcę modernizacji
ulic Geodetów i Energetycznej, jest też
koncepcja budowy kolejnego odcinka Cyraneczki ze zbiornikiem retencyjnym. Miejscem, w którym często
zbiera się woda jest też skrzyżowanie

Maria Czubak zdobyła na MP juniorów aż trzy medale
W 2010 roku w rejonie zalanych osiedli
przy Perełce można było pływać łódką
ulic Dworskiej i Starochylickiej. Starostwo we współpracy z gminą przygotowuje jego przebudowę. Zbiornik retencyjny na deszczówkę ma powstać również na działce między ul. Wilanowską, a Ogrodową. Gmina wykonała
też koncepcję zagospodarowania kanału Jeziorki, co może kosztować nawet 20 mln zł (być może uda się zdobyć na to środki zewnętrzne).
- Oczywiście wszystkich problemów i tak nie rozwiążemy – podkreślił podczas sesji burmistrz Putkiewicz. - Nie będziemy mogli oddawać

tyle wody, ile byśmy chcieli. Zarządcy kanałów i cieków wodnych ściśle określają jej ilość. Dlatego opracowujemy gminny program retencji. Skuteczne wprowadzenie koniecznych rozwiązań, chroniących
nas przed zmianami klimatu, będzie
wymagało pracy nie tylko ze strony
gminy, ale również ze strony właścicieli nieruchomości i wspólnot.
Burmistrz podkreślił, że trzeba
nie tylko nauczyć się żyć z wodą ale
także ją zatrzymywać.

Utalentowana 15-latka potwierdziła, że jest obecnie jedną z najlepszych
kraulistek w kraju. Inni zawodnicy z sekcji prowadzonej przez doświadczonego trenera, byłego mistrza Polski w pływaniu, Krzysztofa Golona też poradzili
sobie bardzo przyzwoicie. Zaledwie 0,7 sekundy zabrakło do medalu Weronice Głowackiej, startującej na 200 metrów stylem klasycznym. Warto podkreślić, że Weronika to niezwykle wszechstronna zawodniczka, pływająca w czołówce krajowej w wielu konkurencjach. Nieźle wypadł również Bartosz Linard,
który dotychczas przywoził medale z imprez rangi ogólnopolskiej, a tym razem rywalizował zarówno z zawodnikami w swoim wieku, jak i rok starszymi
(17-18 latkowie). Na dystansie 200 m stylem klasycznym zajął najbardziej nielubiane przez sportowców 4. miejsce. Nieco słabiej zaprezentowali się Zofia
Mątewska, Ignacy Sienkiewicz oraz Mikołaj Juchno. Jednak oni mają jeszcze
czas. Regularnie biją rekordy życiowe i przesuwają się coraz wyżej w klasyfikacji Mistrzostw Polski. - Do ścisłych finałów brakuje im już niewiele, czekamy
na ich dalszy rozwój – podkreśla trener Krzysztof Galon.

Tomasz Wojciuk
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W Wisełce miło płynie czas
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GÓRA KALWARIA Seniorzy się doczekali – mają miejsce spotkań. Otwarto gminny Klub
Senior+ „Wisełka” w Górze Kalwarii.

Mieści się on przy ul. Pijarsk iej 40, w budynku, gdzie k iedyś działała biblioteka, wcześniej zaś – restauracja… Wisełka. Wnętrza w yremontowała gmina dzięk i pozyskaniu 150
tys. zł z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityk i Społecznej (samorząd dopłacił z własnego budżetu ponad 95 tys. zł). Nowa
placówka jest częścią górsko-

kalwar yjsk iego Ośrodka Pomocy Społecznej. K ieruje nią A leksandra Bogatek.
Lokal czynny jest od poniedziałku do piątku przez czter y
godziny dziennie. W zajęciach
(są bezpłatne) mogą brać udział
mieszkańcy gminy Góra K alwaria, którzy skończyli 60 lat i są
nieakty wni zawodowo. Zapisy
osobiście. Harmonogram znajduje się pod artykułem.
Uroczystość otwarcia odbyła się 14 lipca. – Czekaliśmy na
ten moment! Dziękuję za znalezienie miejsca na integrację seniorów – zwróciła się do burmistrza A rkadiusza Strzyżewsk iego przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Elżbieta Banasiak. Gospodarz gminy natomiast z uśmiechem w yraził nadzieję, że „rachunk i za prąd
będą w ysok ie”. – Bo to będzie

znaczyć, że dużo się przy Pijarsk iej 40 dzieje – w yjaśnił. Podziękował też radnym miejsk im
za zgodę na przeznaczenie funduszy na remont lokalu.
Po przecięciu wstęgi pięknie
zaśpiewali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im.
J. Elsnera – Małgorzata Charko z Gór y K alwarii oraz A ntoni Grobel (akompaniował Maciej Morgun). Były oczy wiście
w ystąpienia, nie zabrak ło poczęstunku oraz prezentów – seniorzy oraz pani k ierownik k lubu dostali od burmistrza i sekretarza gminy Piotra Walczaka
ogromny zegar.
Wisełka sk łada się z dwóch
pomieszczeń: kawiarenk i z aneksem kuchennym, a tak że sali ze
sceną, nagłośnieniem i ekranem
oraz drabinkami do ćwiczeń.

77. rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego

1 SIERPNIA 2021 R., GODZ. 17.15
GÓRA KALWARIA, KAMIEŃ PAMIĄTKOWY
PRZY UL. POR. JANA BIAŁKA
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
– przemówienie burmistrza
– modlitwa
– odczytanie wspomnień uczestniczki Powstania, Marty Pasternak z Sobikowa
– recital Małgorzaty Charko – utwory patriotyczne
– złożenie kwiatów

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
poniedziałek: 12.00–14.00 zajęcia
muzyczne, 14.00–16.00 luźne pogawędki – „babciu, weź ze sobą wnuka”
wtorek: 9.00–10.00 zajęcia gimnastyczne (od 1 sierpnia), 12.00–15.00
zajęcia teatralne
środa: 12.00–14.00 warsztaty kulinarne, 14.00–16.00 dyskusyjny klub

książkowy – „przyjdź i wymień się
ciekawą książką”
czwartek: 16.00–17.00 zajęcia gimnastyczne (od 1 sierpnia), 16.00–
19.00 luźne pogadanki przy kawce
i ciasteczku
piątek: 10.00–11.00 i 14.00–15.00 zajęcia komputerowe, 18.00–20.00 spotkanie z filmem, telewizją.
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Z Zawiercia przywieźli 10 medali
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Top Market z Piłkarskim
Pucharem Dwóch Miast

KICKBOXING To był kolejny udany turniej w wykonaniu kickboxerów X Fight Piaseczno.
Nasi reprezentanci w Pucharze Polski Kadetów Młodszych i Starszych w formułach pointfighting i light-contact oraz Mistrzostwach Polski juniorów i seniorów (w tych sa- PIŁKA NOŻNA 130 zawodników z 13 zespołów (nie dojechała ekipa z
Włocławka) rywalizowało o tegoroczny Puchar Dwóch Miast. Spotkamych formułach) od lat należą do ścisłej krajowej czołówki
nia były rozgrywane przez cały dzień na boisku Ośrodka Sportu i ReW Zawierciu rywalizowało aż 45
kreacji w Górze Kalwarii. Ostatecznie najlepszą ekipą turnieju zostaklubów z całej Polski, wystawiając
do walk ogółem 455 zawodników. W
ła drużyna Top Market
skład kadry klubu z Piaseczna weszli: Daria Niciporuk, Natalia Woińska, Agata Kacprzak, Jan Bocheński, Kacper Zięba, Stanisław Przybylski, Adam Bachman i Jakub Masternak. I choć zawody stały na wysokim poziomie sportowym, a zdobycie medalu było niezwykle trudnym zadaniem, piasecznianie wrócili ze Śląska z aż 10 krążkami.
Znakomity
start
zaliczyły
zwłaszcza Daria Niciporuk, która pewnie wygrała swoją kategorię
wagową w obu formułach i została uznana za najlepszą zawodniczkę Pucharu Polski kadetów w pointfightingu oraz Natalia Woińska
- triumfatorka mocno obsadzonej
kategorii wagowej do 55 kilogramów
i jednocześnie najlepsza zawodniczka wśród juniorów w formule pointfighting. Bardzo dobrze wypadli
również Adam Bachman i Stanisław
Przybylski, którzy (również w formule pointfighting) zdobyli Puchar
Polski.
- Cieszą też dwa brązowe medale
Kacpra Zięby, który wciąż robi postępy i już dobija się do czołówki w
naszym kraju – mówi Mariusz Niziołek, trener X Fight Piaseczno.
Największą niespodzianką, choć
tym razem w negatywnym tego słowa

znaczeniu, był z kolei brązowy medal
Janka Bocheńskiego, który w walce
półfinałowej uległ swojemu przeciwnikowi Bartoszowi Koziołowi z Jurajskiej Akademii Sportów Łazy.
- Było to ogromne zaskoczenie,
gdyż Janek kontrolował przebieg pojedynku, a zarówno on sam, jak i narożnik był przekonany o zwycięstwie
– nie kryje swojego rozczarowania
Mariusz Niziołek. - Sędziowie jednak widzieli walkę inaczej, punktując 2:1 dla rywala i nasz reprezentant... odpadł z turnieju z brązowym
medalem.
Był to już ostatni start naszych
zawodników w tej części sezonu. Teraz czas na zasłużony odpoczynek

i przygotowania do zaległych Mistrzostw Polski kick-light we wrześniu oraz listopadowych Mistrzostw
Europy w Czarnogórze.

Grzegorz Tylec
Puchar Polski kadetów:
Adam Bachman - I m-ce w PF.
Stanisław Przybylski - I miejsce w PF.
Kacper Zięba - III m-ce w PF I LC .
Jan Bocheński - III m-ce LC.
Mistrzostwa Polski juniorów
I seniorów:
Daria Niciporuk - Mistrzyni Polski w PF I LC
Natalia Woińska - Mistrzyni Polski w PF.
Agata Kacprzak - Wicemistrzyni Polski
w LC. III m-ce w LC,

Czwarte miejsce i awans

Tyl./fot. Sky Picture sport

TENIS STOŁOWY To był udany sezon dla UKS Return Piaseczno. Zarówno w rozgrywkach
drugiej, jak i czwartej ligi piaseczyńscy pingpongiści stanęli na wysokości zadania
Pierwsza drużyna UKS Return
Piaseczno w drugiej lidze mężczyzn
zajęła ostatecznie czwarte miejsce,
co jest – zwłaszcza jak na beniaminka – bardzo dobrym wynikiem.
Warto również podkreślić, że nasz
zespół składa się w całości z wychowanków klubu, a szansę debiutu w
drugiej lidze dostali już młodzi zawodnicy – 17-letni Bartłomiej Szołkowski, 16-letni Jan Należyty i 14-letni Borys Massalski, którzy w przyszłości powinni stanowić o sile UKS
Return. Na szczególne wyróżnienie
zasłużył jednak zwłaszcza kapitan
zespołu Maciej Chojnicki, który był
jednym z dwóch zawodników w całej
lidze mogącym poszczycić się kompletem zwycięstw w swoich grach
singlowych (w sumie 21 zwycięstw!)
- Niestety, w związku z pandemią tylko raz kibice mogli być obecni na naszym meczu – mówi Maciej
Chojnicki. - Liczymy, że w kolejnym
sezonie regularnie będziemy mogli
liczyć na wasz doping!

O miejscach na podium decydowały tym razem pojedyncze trafienia. W
meczu o trzecie miejsce Trans-Med pokonał jeden do zera Petardę Dobiesz, a
w wielkim finame - Top Market, w takim samym stosunku, zespół Cleopartner,
w którym zagrali piłkarze z Ukrainy.
- Pomimo tego, że cały turniej, przez braki kadrowe, występowałem na
obronie, grało mi się bardzo dobrze – mówi Cezary Kur, zawodnik Top Market.
- Naszą ekipę tworzą zawodnicy z okolic Chynowa oraz Góry Kalwarii, którzy
na co dzień grają ze sobą w klubach na poziomie ligi okręgowej. Tym składem
wystąpiliśmy ze sobą pierwszy raz i - jak widać - udało nam się bardzo szybko zgrać ze sobą. Mimo długiej przerwy od takich imprez, uważam, że turniej
stał na wysokim poziomie nie tylko piłkarskim czy sędziowskim, ale również
organizacyjnym.
Tradycyjnie na koniec zawodów przyznano też wyróżnienia indywidualne. Najlepszym bramkarzem imprezy został Oleksandr Petrovsky, najlepszym
zawodnikiem - Kacper Zieliński, a królem strzelców - Maciej Bubiec.
Kolejny amatorski turniej dla zawodników 16 plus ma się odbyć w Piasecznie na początku września.

W Baniosze zagrali
młodzi piłkarze
PIŁKA NOŻNA W piknikowej atmosferze na boisku w Baniosze rozegrany został powiatowy turniej Orzeł Cup 2021. O puchar rywalizowało
osiem zespołów z rocznika 2011-2012

W sezonie 2020/2021 piątej ligi
znakomicie spisał się również drugi
zespół, który w rundzie zasadniczej
wygrał wszystkie dziewięć spotkań,
a w dwumeczu barażowym pokonał pewnie ULKS Victoria Jedlińsk
(8:2), co zapewniło mu awans do
czwartej ligi. Do tego sukcesu przy-

czynili się również sami wychowankowie UKS Return Piaseczno: Mateusz Burakowski, Rafał Hresiukiewicz, Igor Murasicki, Krzysztof Bieniek, Helena Brzeska, Mikołaj Massalski i Szymon Polaszek.

Tyl.

Maja i Dominika jadą na Mistrzostwa Polski!
SIATKÓWKA Zawodniczki Krótkiej Mysiadło kontynuują swoją wspaniałą wakacyjną przygodę z siatkówką na plaży
Na turnieju rozegranym w Wilczycach
Maja Kott i Dominika Bartosz pokonały
najpierw siatkarki z Poznania 2:1, a potem
z Lublina 2:0, co zapewniło im udział w Mistrzostwach Polski Kadetek, które odbędą
się 25-28 lipca w Mysłowicach. Kolejne dwie
wygrane (po 2:0 z rywalkami z województwa lubelskiego i ze Śląska) w ostatnią sobotę dały z kolei siatkarkom Krótkiej awans do
finału Mistrzostw Polski Juniorek. W międzyczasie nasze zawodniczki zajęły również
czwarte miejsce w Ogólnopolskim Pucharze
Bałtyku w Kołobrzegu.
Tyl.

Po meczu finałowym piłkarze z Warki mieli powody do radości
Oprócz emocji czysto piłkarskich na miejscu nie brakowało także wielu
atrakcji dla całych rodzin: dmuchańców, konkursów czy pokazu wozu strażackiego OSP Baniocha. W meczu o trzecie miejsce MKS Piaseczno pokonało Spartę Jazgarzew 2:1, a w finale KS Warka był lepszy od GKS Chynów (1:0).
Najlepszym bramkarzem turnieju został golkiper z Chynowa Kamil Zawłocki, najlepszym strzelKońcowa tabela Orzeł Cup 2021:
cem - Ksawery Jakubowski (Sparta
1. KS Warka
Jazgarzew), a najlepszym zawod2. GKS Chynów
nikiem imprezy - Seweryn Jawor3 MKS Piaseczno
ski (KS Warka). Nagrody dla najlep4. Sparta Jazgarzew 2012
szych wręczył Burmistrz Miasta i
5 KS Orzeł Baniocha
Gminy Góra Kalwaria Arkadiusz
6. UKS Orlęta Mroków
Strzyżewski.
7. UKS Progress Warszawa
Tyl./fot. Sebastian Bogumił 8. MKS Piaseczno 2012
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Mieszkańcy chętnie szczepią
się przeciwko COVID-19
POWIAT Na terenie powiatu liderem, jeśli chodzi o największą liczbę
zaszczepionych mieszkańców jest gmina Konstancin-Jeziorna. Najmniejszy odsetek osób w pełni zaszczepionych jest w Tarczynie
Według danych z ostatniego piątku w uzdrowiskowej gminie w pełni zaszczepionych jest już 55,5 proc. mieszkańców (13 684 osoby). To piąty wynik
w Polsce i trzeci na Mazowszu. W Piasecznie w pełni zaszczepiło się do tej
pory 54,1 proc. mieszkańców, w Lesznowoli – 52,2 proc., w Prażmowie – 47,8
proc, w Górze Kalwarii – 46,2 proc., zaś
w Tarczynie – 44,9 proc. W Konstancinie-Jeziornie przynajmniej jedną dawkę
szczepionki przyjęło już 61,1 proc. osób.
Niedawno rząd ogłosił loterię szczepionkową, w której przewidziano także nagrody dla samorządów. Gminy (pierwsze 500), które osiągną przynajmniej 67-procentowy poziom wyszczepienia, otrzymają po 100 tys. zł.
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Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem

tel. 692488278

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 26 (864)/2021
DAM PRACĘ

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

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

SPRZEDAM

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

Salon w Piasecznie zatrudni
manicurzystkę/kosmetyczkę, tel. 692 488 278
Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z
własnym samochodem lub na samochód firmowy.
Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Poszukujemy pracownika na stanowisko
magazynier-kierowca, kontakt: 795 750 450
lub e-mail: kamex@kamex.org.pl, Kamex,
Siedliska, ul.. Sielska 29, 05-500 Piaseczno

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

Zatrudnię pomocnika elektromontera
lub elektromontera. Informacje pod 664-474-900

Rozdrabniacz gałęzi, przyczepy ciągnikowe, krajzega i
inne, tel. 530 846 307

Pracownika magazynowo-biurowego Cendrowice
k/Góry Kalwarii, Zomar, tel. 669 226 700

Prądnicę do Fiata 126p , tel. 500 274 350

Książki starsze
tel. 571 373 118

i

nowsze

z

różnych

dziedzin

SALON FRYZJERSKI POSZUKUJE FRYZJERKI
DAMSKO-MĘSKIEJ, tel. 692 488 278
Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno,
tel. 604 152 591
Sprzedawców do delikatesów Pod Dębem w Piasecznie, Zalesiu Górnym i Złotokłosie,
Tel. 797 188 368 lub 694 451 568
Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni nauczycielkę
z właściwym wykształceniem oraz pomoc nauczyciela, tel. 501 059 813
Zatrudnię pracownika fizycznego, 22 zł/h, tel. 509 447 601
Zatrudnię, sprzątanie, tel. 504 937 766

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierowców,
tel. 534 140 941
Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni ekspedytorów,
tel. 534 140 941
Przystanek Piekarnia Piaseczno poszukuje sprzedawców . Praca w Piasecznie, tel. 537 876 739
Piasecznie

Zatrudnię kierowcę CE na kraj tel. 606 555 855
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów
(składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489
Pracownik ochrony, Piaseczno, 16,50 zł na rękę.
tel. 609 902 209
Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac porządkowo-ogrodniczych, tel. 503 173 868
Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziórko,
przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677, 787 866 910
Zatrudnię do prac gospodarczo - remontowych,
tel. 667 797 094

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895
Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350
KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRAWĄ,
CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, tel. 500 51 66 77
PODDASZA, MALOWANIE, GIPSY,
REMONTY TEL. 728 890 101
TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA - TRADYCYJNE GIPSOWE
TEL. 604 415 352
Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej,tel. 508 65 20 30

Avensis skóra 2003, tel. 796 887 707

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

Toyota Corolla sedan, 15 tys. km, 2017 r., benzyna,
tel.514 681 996

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Kominiarz, tel. 781 495 997
Malarskie, tel. 696 120 208

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

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

Skup aut, tel. 792 118 666

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

Skup aut, tel. 515 018 430

Dach – papa termozgrzewalna, tel. 881 487 063

Skup aut, tel. 793 304 091

Hydraulik, tel. 535 872 455
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Zamienię mieszkanie 53 m kw., w Piasecznie
na większe, tel. 604 499 822

Glazura, terakota, remonty. Tel.694 126 583
Ogrodnicze, wywóz gałęzi, oczyszczanie działek
tel. 519 874 891
Koszenie Trawników Zarośli tel. 603 315 531

4-pokojowe, Ursynów, 73,7 m kw.,
Metro Imielin, 770 tys. zł, tel. 885 757 663

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Piękne działki budowlane ok. Tarczyna blisko Puławskiej
-Bis, 140 zł/ m kw. Tel. 512 115 897

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

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

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

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

Ocieplanie budynków, tel. 507 768 230
Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907
Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Zatrudnię krawcową, poprawki krawieckie, Mysiadło,
tel. 501 201 455

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

Toyota Yaris, 2005 r, 205000 km, poj.: 1000 cm3,
niebieska, tel. 695 829 683

AUTO - MOTO KUPIĘ

Firma Plastikan w Baniosze zatrudni osobę bez doświadczenia do pakowania wyrobów. Praca na trzy
zmiany. Tel. 605 555 853

Zatrudnię opiekunkę do domu opieki w
tel.601-870-594

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

Wynajmę lokale biuro-usługowe na parterze 25 m kw.
I 85 m kw. Centrum Piaseczna tel. 660 691 306

Zatrudnię pomoc kuchenną, osoby na zmywak i osoby do
sprzątania (Konstacin) tel. 503 071 527

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

Zatrudnimy krawcową, tel. 694 35 34 34

Domek 42 m kw., w Sierzchowie, tel. 502 578 090

Magazynier/kierowca kat.B, mile widziane uprawnienia na
wózki, w składzie budowlanym w Chyliczkach,
tel. 600 284 250

Mieszkanie 42 m kw.,, osiedle Grochowskiego, z miejscem parkingowym, tel. 604 615 244

Budowa domów, tel. 730 358 998
Dachy, pokrycia, tel. 730 358 998
Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Usługi dekarskie, naprawa dachów, rynny, obróbki blacharskie, tel. 739 681 358
Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600
Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558
Dom pogrzebowy \"Credo\" zatrudni pracownika na umowę o pracę lub na zlecenie (możliwa praca dorywcza) do
obsługi ceremonii pogrzebowych. Wymagane prawo jazdy kat. B Więcej informacji pod tel. 510 066 240 Piaseczno
ul. Techniczna 1 e-mail biuro@credo.waw.pl
Zatrudnimy opiekunów osób niesamodzielnych, fizjoterapeutów (również do przyuczenia) Nowy Dom opieki ANTONINA w Piasecznie tel. 22 888 59 20
Agentów ochrony do 55 lat. Konstancin, Piaseczno.
Tel. 506158658
Zatrudnimy w Konstancinie-Jeziornej opiekunki osób
starszych, salowe. Tel.506 815 779
Firma poszukuje osoby do sprzątania hali produkcyjnej i
magazynowej. Praca w systemie zmianowym po 12 godz.,
pełny etat, umowa o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa,
dojazd z Warki, Góry Kalwarii i Wilanowa zapewniony. Zadzwoń na nr 501 631 374
Dam pracę spawaczowi z doświadczeniem. Konstancin.
Tel. 531 246 340

Gabinet w salonie fryzjersko-kosmetycznym, Piaseczno
ul. Rubinowa, nad Pocztą tel. 601 231 501, 602 747 333

Działkę 1000mkw +/- 15km od Pna tel. 881261784

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia,
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

USŁUGI
ELEWACJE, TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY
KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Zatrudnię od zaraz lakiernika z doświadczeniem do
warsztatu blacharsko lakierniczego w Konstancinie-Jeziorna tel. 505 050 314
Ekspedientkę Carrefour Express, Wólka Kozodawska i
Piaseczno, tel. 508 288 773
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni portiera oraz sprzątaczkę.
Telefon kontaktowy - (22) 462-85-26. CV proszę przesyłać
na adres e-mail: anna_baranska@spwmy.edu.pl

Malowanie, remonty mieszkań, tel. 669 945 460
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875

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

Stolarza lub pomocnika stolarza, wymagane prawo jazdy
kat.B, Gabryelin, tel. 694 949 949

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

SZUKAM PRACY

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

Sprzątanie, tel. 727 824 358
Pomoc domowa (sprzątanie itp.) tel. 787 386 573

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

KUPIĘ
Kupię magnetofon lub całą wieżę (szerokość 43cm),
Technics, Radmor, kolumny Altus z lat 90-tych, oraz
kasety TDK, SONY, MAXWELL, tel. 698 698 839
Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839

NAUKA
Spotkania twórcze i artystyczne, tel. 571 373 118
ANGIELSKI – KOREPETYCJE, LEKCJE PRYWATNE –
NAUCZYCIEL Z DOŚWIADCZENIEM, REKOMENDACJE
UCZNIÓW, 35 ZŁ/GODZ., TEL. 571 373 118
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194
Korepetycje dla klas 1-6, (matematyka, przyroda, biologia,
kosmologia i angielski), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z
dojazdem lub online, referencje, nauczyciel z doświadczeniem, tel. 571 373 118

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581
AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl,
tel. 698 698 839
GLAZURA, REMONTY, tel. 601 219 482

Poszukuję glazurnika do prac wykończeniowych, tel. 601
304 250

RÓŻNE
Pożyczki, tel. 513 654 277

Elektryk, tel. 666 890 886
Hydraulik tel. 886 576 148
Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

ZDROWIE I URODA
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

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

Zatoczka autobusowa zamiast parkingu

Z utratą jędrności ramion, brzucha czy pośladków boryPIASECZNO Przy ulicy 1 maja, niedaleko skrzyżowania z aleją Kalin powstaje zatoczka autobusowa, w któ- ka się wiele kobiet. Dobre wyniki w walce o jędrne ciało
rej będzie zatrzymywał się autobus linii L39. - Problem w tym, że kosztem zatoczki gmina pozbawiła nas daje zabieg z wykorzystaniem RF (fal radiowych).
kilkunastu miejsc parkingowych – uważa pan Przemek, mieszkaniec pobliskiego bloku
- Miasto się rozrasta, a gmina zamiast budować parkingi jeszcze je zmniejsza – mówi nasz czytelnik. - Nie dość, że nie będzie gdzie
parkować, to zaraz dojdą uciążliwości związane z podjeżdżającym pod
blok autobusem.
Udało się nam ustalić, że przystanek budowany jest w ramach nowej organizacji ruchu na tym terenie
i wiąże się z przedłużeniem linii L39.
W następnej kolejności ma zostać
zmodernizowana także ulica 1 Maja,
która zyska m.in. nową nakładkę.
- Przy zatoczce autobusowej będzie znajdowało się kilka miejsc
wzdłużnych. Zdecydowaliśmy się na
takie rozwiązanie także dlatego, że
mieszkańcy bloku narzekali na parkujące tyłem samochody i spaliny,
które dostawały się im do mieszkań
– wyjaśnia Włodzimierz Rasiński,

naczelnik wydziału utrzymania infrastruktury i transportu publicznego. - Te miejsca parkingowe, których
część teraz likwidujemy, powstały na
etapie budowy osiedla. Potem gmi-

na zrobiła duże parkingi wzdłuż ulicy Sportowej. W tamtym rejonie naprawdę jest gdzie zostawić samochód.

TW

Coraz bliżej modernizacji PCU
PIASECZNO Radni zgodzili się poręczyć pożyczkę, którą Przedsiębiorstwo CiepłowniczoUsługowe planuje zaciągnąć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację PCU
Pożyczka ma zostać zaciągnięta na kwotę nieco ponad 23,4 mln
zł i zostanie spłacona przez PCU do
2037 roku. PCU planuje tak rozbudować system ciepłowniczy, aby był
efektywny energetycznie i ekonomicznie. - Odchodzi się od paliw kopalnych, dlatego modernizacja PCU
jest niezbędna – przekonywał podczas sesji Daniel Putkiewicz. - Spółka będzie spłacała ten kredyt z zarobionych pieniędzy. My musimy go
zabezpieczyć. Trzeba zadbać o nasz
system ciepłowniczy i dostosować go
do obowiązujących wymogów.
Marek Trendel, prezes PCU
poinformował radnych, że planowana inwestycja potrwa do 2025
roku, a spłata pożyczki zacznie się
rok później. - Pierwszy agregat kogeneracyjny planujemy włączyć już
w przyszłym roku – mówił. - Wówczas będziemy sprzedawać nie tylko
ciepło, ale i prąd. Chcemy uciec od
tzw. handlu uprawnieniami, co tylko w ubiegłym roku kosztowało nas
1,2 mln zł.
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Problem z utratą jędrności skóry
może pojawić się po spadku wagi, z
powodu braku ruchu, czy po ciąży. Powody mogą być różne. Ważne, aby nie
załamywać się i wziąć sprawy w swoje
ręce. W walce o jędrne ciało sprawdzają się zabiegi z wykorzystaniem RF (fal
radiowych).
Fale radiowe w skuteczny sposób
pomogą zagęścić pozbawioną jędrności skórę ramion, brzucha, bioder,
ud czy pośladków, wspomogą niwelację tkanki tłuszczowej i cellulitu. Po
zabiegu zaobserwujesz wyraźną poprawę jakości skóry.
Urządzenie emituje fale radiowe
które przekazują energię cieplną do skóry właściwej i tkanki podskórnej. W wyniku tego na poziomie komórkowym zo-

stają pobudzone do pracy komórki włókien kolagenowych. Intensywny miejscowy wzrost temperatury (45-60 stopni
C) sprawia, że włókna kolagenowe ulegają obkurczeniu dzięki czemu ich sprężystość diametralnie się podnosi.
RF poprawia krążenie krwi i limfy,
co ma pozytywny wpływ na wszystkie pobliskie tkanki ciała. Efektywność
działania fal radiowych można obserwować już po kilkunastu dniach od zabiegu, jednak pobudzenie fibroblastów do produkcji kolagenu będzie
się odbywać przez następne 6 miesięcy. Ostatecznie nastąpi gruntowna
przebudowa struktury skóry i jej silne
ujędrnienie. Najlepsze efekty uzyskuje się po wykonaniu serii ok. 6-8 zabiegów w odstępach 2-3 tygodni.

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BB,
Piaseczno, ul. Młynarska 6 lok. 45 (wejście od Warszawskiej);
Tel. 692 70 90 40, www.bbsalon.pl
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