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Promują adopcję
bezdomnych zwierząt

Rośnie Strefa Płatnego Parkowania
PIASECZNO Od kilku lat piaseczyńska
Strefa Płatnego Parkowania poszerza się o kolejne ulice. W środę radni zdecydowali, że parkomaty zostaną ustawione na ulicach Fabrycznej między Puławską
a Wojska Polskiego, Ludowej oraz
wzdłuż Julianowskiej, naprzeciwko cmentarza komunalnego
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Po rozbiórce straci dach nad głową
KONSTANCIN-JEZIORNA – Na gminnej działce
przy ul. Bielawskiej za chwilę zaczną się
wyburzenia nieruchomości. W jednym
z budynków mieszka mężczyzna, który straci dach nad głową – zaalarmowali nas mieszkańcy

Do miasta ponownie
przybędzie
Józef Piłsudski
str. 8
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klikasz i wiesz
PONAD 2 MILIONY ODSŁON MIESIĘCZNIE!
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

W mieszkaniu znaleziono ciało 34-latki
We wtorek rano w mieszkaniu przy ul. Wojska Polskiego znaleziono zwłoki 34-letniej kobiety. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja
pod nadzorem prokuratury. Z naszych informacji wynika, że kobieta została znaleziona przed godz. 9. Funkcjonariusze interweniowali po zawiadomieniu członka rodziny zmarłej, który od kilku dni nie
mógł się z nią skontaktować. W lokalu, oprócz ciała, policjanci zastali 34-letniego mężczyznę, który został zatrzymany (był nietrzeźwy).
Prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, która określi przyczynę śmierci kobiety. Przebywający w lokalu mężczyzna nie usłyszał
jeszcze zarzutów.

Wykręcili przednie lampy z porsche
Do nietypowego zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 sierpnia w rejonie ulicy Ogrodowej w Józefosławiu. Na jedną z posesji dostali się złodzieje, którzy wykręcili przednie lampy z porsche cayenne. Przy okazji
zajrzeli do niezamkniętego samochodu, kradnąc z niego portfel z kartami płatniczymi i dokumentami. Właściciel auta oszacował łączne straty na 43 tys. zł. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia.

Odpowie za kradzież telefonów
Z witryny w centrum handlowym zostało skradzionych kilka telefonów komórkowych. Wezwani na miejsce policjanci szybko ustalili rysopis sprawcy, a następnie przejrzeli nagranie z monitoringu. Rozpoznali
na nim złodzieja i niezwłocznie złożyli mu wizytę. W mieszkaniu 37-latka (miał ranę ciętą na prawym łokciu, która powstała prawdopodobnie
od rozbicia witryny) znaleziono kilka telefonów komórkowych. Mężczyzna przyznał się do dokonania kradzieży i trafił do aresztu. Teraz grozi
mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

GÓRA KALWARIA

Prowadził mimo zakazu
Kilka dni temu po południu na ul. Warszawskiej policjanci zauważyli seata, którego kierowca miał problem z utrzymaniem właściwego toru jazdy. Auto natychmiast zostało zatrzymane do kontroli. Okazało się, że jadący samochodem 58-latek jest kompletnie pijany – mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Co
ciekawe, już wcześniej sąd nałożył na niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany, a po
wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Wkrótce ponownie stanie przed sądem, tym razem grozi mu więzienie.

Podszywał się pod policjanta
Policjanci zatrzymali do kontroli mazdę, którą podróżował 52-letni
mężczyzna. W trakcie przeszukania auta ujawniono podrobioną odznakę policyjną oraz legitymację służbową. Ponadto w miejscu zamieszkania 52-latka odkryto amfetaminę, mefedron i znaczną ilość gotówki.
Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Za podszywanie się pod
policjanta i posiadanie środków odurzających grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

POWIAT

Odbędą zasądzoną karę
W ciągu dosłownie jednej doby na terenie powiatu policjanci zatrzymali cztery osoby poszukiwane przez sądy. Pierwszy mężczyzna
wpadł w Konstancinie-Jeziornie. Okazało się, że nie zapłacił grzywny w wysokości 1500 zł. Należność uregulowała rodzina i mężczyzna został zwolniony do domu. Kolejni zatrzymani nie mieli już tyle
szczęścia. 62-latek, 32-latek oraz 33-letnia kobieta dopuścili się przestępstw, za które zostali skazani na pobyt w zakładzie karnym. Wszyscy trafili już do miejsc odosobnienia, w których spędzą najbliższe
kilka miesięcy.

URSYNÓW

Chciał napić się dobrej kawy
Do jednego z marketów wszedł 28-latek, wrzucił do torby kilka
opakowań z drogą kawą i omijając kasy niezwłocznie skierował się
do wyjścia. Drogę zatarasował mu pracownik ochrony. Doszło do szamotaniny, w wyniku której złodziej został obezwładniony. Wkrótce
na miejsce przybyli policjanci, którzy zatrzymali krewkiego 28-latka.
Mężczyzna odpowie za kradzież rozbójniczą, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
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Zaniedbania doprowadziły
do kradzieży 5 mln zł
KONSTANCIN-JEZIORNA Na światło dzienne wychodzi coraz więcej faktów związanych z kradzieżą gminnych
pieniędzy. 5 mln zł miało trafić na bezpieczną lokatę w banku Credit Agricole. Tymczasem środki powędrowały na konto wskazane przez oszusta
Na początku sierpnia, podczas
nadzwyczajnej sesji rady miejskiej,
burmistrz Kazimierz Jańczuk przybliżył radnym i mieszkańcom szczegóły wyprowadzenia 5 mln zł z założonej 29 marca – jak się teraz okazuje - fałszywej lokaty. Poinformował,
że o kradzieży pieniędzy dowiedział
się 6 maja przez telefon od policjanta z komendy wojewódzkiej w Łodzi.
- Tego samego dnia poinformowałem o sprawie organy ścigania – mówił Kazimierz Jańczuk. Burmistrz
zapewniał, że od razu poprosił o wyjaśnienia kilku pracowników urzędu, w tym skarbnika Dariusza Lipca.
- Wystosowałem też pismo do
banku, w którym zostały ulokowane nasze środki. Te pieniądze nie
zostały skradzione z Banku Spółdzielczego w Piasecznie, który nas
obsługuje. Powierzyłem zewnętrznej kancelarii prawnej odzyskanie naszych 5 mln zł. Ta procedura została rozpoczęta, czekamy na
jej efekty – mówił burmistrz. Radni pytali burmistrza o bank, w którym zostały ulokowane pieniądze,
ale jego nazwa wówczas nie padła.
- To był bank, który ma oddziały w wielu miastach Polski, podlega
wszelkim regulacjom prawnym i nad
którego finansami czuwa Komisja
Nadzoru Finansowego – zapewniał
Kazimierz Jańczuk.
Wyszedł przelew, mimo
że nikt nie podpisał umowy
Kilka dni później burmistrz wystosował do radnych wniosek o odwołanie z funkcji skarbnika gminy
Dariusza Lipca. We wniosku Kazimierz Jańczuk zamieścił obszerne uzasadnienie. Jest w nim mowa o
tym, że to właśnie skarbnik 29 marca zlecił swojej zastępczyni przelanie na wskazany rachunek bankowy
kwoty 5 mln zł. Co ciekawe, pieniądze zostały przelane, mimo że bank
w którym miała zostać założona lokata, nie miał zawartej z gminą stosownej umowy. Burmistrz twierdzi,
że zatwierdzając dyspozycję przelewu nie miał takiej wiedzy. Po wykonaniu przelewu kontakt z rzekomym
pracownikiem banku Credit Agricole
Adamem Nowaczkiewiczem (nazwisko okazało się fałszywe), lobbującym za założeniem lokaty, się urwał.
Kazimierz Jańczuk stoi na stanowisku, że skarbnik nie dochował należytej staranności w zakresie weryfikacji, czy ma do czynienia z faktycznym przedstawicielem banku. Dlatego zawnioskował do radnych, aby
podjęli uchwałę o jego odwołaniu co
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Podczas wyjaśniania kulisów kradzieży burmistrz nie krył,
że ma pretensje do skarbnika, części radnych oraz banków,
które w jego opinii nie zachowały należytej staranności
w obchodzeniu się gminnymi pieniędzmi
jest równoznaczne z wypowiedzeniem
Dariuszowi Lipcowi umowy o pracę z
zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Po kilku dniach odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej, na które zaproszono Dariusza Lipca w
celu złożenia przez niego wyjaśnień.
Skarbnik przyznał, że oszust kontaktował się z nim od miesięcy. 18
marca Adam Nowaczkiewicz, podający się za pracownika banku Credit Agricole, złożył propozycję założenia lokaty. Była ona najkorzystniejsza na rynku. 29 marca Nowaczkiewicz przesłał skarbnikowi mailem skan umowy na zawarcie lokaty z numerem konta, na które miały
trafić gminne środki. Na skanie nie
było podpisów pracowników banku.
Dariusz Lipiec przesłał umowę do
urzędu (pracował wówczas zdalnie),
po czym zlecił swojej zastępczyni i
pracowniczce wydziału finansowego przygotowanie przelewu. Dyspozycja trafiła też na biurko burmistrza, który ją podpisał.
Burmistrz czuje się szkalowany
W poniedziałek komisja rewizyjna spotkała się ponownie. Tym razem zaproszono na „przesłuchanie”
burmistrza Kazimierza Jańczuka.
Burmistrz kolejny raz dziwił się, że
skarbnik nie zadzwonił do centrali banku tylko zawierzył oszustowi
podającemu się za jego przedstawiciela, mimo że był świadomy braku
podpisów na umowie (powinny widnieć tam podpisy dwóch pracowników banku i dwóch gminy) oraz że
pracowniczka wydziału finanso-

wego przygotowała dokumenty do
przelewu również nie zaprzątając
sobie tym faktem głowy.
- Ja sam nie jestem w stanie sprawdzać wszystkich umów, od tego mam
pracowników – tłumaczył burmistrz
kolejny raz przyznając, że zatwierdził
wykonanie przelewu na 5 mln zł.
Z wyjaśnień burmistrza wynika,
że rachunek na który zostały przelane gminne środki nie był rachunkiem technicznym gminy. Został
prawdopodobnie założony przez
oszusta w banku Credit Agricole.
Przy okazji wyszło na jaw, że na skanie umowy widniał inny numer telefonu niż ten bankowy, a oszust posługiwał się mailem o nieco innym
adresie niż ten przypisany pracownikom Credit Agricole.
Burmistrz Jańczuk podkreślił,
że obsługujący gminę bank spółdzielczy powinien sprawdzić na jakie konto wysyła pieniądze, a Credit Agricole zwrócić uwagę, że
ktoś chce wypłacić z konta pieniądze zdeponowane przez gminę.
Pod koniec posiedzenia komisji
Kazimierz Jańczuk podkreślił, że
wbrew pojawiającym się opiniom
nie ukradł żadnych pieniędzy, a
jego cały majątek stanowi niewielkie mieszkanie, garaż i używany samochód. Ubodło go też, że 20 sierpnia Krzysztof Bajkowski złożył projekt uchwały w sprawie obniżenia
burmistrzowi pensji. Nad projektem
tym rada pochyli się podczas najbliższej sesji 8 września. Wtedy też
radni zdecydują, czy odwołać z pełnionej funkcji Dariusza Lipca.

Tomasz Wojciuk
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Turniej koszykówki z udziałem Łukasza Koszarka
Już w najbliższą niedzielę w godz. od 11 do 18 na szkolnych boiskach przy
ul. Budowlanych odbędzie się turniej koszykówki „King od the G.K.” Mecze jeden na jednego rozegra aż 32 zawodników. Gościem specjalnym imprezy będzie Łukasz Koszarek, zawodnik koszykarskiej reprezentacji Polski, który będzie
na miejscu od godz. 14.30 do 16. Z innych atrakcji organizatorzy zaplanowali pokaz wsadów i oprawę muzyczną zapewnioną przed profesjonalnego didżeja.

KONSTANCIN-JEZIORNA
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Ostatnie dwa seanse kina na leżakach
Już w ten piątek (27 sierpnia) o godz. 21 na polanie przy Hugonówce będzie
można obejrzeć film „Dżentelmeni” z 2019 roku, czyli kino gangsterskie w najlepszym wydaniu. Reżyser Gay Richie z właściwym sobie poczuciem humoru zabierze
nas do londyńskiego półświatka pełnego oryginalnych postaci. A już we wtorek 31
sierpnia cykl kina letniego zakończy obraz „Na noże” w reżyserii Riana Johnsona.
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Uczcili pamięć niezłomnych partyzantów

POWIAT

Dotacja na
renowację zabytków
W tym roku na remonty i konserwacje mazowieckich zabytków samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 12 mln zł. Część z tej puli otrzymały także gminy z powiatu piaseczyńskiego. 40 tys. zł dofinansowania otrzyma parafia św. Jana Chrzciciela w Rembertowie na remont podłogi wraz z wykonaniem izolacji w zabytkowym kościele. 50 tys. zł otrzyma
Góra Kalwaria na wymianę okien z zabytkowym ratuszu, a 80 tys. zł gmina
Piaseczno na remont budynku starej
plebanii przy kościele św. Anny. Kolejne 80 tys. zł trafi do parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Górze Kalwarii, która prowadzi prace konserwatorskie we wnętrzu kaplicy św. Antoniego.
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Piknik na
pożegnanie lata
Już w najbliższą sobotę 28 sierpnia na placu zabaw w Łoziskach przy
ul. Złotych Łanów odbędzie się Piknik Rodzinny Sołectwa Jazgarzewszczyzna i Łoziska. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji. Na miejscu będą animacje dla dzieci, dmuchańce, warsztaty ceramiczne, kiermasz książek, koło fortuny oraz pokaz sztuk walki. Będzie można spróbować także dań z grilla, popcornu i
waty cukrowej. W trakcie pikniku będzie działał Punkt spisowy GUS. Początek o godz. 15.

TW

PIASECZNO Jak co roku w sierpniu, w uroczysku Zimne Doły
oddano hołd partyzantom, którzy walczyli w czasie II
Wojny Światowej w Lasach Chojnowskich
Uroczystości związane z 77.
Rocznicą Walk Kompanii Leśnej
im. por. „Szarego” Narodowych
Sił Zbrojnych z oddziałami niemieckimi rozpoczęły się od odśpiewana hymnu państwowego, po
którym głos zabrał por. Władysław
Sieradzki, prezes Stowarzyszenia
Pamięci Żołnierzy Samodzielnego
Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych.
Oprócz przypomnienia okoliczności bohaterskich walk w tym rejonie zaapelował również (wspólnie
z prowadzącym obchody wiceprezesem stowarzyszenia Mariuszem
Terlikowskim) do ludzi młodych,
zainteresowanych historią i kultywowaniem tradycji, o zasilenie
szeregów stowarzyszenia. Następnie mszę świętą polową odprawił
ksiądz proboszcz Jarosław Stolarczyk z parafii w Żabieńcu.

Kozłowskiego, który był nadzorcą
stawów, a także, po kilku dniach,
spacyfikowali cały Chojnów. Naszą pamięć o bohaterach i ofiarach
tamtych wydarzeń wyrażamy poprzez organizację uroczystości takich jak dzisiejsza.
Warto przy tym dodać, że historię
wydarzeń sprzed 77 lat znaleźć można, między innymi, w książce Agnieszki Cubały (wydanej przez gminę Piaseczno) „Piaseczno'44 - miasto i ludzie” oraz w komiksie autorstwa Sebastiana Sęka i Dawida Żabińskiego
„Zimny Dół - Gorące Serca”.
Józef Statkiewicz, przedstawiciel
Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy
Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych
przypomniał jak trudne było w powojennej Polsce kultywowanie pamięci o NSZ.
- Wszystkim członkom i żołnierzom NSZ przyznano uprawnienia
kombatanckie dopiero w roku 1991
– podkreślił.

Historia chwalebna i bolesna
- Działały tu duże grupy partyzanckie stawiające opór regularnym oddziałom niemieckim przypomniała wiceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak. - To tu swój ostatni bój
stoczyła kompania „Szarego” im.
Brygadiera Mączyńskiego. W tym
miejscu poległ też dowódca kompanii ppor. „Antek” Marian Orłowicz i jego żołnierze. W odwecie za
poniesione straty Niemcy wymordowali, między innymi, rodzinę
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Uczczono bohaterów
Po przemówieniach okolicznościowych odmówiono modlitwy za ojczyznę i Narodowe Siły
Zbrojne, po czym przystąpiono do apelu pamięci, a oficjalną część uroczystości zwieńczyło
złożenie wiązanek przy pomniku
„Szaniec nieugiętych” oraz przy
Kwaterze Leśników Mazowieckich przez delegacje lokalnych
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Por. Władysław Sieradzki poprowadził
modlitwę za Narodowe Siły Zbrojne
władz i organizacji. Na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni do Wiaty Białostockiej na
żołnierską grochówkę i wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych.
A już w najbliższą niedzielę
o godzinie 12 przy ulicy K lonowej w Pilawie odbędzie się uroczystość z okazji rocznicy walk
powstańczych w Lasach Chojnowskich, pacyfikacji wsi Chojnów przez Niemców i rozstrzelania 23 mieszkańców Chojnowa
– w tym pięciu braci Czapskich.
W programie: Msza Święta Polowa z udziałem Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej, przemówienia okolicznościowe, złożenie wiązanek.

Z kolei w poniedziałek 1 września
o godzinie 16 na Cmentarzu Parafialnym w Piasecznie odbędą
się tradycyjne obchody kolejnej
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Grzegorz Tylec
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Strefa Płatnego Parkowania rozrasta się
PIASECZNO Od kilku lat piaseczyńska Strefa Płatnego Parkowania poszerza się o kolejne
ulice. W środę radni zdecydowali, że parkomaty zostaną ustawione na ulicach Fabrycznej między Puławską a Wojska Polskiego, Ludowej oraz wzdłuż Julianowskiej, naprzeciwko cmentarza komunalnego
W uzasadnieniu uchwały czytamy, że wprowadzenie płatnego parkowania na Ludowej i Fabrycznej
(pierwsze 45 min będzie za darmo)
jest spowodowane deficytem miejsc
postojowych na tych ulicach. Gmina przewiduje ponadto, że przebudowa pobliskiej Puławskiej, gdzie
zlikwidowano co najmniej kilkanaście miejsc parkingowych, spowoduje dalsze pogorszenie sytuacji. Chodzi też oczywiście o zwiększenie rotacji pojazdów (temu miało służyć utworzenie strefy). Cel to 8-10
aut, które będą mogły zaparkować
w ciągu dnia na jednym miejscu.
Ma to pozwolić optymalnie wykorzystać przestrzeń parkingową. Podobna sytuacja jest przy cmentarzu komunalnym. O braku dostępności miejsc w tej lokalizacji pisaliśmy już wielokrotnie (parking przed
cmentarzem jest notorycznie zastawiany przez mieszkańców pobliskiego osiedla). Gmina rozważała różne
scenariusze. W końcu zdecydowano

się na objęcie okolic cmentarza Strefą Płatnego Parkowania, która do tej
pory obejmowała swym zasięgiem
jedynie centrum miasta.
Oczywiście podjęciu uchwały,
jak to zwykle bywa w przypadku poszerzania strefy płatnego parkowania, towarzyszyła burzliwa dyskusja.
- Coraz większa część Piaseczna

Coraz więcej mieszkańców
zastanawia się, czy poszerzanie strefy płatnego parkowania ma sens. Tym bardziej, że
bezpłatnych miejsc parkingowych nie przybywa
jest objęta strefą płatnego parkowania – zauważyła radna Renata Mirosław. - Jednocześnie nie są wyznaczane nowe miejsca pod bezpłatne
parkingi. Apeluję do włodarzy i radnych, aby nie doprowadzać do sytuacji, jaka jest dziś w Warszawie.
Rozszerzenie strefy płatnego parkoR
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wania nie rozwiąże problemu z dostępnością miejsc. Dziś sytuacja jest
taka, że miejsca płatne są wolne, a
osiedlowe parkingi zatłoczone.
Radna zwróciła także uwagę na
fakt, że strefa płatnego parkowania
dotknie pacjentów przychodni przy
Fabrycznej i Ludowej, którzy będą
musieli płacić za możliwość pozostawienia w rejonie tych placówek
samochodu.
- Chyba lepiej jest znaleźć wolne miejsce parkingowe i za nie zapłacić niż nie móc w ogóle zaparkować – zastanawiał się wiceburmistrz Robert Widz. Z kolei wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak zapewniła, że rozważany jest pomysł udostępnienia pacjentom miejsc (rotacyjnie) na wewnętrznym parkingu przychodni przy Fabrycznej. Podczas dyskusji o rozszerzeniu strefy powrócił też temat bezpłatnych, wielopoziomowych parkingów, które miały być pierwotnie alternatywą dla

Już niedługo na Fabrycznej i Ludowej pojawią się parkomaty
płatnych miejsc w centrum miasta. - Te parkingi do tej pory nie
powstały. Jeśli chodzi o parkowanie, zaczynamy zaciskać sobie pętlę na szyi – przekonywał kolegów
z rady Michał Mierzwa. Faktycznie, jeszcze niedawno gmina mówiła o możliwej lokalizacji takiego
parkingu w centrum miasta (przy

Sierakowskiego), ewentualnie przy
dworcu PKP. Od jakiegoś czasu ten
temat jest jednak passe.
Wielopoziomowy
parking
umieszczony na obrzeżach miasta
prawdopodobnie by nie zdał egzaminu, bo wszyscy wolą parkować w centrum – stwierdziła radna Magdalena
Woźniak. - Żadna lokalizacja pod taki
parking nie byłaby chyba dobra. Poza
tym koszt takiej inwestycji to przynajmniej kilkanaście milionów złotych.
Ostatecznie większość radnych
opowiedziało się za rozszerzeniem
strefy płatnego parkowania, przeciwko zagłosowali tylko radni PiS.

Tomasz Wojciuk
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Po rozbiórce straci dach nad głową Dofinansowanie do
szczepień przeciwko HPV

KONSTANCIN-JEZIORNA – Na gminnej działce przy ul. Bielawskiej za chwilę zaczną się wyburzenia nieruchomości. W jednym z budynków mieszka mężczyzna, który straci dach
nad głową – zaalarmowali nas mieszkańcy
PIASECZNO Publiczna przychodnia przy ulicy Fabrycznej zachęca do
Działka znajdująca się na tywykonywania szczenień przeciwko HPV, którym mogą poddawać się
łach Top Marketu zlokalizowanekobiety od 12 do 20 roku życia. Dla dziewczynek z rocznika 2009 gmina
go przy rondzie Armii Krajowej zoprzewidziała 50-procentowe dofinansowanie
stała przeznaczona przez gminę na
sprzedaż. Budynek, w którym mieściły się lokale komunalne, zostanie wyburzony. Podobny los czeka
pozostałe zabudowania znajdujące się na terenie posesji. Jak się okazuje, w niewielkiej komórce od 2015
roku mieszka pan Piotr. Mężczyzna
funkcjonuje dzięki wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie oraz życzliwości sąsiadów. Wcześniej mieszkał w lokalu komunalnym, ale decyzją sądu
został eksmitowany za zaległości w
opłatach czynszowych.
– Rzeczywiście nie płaciłem
– przyznaje pan Piotr, który po eksmisji przeniósł się do malutkiej komórki po drugiej stronie podwórka. - Chcieli mnie umieścić w Lininie, ale się nie zgodziłem. Tu się urodziłem, tu mam lekarzy, nie wyobrażam sobie przeprowadzki – mówi
mężczyzna. Przyznaje, że w przeszłości nadużywał alkoholu, ale od
wigilii 2014 roku już nie pije. Od 10
lat ma orzeczenie o umiarkowanej
niepełnosprawności, aktualnie nigdzie nie pracuje.
– Próbowałem zatrudnić się w
ochronie, ale szwankuje mi zdrowie – mówi 55-latek. - Mam cukrzycę
i zawroty głowy, biorę leki przeciwbólowe, zasypiałem na służbie i nie
przedłużono ze mną umowy.
Mężczyzna bardzo chwali wspar-

cie i zaangażowanie pracowników
ośrodka pomocy społecznej, ale martwi się, że po rozbiórce szopy, w której mieszka, straci dach nad głową.
- Staram się w gminie o przydział mieszkania, ale niestety bez rezultatu – żali się pan Piotr. - Wszyscy, którzy mieszkali przy Bielawskiej dostali mieszkania socjalne,
tylko ja zostałem w tej komórce.
Mężczyzna żyje w fatalnych warunkach. Malutkie pomieszczenie, którego połowę zajmuje łóżko, zimą
ogrzewał piecykiem gazowym. W tej
chwili nie ma już prądu, który wcześniej pobierał z sąsiedniego budynku socjalnego. Gdy ten opustoszał,
pozostała tylko komórka pana Piotra i niewielki gołębnik.
- Ptakom zapewniłem już dom,
przygarnie je sąsiad – mówi mężczy-

zna patrząc na gołębie. - A ze mną
nie wiem co będzie? Chyba trafię
pod most.
- Ten człowiek został eksmitowany zgodnie z prawem – podkreśla wiceburmistrz Konstancina-Jeziorny Ryszard Machałek.
- Miał zapewniony lokal tymczasowy, ale zrzekł się go informując,
że sam zapewni sobie mieszkanie.
Wiceburmistrz obiecuje, że komisja mieszkaniowa na najbliższym
posiedzeniu przeanalizuje sprawę
pana Piotra i zastanowi się, w jaki
sposób można mu pomóc. Niestety
liczba osób oczekujących na pomoc
mieszkaniową gminy wciąż jest długa, a zasoby komunalne samorządu
ograniczone.

Adam Braciszewski
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HPV to inaczej wirus brodawczaka ludzkiego, który może prowadzić do
nowotworu szyjki macicy. Szczepienia przeciwko HPV to najskuteczniejsza
metoda profilaktyki, bardzo ograniczająca ryzyko powstawania tego ciężko
leczącego się raka, na którego umiera rocznie ponad 1,5 tys. kobiet (jest to
czwarty najczęściej występujący wśród Polek nowotwór). - W naszym kraju
rak szyjki macicy rzeczywiście występuje niepokojąco często, częściej niż w
większości państw Unii Europejskiej – potwierdza Agnieszka Kurczuk-Powolny, ginekolożka z przychodni przy Fabrycznej. - Przyczyną jest to, że Polki nie
robią regularnie cytologii i nie szczepią się przeciwko HPV.
Dziewczynki w wieku 12-15 lat powinny przyjąć szczepionkę dwudawkową. W przychodni przy Fabrycznej jedna dawka kosztuje 400 zł. 12-latki (rocznik 2009) drugą dawkę otrzymają za darmo, bo sfinansuje ją gmina. Nastolatki w wieku od 15 do 20 lat powinny przyjąć trzy dawki szczepionki. Kiedyś
dużo mówiło się o tym, że po szczepionce przeciwko HPV mogą występować
powikłania i niebezpieczne dla zdrowia skutki uboczne. - To jest już jednak
przeszłość. Dziś mamy nowe, bardzo dobrze przebadane szczepionki, które są
całkowicie bezpieczne – podkreśla Agnieszka Kurczuk-Powolny. - Naprawdę
wiem, co mówię. Sama niedawno zaszczepiłam przeciwko HPV swoją córkę.
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Promują adopcję bezdomnych zwierząt
GÓRA KALWARIA „Psia bezdomność, temat rzeka…” - pod takim hasłem dwaj bracia, którym nie jest obojętny los zwierząt, postanowili przemierzyć kajakiem Wisłę od jej źródeł, aż do ujścia. Akcja ma promować
schronisko w Czaplinku, które powstało w 2016 roku i zachęcać do adopcji niechcianych czworonogów
Schronisko prowadzi doktor Dariusz Różycki, znany weterynarz i
społecznik mieszkający w Konstancinie. Trafiają do niego zwierzęta
z gmin Kozienice, Prażmów, Chynów, Goszczyn i Piaseczno. - Obecnie przebywa u nas 28 psów i 20 kotów – mówi doktor Różycki.
Od początku działalności schronisko starało się popularyzować problemy związane z psią bezdomnością
i łamać stereotypy krążące na temat
tego typu ośrodków. Pierwsze problemy pojawiły się już na początku, kiedy to okoliczni mieszkańcy próbowali zablokować budowę schroniska. Argumentowali, że pogorszy ono jakość
ich życia.
- Ci ludzie bali się hałasu i przykrego zapachu – wyjaśnia weterynarz. - Dopiero gdy zaczęliśmy działać okazało się, że te uciążliwości
praktycznie nie występują, a dobrze
prowadzone schronisko nie ma nic
wspólnego z wcześniejszymi wyobra-

90 proc. psów, które trafiają
do schroniska w Czaplinku,
dzięki czipom i informacjom
przekazywanym za pośrednictwem internetu wraca
do swoich właścicieli
żeniami i obawami naszych sąsiadów.
Obiekt w Czaplinku chętnie
współpracuje ze szkołami i uczelniami. Przyjmuje wycieczki, namawia też do współpracy wolontariu-

drogę liczącą niemal 1000 km.
Spływ rozpoczął się 13 sierpnia i
z początku przebiegał dość opornie.
Już drugiego dnia bracia przedziurawili kajak, trzeciego stracili wiosło, a
po tygodniu wezbrane wody królowej
polskich rzek zabrały im część ekwipunku. Potem było już znacznie lepiej
– Michał i Bartek pokonywali dziennie od 85 km do nawet 120 km. Kajakarze liczą, że uda im się dotrzeć do
Gdańska już w ten piątek. Ich zmagania można obserwować na fanpage'u
schroniska w Czaplinku (https://www.
facebook.com/PrimaVetAdopcje).

Tomasz Wojciuk
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TARCZYN

Wspaniała zabawa na rodzinnym
pikniku w Grzędach przy
bardzo dużej frekwencji
„Za mundurem panny sznurem” – mówi dobrze znane przysłowie. Jednak na pikniku z
udziałem służb mundurowych zagościły nie tylko panny, lecz całe rodziny. Gościnnie i
radośnie – tak w dwóch słowach można podsumować atmosferę pikniku, który odbył
się 22 sierpnia w Grzędach.
Podczas pikniku miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu gaśniczego i strojów strażackich
przez Panią Bożenę Żelazowską
Posłankę na Sejm RP na ręce druhów i druhen z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kotorydzu i z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie.
Władze samorządowe reprezentowała Barbara Galicz Burmistrz
Tarczyna oraz Elwira Młoźniak –
Skarbnik Gminy.
Specjalne słowo na ręce Burmistrz Tarczyna do uczestników

pikniku skierował Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego:
„Z wielkim zadowoleniem obserwuję, jak gmina Tarczyn prężnie się
rozwija. Lokalne władze, umiejętnie wykorzystując jej potencjał oraz
pozyskując środki z różnych źródeł
krajowych i unijnych, realizują kolejne cenne działania i przedsięwzięcia, dzięki którym Państwa mała ojczyzna staje się coraz bardziej atrakcyjnym, bezpiecznym i przyjaznym
miejscem do życia, pracy i wypo-

GÓRA KALWARIA We wtorek rano sadownicy związani z
Agrounią zablokowali drogę krajową nr 50 w Czaplinku

Blokada rozpoczęła się o godz. 8. rano i trwała całą dobę. Przejazd drogą zastawiono traktorami i słomianymi belami, przepuszczano tylko pojazdy służb ratowniczych. Jak podają organizatorzy blokady, w Czaplinku pojawiło się łącznie 50
traktorów i ok. 200 rolników, którzy zmieniali się czuwając nad zamkniętym odcinkiem drogi. Mimo że policja wytyczyła objazdy drogami wojewódzkimi i powiatowymi, po obu stronach drogi krajowej nr 50 kierowcy nie uniknęli korków.
Manifestacja sadowników to wyraz ich sprzeciwu wobec polityki rządu oraz
zaniżania przez zakłady przetwórcze cen skupu jabłek, które nie pokrywają kosztów zbioru. Sadownicy oskarżają rząd o brak reakcji, brak rozmów z organizacjami rolniczymi oraz złą politykę zagraniczną skutkującą m.in. brakiem możliwości
eksportu jabłek w kierunku wschodnim (Białoruś) – Bulwersują nas zapowiedzi,
że ceny w skupach mają jeszcze bardziej spaść – mówił prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski podczas konferencji, która odbyła się w Kozietułach. – Podaje się jakieś wyimaginowane dane światowe, które by to uzasadniały.
Nie ma takich danych, które mówiłyby, że cena koncentratu spada i nie ma zapotrzebowania na jabłka przemysłowe. Nie ma zapasów z ubiegłego roku, nie ma
wreszcie konkurencji taniego koncentratu z Chin z powodu kosztów transportu.
Jest rosnący popyt na sok jabłkowy, więc nie ma żadnych podstaw do tego, żeby
te ceny obniżać – argumentował Maliszewski.

Każdego dnia spływu Michał i Bartek Różyccy przedstawiają
dwa czekające na adopcję psy
szy. Przebywające tu zwierzęta brały
udział w akcjach społecznych zachęcających do adopcji, występowały
też w teledyskach (m.in. „Szarówka”
Darii Zawiałow). Jakiś czas temu
syn właściciela ośrodka Michał Różycki (prezes Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom przy Schronisku w
Czaplinku) wpadł na pomysł, mający
uwrażliwiać ludzi na trudny los bezpańskich zwierząt. Wymyślił, że spłynie Wisłą od jej źródeł, aż do Gdańska, przy okazji przedstawiając podopiecznych schroniska i namawiając
do ich adopcji. Do kajaka zaprosił
brata Bartłomieja, z którym ruszył w

Sadownicy
zablokowali drogę

czynku, a jej znaczenie na mapie naszego regionu rośnie.”
Adam Struzik pozdrowił wszystkich uczestników pikniku, życząc
miłej zabawy.
- Jestem bardzo szczęśliwa, że
mogę spotkać się z państwem, po
tak długiej przerwie związanej z
pandemią. Z pewnością będzie to
okazja do wspaniałego spędzenia
niedzielnego popołudnia – mówiła do uczestników zabawy Barbara Galicz. Burmistrz Tarczyna podziękowała Pani Poseł za obecność na pikniku, zaznaczając, że
jest zawsze mile widziana w Gminie Tarczyn.
Zabawa była wyśmienita. Na
najmłodszych uczestników czekały kolorowe dmuchańce, malowanie buziek, konkursy z nagrodami,
a co najważniejsze bojowe pojazdy
strażackie. Dopełnieniem wspaniałej rozrywki była zabawa w pianie, którą zapewnili niezawodni
druhowie OSP Kotorydz.
fot. Magdalena Dąbrowska,
Kinga Komorowska, Mateusz Olesiński

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO
INFORMACJA

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, zamieszczone zostały wykazy dot. wynajęcia:
1) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2024 r. działki ewidencyjnej nr 335/2 oraz części działki ewidencyjnej nr 324, obręb 24, miasto Piaseczno, z przeznaczeniem tereny zieleni;
2) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2024 r. części działki ewidencyjnej nr 324, obręb 24,
miasto Piaseczno, z przeznaczeniem tereny zieleni;
3) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2024 r. działki ewidencyjnej nr 333/2 oraz części działki ewidencyjnej nr 324, obręb 24, miasto Piaseczno, z przeznaczeniem tereny zieleni;
4) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2024 r. działek ewidencyjnych nr 330/1 i 328/5 oraz części działki ewidencyjnej nr 324, obręb 24, miasto Piaseczno, z przeznaczeniem tereny zieleni i ciągi komunikacyjne;
5) na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2024 r. działki ewidencyjnej nr 335/1 oraz części działki ewidencyjnej nr 324, obręb 24, miasto Piaseczno, z przeznaczeniem tereny zieleni;
Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. od dnia 20.08.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Putkiewicz

Ogłoszenie o III przetargu
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.),

ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 43/3 o powierzchni 139 m2, położona w obr. 16 m. Piaseczno w rejonie
ul. Kniaziewicza i ul. Wojska Polskiego, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
WA5M/00429512/7;
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 04.09.2020 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 26.02.2021 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 1 MW/U – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.
Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, niezabudowana, stanowi teren drogi osiedlowej przy ul. Nad Perełką, wśród budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej miejskiej biegnącej w ul. Kniaziewicza.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
W/wym działka obciążona jest odpłatną służebnością gruntową, ustanowioną na czas nieoznaczony, na rzecz właściciela nieruchomości objętych treścią księgi wieczystej WA1I/00034107/7, WA1I/00034105/3, WA1I/00034106/0, WA1I/00035368/1 polegającą na prawie przechodu i przejazdu po całej powierzchni działki gruntu zarówno do ulicy Jana Pawła II, jak i do ulicy Kniaziewicza; właściciele mają również
prawo położenia i utrzymania na całej działce nawierzchni drogowej i chodników, będących budowlą w rozumieniu prawa budowlanego.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości – 38.468,25 zł brutto ( w tym 23 % podatku VAT)
Wysokość wadium: 1.923,42 zł
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 08.10.2021 r. o godz. 930 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, na I piętrze (pok. 38). Pisemne oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 04.10.2021r. (włącznie) – w zamkniętych kopertach.
Oferty składane przez zainteresowanych powinny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu,
stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Dowód wpłacenia wadium,
6. Podpis(y) oferenta(ów)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 04.10.2021r. przelewem na rachunek bankowy Gminy
Piaseczno nr 14 1240 6973 1111 0010 8670 8392.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Sprzedający zbywa nieruchomość opisaną zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej o wpłacone wadium) najpóźniej 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz
może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.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.
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE. L 119 z 04.05.2016r., str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Piaseczno – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno można uzyskać na stronie www.bip.piaseczno.eu”

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz.1990) 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, zamieszczone zostały wykazy dot.:
1) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 342/2, obr. 24 oraz działki nr
341/2, obr. 24, położonej przy ul. Żeglińskiego w Piasecznie, z przeznaczeniem
pod teren zieleni i ciągi komunikacyjne;
2) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 344, obr. 24, położonej przy ul.
Żeglińskiego w Piasecznie, z przeznaczeniem pod teren zieleni;
3) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 340/2, obr. 24 oraz działki nr
341/7, obr.24, położonej przy ul. Żeglińskiego w Piasecznie, z przeznaczeniem
pod teren zieleni i ciągi komunikacyjne;
4) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 344, obr. 24, położonej przy ul.
Żeglińskiego w Piasecznie, z przeznaczeniem pod teren zieleni;
5) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 340/3, obr. 24, położonej przy ul.
Żeglińskiego w Piasecznie, z przeznaczeniem pod teren zieleni;
6) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 323, obr. 24 oraz działki nr 343/1,
obr.24, położonej przy ul. Przesmyckiego w Piasecznie, z przeznaczeniem pod teren zieleni;
7) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 339/8, obr. 24, położonej przy ul.
Żeglińskiego w Piasecznie, z przeznaczeniem pod teren zieleni i ciągi komunikacyjne;
8) wynajęcia na czas oznaczony działki o nr ew. 336/2, obr. 24, położonej przy ul.
Markowskiego w Piasecznie, z przeznaczeniem pod teren zieleni.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. od dnia 24.08.2021 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

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. wynajęcia na czas oznaczony w
trybie bezprzetargowym od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. działek oznaczonych nr ewid. 115/65 I 115/66 obręb 35, miasto Piaseczno, będących własnością Gminy Piaseczno z przeznaczeniem pod tereny zieleni.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia
wywieszenia, tj. od dnia 11.08.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Putkiewicz

Informacja o wywieszeniu wykazu
nieruchomości przeznaczonych
przez Gminę Piaseczno do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1990ze 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 został udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: niezabudowane działki ewidencyjne oznaczone nr 7/49 i 7/53, położone w obrębie 10
miasta o powierzchni łącznej 1390m.kw.
Piaseczno, 2021-08-11
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz

Piaseczno, 24.08.2021 r.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, położonego w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 33/10, o
powierzchni 21,01 m2 z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową na czas nieoznaczony.
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym położonym w Piasecznie przy ul. Warszawskiej 33/10. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych
00/100 ).Do podanej stawki zostanie doliczony Vat wg obowiązujących przepisów. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 101,00 zł. (słownie: dwa tysiące sto jeden złotych 00/100). Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych ( energia elektryczna, centralne ogrzewanie, wywóz
śmieci, zimna woda, ciepła woda i odprowadzenie ścieków, itp.). Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia każdego miesiąca.
Na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. Prace adaptacyjne i inne związane z urządzeniem oraz wyposażeniem lokalu Najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt..
Umowa najmu będzie obowiązywała od 01.10.2021 r. Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może
ulec zmianie.
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia 20.09.2021r. do godz. 10:00. z napisem na kopercie:
Przetarg na najem lokalu użytkowego ,usytuowanego w budynku przy ul. Warszawskiej 33/10 w Piasecznie
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20..09.2021 r. o godz. 11:00 w Sali nr 012 ,w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1.
Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w siedzibie UMiG Piaseczno
przy ul. Warszawskiej 1,termin wizji. Oferty przyjmowane są wyłącznie na druku oferty dostępnej w Wydziale Polityki Mieszkaniowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, pokój nr 120. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1,w pokoju nr 120 lub pod nr tel. 22/ 701 75 93.
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kułakowska-Michalak

Informacja o wywieszeniu wykazu
nieruchomości przeznaczonych
przez Gminę Piaseczno do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1990ze 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 został udostępniony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego:
niezabudowana działka ewidencyjna 7/51, położona w obrębie 10 miasta , o powierzchni 201 m.kw.
Piaseczno, 2021-08-11
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity 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, o
powierzchni 29,66m2, usytuowany w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie, przeznaczony do wynajęcia na czas oznaczony, na prowadzenie działalności
handlowo-usługowej pod nazwą „Milka”.
I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
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PIASECZNO

Koncert młodych
talentów na rynku
W piątkowy wieczór 27 sierpnia o godzinie 18. na Placu Marszałka Piłsudskiego w Piasecznie odbędzie się koncert utalentowanej młodzieży z terenu powiatu piaseczyńskiego. W programie imprezy covery polskich
i anglojęzycznych przebojów.
Wystąpią: Katarzyna Kopniak,
Maja Stawiarska, Julianna Stopnicka, Marcin Molski oraz gościnnie Julia Kurzydlak. Organizatorem tego muzycznego wydarzenia jest Grzegorz Rowiński - mieszkaniec Piaseczna przy
współpracy z Biurem Promocji
Powiatu Piaseczyńskiego.

Bz

Smolik//Kev Fox zagrają
na zakończenie wakacji
W najbliższą sobotę na terenie kolejki wąskotorowej z koncertem plenerowym wystąpi
duet Smolik//Kev Fox. Ich debiutancki album był jednym z
najlepiej ocenianych albumów
2015 roku, za który artyści odebrali Fryderyka w kategorii elektronika i alternatywa. Od czerwca 2017 roku ma status platynowej płyty. Początek o godzinie
20. Bilety: 40 złotych.

Tyl.
LESZNOWOLA

Nowa Iwiczna
Classic Car
W najbliższą niedzielę na parkingu przy Centrum Edukacji i
Sportu w Mysiadle (ul. Kwiatowa
28) odbędzie się kolejne spotkanie miłośników klasycznej motoryzacji i nie tylko. Początek imprezy o godzinie 17.

Do miasta ponownie
przybędzie Józef Piłsudski
GÓRA KALWARIA Już w najbliższą niedzielę w Górze Kalwarii
czas cofnie się o 100 lat. Miasto odwiedzi Józef Piłsudski!
Ostatni raz marszałek gościł tu 3 sierpnia 1921 roku, dekorując krzyżami Virtuti Militari 133 kawalerzystów, którzy wykazali się męstwem w bitwie z Bolszewikami
Planowany piknik histor yczny będzie nawiązy wał do w ydarzeń, które zelektr yzowały 100
lat temu lokalną społeczność.
Gwoździem programu ma być
inscenizacja zatytułowana „Na
Polach Chwały 1920”, w której
weźmie udział około 120 rekonstruktorów.
Piknik rozpocznie się o godz.
11 od złożenia kwiatów przed obeliskiem na błoniach, który w 10 lat

ską. Około godz. 12.15 pochód dotrze przed byłe budynki koszarowe
przy ul. Dominikańskiej, gdzie odbędzie się odsłonięcie tablicy poświęconej Centralnej Szkole Straży Granicznej, która miała swoją
siedzibę w Górze Kalwarii przed
II wojną światową. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi na rynku o godz. 13. W ramach wydarzenia przewidziano: wystawy sprzętu i wyposażenia używanego przez
żołnierzy polskich w 1920 r., broni i umundurowania, stanowisko
prac ręcznych, obóz ułanów, stanowisko wojsk łączności, szpital polowy, wystawę o bohaterach
wielkiej wojny z gminy Góra Kalwaria. W części muzycznej o godz.
13.20 rozpocznie się koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, natomiast o godz. 14.40 będzie
można obejrzeć recital „Bodo” z
udziałem Dariusza Kordka oraz
grupy tanecznej. Od godz. 16 ulica 3 Maja zamieni się w scenę, na
której odbędzie się pełna zwrotów akcji inscenizacja. Piknik zakończy się salwą armatnią o godz.
18. W imprezie weźmie udział grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare szeregi”. - To będzie naprawdę

Piknik rozpocznie się
o godz. 11 przy obelisku na
błoniach i potrwa do 18
po wizycie Józefa Piłsudskiego w
Górze Kalwarii ufundowali kawalerzyści konni. W uroczystości tej
weźmie udział pododdział rekonstruktorów z 1920 r., zostanie również oddana salwa armatnia. O
godz. 11.45 sprzed ratusza wyruszy parada historyczna z udziałem
około 60 rekonstruktorów, także na koniach, pojazdów wojskowych oraz samochodów z początku X X wieku. Przejdzie ulicami:
Piłsudskiego, ks. Sajny, bpa Wierzbowskiego, Pijarską i DominikańK
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W imprezie weźmie udział około 120 rekonstruktorów
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W sobotę 28 sierpnia o godz.
15 odbędzie się plener z malarzem Marcinem Hugo-Baderem.
Udział w plenerze jest bezpłatny, organizator zapewnia sztalugi i płótna. Zapisy: biuro@hugonowka.pl (w tytule maila należy
wpisać „plener z Marcinem Hugo-Baderem”). Do 12 września
w Hugonówce można też oglądać wystawę malarstwa Marcina Hugo Badera „Barwy zawieszonego kalendarza”. Wstęp na
wystawę jest bezpłatny, ale obowiązuje reżim sanitarny.

TW

Tribute to Cole Porter
W niedzielę o godz. 17 w altanie przy Hugonówce odbędzie
się plenerowy koncert „Tribute to
Cole Porter” w wykonaniu Vinyl
String Quartet. W czerwcu minęła 130. rocznica urodzin Cola Portera. Z tej okazji kwartet smyczkowy przygotował projekt przypominający twórczość tego znanego amerykańskiego kompozytora. Podczas godzinnego koncertu nie zabraknie takich utworów
jak: „Night And Day”czy „I’ ve Got
You Under My Skin” – popisowego utworu Franka Sinatry.
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Pani

Małgorzacie Szwed

Panu

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Krzysztofowi Rewerskiemu

Plener malarski z
Marcinem Hugo-Baderem

O

Tomasz Wojciuk

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Tyl.
KONSTANCIN-JEZIORNA

do tego m.in. dwie armaty i aż siedem samochodów pancernych.

zapierająca dech w piersiach rekonstrukcja – zapewnia Zbigniew
Rowiński, szef rekonstruktorów. Przygotujemy scenki z wojny polsko-bolszewickiej. Wykorzystamy

Ojca

Pracownikowi Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

składają
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agata Wilczek

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

ă
składają
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agata Wilczek

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jolanty Filipkowskiej
wieloletniej pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Agata Wilczek

Burmistrz
Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk
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Na skutek wybuchu wyleciało okno
KONSTANCIN-JEZIORNA Do wybuchu doszło w poniedziałek w jednym z mieszkań na czwartym piętrze przy ul. Bielawskiej. Na miejscu przyjechało 7 zastępów straży pożarnej,
policja i karetka pogotowia. Jedna osoba została poszkodowana
Służby ratownicze otrzymały zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu gazu. Początkowo podejrzewano, że eksplodowała butla z gazem, ale po bliższych oględzinach tych przypuszczeń nie potwierdzono. Ewakuacja bloku nie była konieczna.
– Z lokalu wyleciały szyby, poszko-

dowana kobieta doznała niewielkich oparzeń – informował nas mł.
bryg. Łukasz Darmofalski. – Gaz
został zakręcony, sprawdzane są
inne lokale.
– Wykluczyliśmy wybuch butli z gazem – poinformowała nas
następnego dnia asp. Magdalena
Gąsowska z Komendy Powiato-

wej Policji w Piasecznie. – Przypuszczalną przyczyną eksplozji
mógł być wybuch aerozoli zgromadzonych przez kobietę przebywającą w mieszkaniu. Postępowanie w tej sprawie wciąż jest
prowadzone.
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Dostała szansę na nowe życie
PIASECZNO Magdalena Kamińska, mieszkanka Zalesia Górnego, od urodzenia choruje na
rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Pomimo swojej niepełnosprawności dała się w gminie
poznać z działalności na rzecz innych oraz różnorodnych zamiłowań artystycznych.
Niedawno zyskała szansę i nadzieję na nowe życie
SMA jest chorobą postępującą, która osłabia wszystkie mięśnie i jeszcze do niedawna była
nieuleczalna.
- Spowodowała ona, że od siódmego roku życia poruszam się na
wózku – mówi Magdalena Kamińska. - Niestety, mam słabe ręce, w
związku z tym jest to wózek o napędzie elektrycznym.
Jako osoba niepełnosprawna
na co dzień musi zmagać się z pokonywaniem wielu barier. Wymienia, między innymi, brak dostępnych gabinetów specjalistycznych
w przychodniach, ciężkie drzwi,
wycieraczki, wysokie lady, strome
pochylnie czy wysoko umieszczone
przyciski przy przejściach dla pieszych.
- Szkoda, że często zapomina
się o tym, że dostępność to nie tylko wjazd do obiektu, ale np. różnego rodzaju niedogodności w sklepach – zwraca uwagę mieszkanka Zalesia Górnego. - Chciałabym,
aby zmieniło się myślenie. Samodzielność jest bardzo ważna. Każdy z nas potrzebuje świadomości,
że może coś sam osiągnąć oraz potrzebuje wyjść z domu.
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Razem żyje się lepiej
Postępująca choroba nie załamała jednak pani Magdy, której życiowy optymizm udziela się także
otaczającym ją osobom.
- Siłę dają mi ludzie - przyznaje.
- Uwielbiam cytat „To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest
do szczęścia”. Mam taki charakter,
że niewiele mi potrzeba do działania
i posiadam wewnętrzną mobilizację,
która mnie nakręca do podejmowania nowych wyzwań.
Przez 10 lat mieszkanka Zalesia pełniła funkcję prezesa, koordynatora oraz pomysłodawcy większości inicjatyw Stowarzyszenia Razem Lepiej, które działało na rzecz
osób z niepełnosprawnością oraz
ich opiekunów.
- Za sukces uważam to, że osoby
z różną niepełnosprawnością zaczęły wychodzić z domów i doświadczyły przyjaźni, która w większości
przypadków była ich wielkim marzeniem – mówi Magdalena Kamińska.
Warto dzielić się swymi pasjami
Wielką pasją Magdaleny Kamińskiej od zawsze była również muzyka. Po wielu latach szukania swojej
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Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane?
Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg
przed laminacją

drogi zawodowej stwierdziła, że najbardziej pragnie zarażać młodych
ludzi sztuką. I tak właśnie powstał
pomysł na naukę dzieci, młodzieży
i dorosłych gry na pianinie, gitarze
oraz ukulele. Oprócz prywatnych
zajęć pracuje też jako instruktor w
Centrum Kultury.
- Bardzo się cieszę, że nasza
gmina daje możliwość rozwoju
zawodowego osobom z niepełnosprawnościami – przyznaje pani
Magda. - Od niedawna jestem
również pracownikiem Biblioteki
Publicznej w Piasecznie. Tworzę
napisy do filmów promujących naszą bibliotekę.
Oprócz pracy zawodowej działa
także społecznie. Należy do Rady
Sołeckiej Zalesia Górnego i pełni
funkcję redaktor naczelnej „Przystanku Zalesie”.
Magdalena Kamińska interesuje
się też różnego rodzaju rękodziełem
i fotografią.
- Lubię poznawać nowe techniki ozdabiania różnych elementów zdradza. - Czasami mam przyjemność prowadzić warsztaty dla dzieci
w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym,
przekazując swoje umiejętności.

po laminacji

Zabieg laminowania
Laminowanie iNeo-Crystal firmy Estel jest to nowoczesny zabieg regeneracji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powstaje
specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, gładkości, elastyczności oraz blasku.
Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste,
jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Zabieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od stanu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

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

Szansa na nowe życie
Od stycznia 2019 roku wszyscy pacjenci w Polsce (niezależnie od rodzaju SMA i stopnia zaawansowania tej choroby) zyskali
dostęp do leczenia nowoczesnym
lekiem (nusinersen, Spinraza®),
którego koszt jest w całości finansowany z budżetu państwa. Jest to
przy tym jeden z najdroższych leków świata, a koszt jednej dawki w
Unii Europejskiej to około 90 tysięcy euro.
Centralny Szpital Kliniczny

UCK WUM przy ulicy Banacha w
Warszawie jest jednym z kilku szpitali w Polsce, gdzie można zgłosić
się na terapię.
Magdalena Kamińska 16 czerwca otrzymała swoją pierwszą dawkę
najdroższego leku świata.
- Początkowo przyjmowałam go
co dwa tygodnie – tłumaczy Magdalena Kamińska. - Czwarta dawka jest oddalona mniej więcej o
miesiąc od trzeciej dawki, a kolejne będą już co cztery miesiące.
Nowe siły i optymizm na przyszłość
A jak wygląda w praktyce ta procedura medyczna? Lek podawany
jest, pod tomografem, do płynu mózgowo-rdzeniowego, czyli – mówiąc
potocznie - do kręgosłupa. Wprawdzie sam zabieg trwa krótko, ale za
to ułożenie pani Magdy w odpowiedniej pozycji zajmuje... około godziny.
- Każdy szczegół jest sprawdzany
– tłumaczy pacjentka. - Poszczególne części mojego ciała układane są
po kilka razy w różnych pozycjach.
Gdy lekarze dostosują już moje ciało do możliwości podania leku, wtedy zaczyna się procedura wkłucia
igły. Nie wygląda to tak jak pobieranie krwi. Igła wprowadzana jest ma-

łymi etapami, tak by nie uszkodzić
nerwów. Po spuszczeniu pięciu mililitrów płynu mózgowo-rdzeniowego
lekarz podaje tyle samo leku.
- Po tych trzech dawkach czuję przypływ sił – mówi pani Magda. - Wykonuję niektóre czynności
z mniejszym wysiłkiem. Udało mi
się otworzyć dwa małe słoiki, czego wcześniej nie byłam w stanie
zrobić. Mam wrażenie, że mam też
dłuższy oddech, co daje efekt podczas śpiewania.
Od lat dziecięcych Magdalena Kamińska patrzy na życie z perspektywy wózka. Jak sama przyznaje, nauczyła się tej perspektywy i stara się nie narzekać.
- Spełniam się zawodowo i społecznie - podsumowuje. - Wiele fantastycznych osób otacza mnie każdego dnia. Nigdy nie czułam się gorsza przez to, że towarzyszą mi kółeczka. Żyłam ze świadomością powagi choroby, natomiast zawsze
wierzyłam że nadejdzie taki dzień, w
którym mój stan zdrowia będzie się
poprawiał. Dostać szansę na drugie
życie to wielka radość, wielkie wzruszenie i spełnienie największego marzenia.

Grzegorz Tylec

Nowa ulica pozostanie
na razie zamknięta
PIASECZNO W lipcu zakończyła się budowa przedłużenia ul. Czajewicza do ul. Kościelnej
przy komendzie powiatowej policji. Niestety z drogi póki co nie można korzystać, bowiem w sierpniu wojewoda unieważnił decyzję ZRID... zezwalającą na jej budowę
Paradoksalne jest to, że decyzja zezwalająca na realizację inwestycji została unieważniona już po
wybudowaniu drogi. Zaskarżyła ją
jedna ze stron biorących udział w
postępowaniu administracyjnym,
a więc najprawdopodobniej osoba
lub osoby mieszkające obok wybudowanej drogi, które obawiają się uciążliwości związanych z
dopuszczeniem na niej ruchu. Teraz wojewoda przekazał sprawę do
ponownego rozpoznania staroście
piaseczyńskiemu. Starosta musi
ponownie sprawdzić dokumentację i ewentualnie poprosić burmistrza o jej uzupełnienie. Postępowanie zakończy wydanie nowej decyzji ZRID. - W mojej opinii pan
wojewoda, jeśli rzeczywiście znalazł jakieś nieprawidłowości, mógł
uchylić ZRID w części, a w pozostałej części podtrzymać – uważa
burmistrz Daniel Putkiewicz. - Ta
inwestycja była potrzebna i gmina
ją zrealizowała. Otwarcie tej drogi
jest tylko kwestią czasu.

Z nowej drogi na razie korzystają tylko piesi i rowerzyści
Na razie jednak wybudowana
droga pozostaje zamknięta, bowiem Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie miał podstaw, aby wydać decyzję zezwalającą na jej użytkowanie. Sytuację
dodatkowo komplikuje most. Jeśli
by go nie było, z nowego fragmentu Czajewicza, w ramach czasowej

organizacji ruchu, można byłoby
korzystać. Kiedy zostanie przerwany ten impas i droga zostanie
dopuszczona do użytku? - Trudno
to określić – mówi wiceburmistrz
Robert Widz. - Robimy wszystko,
aby uzyskać nową decyzję jak najszybciej.

Tomasz Wojciuk
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Powstańcze losy dzieci
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Ćwiczenia dla seniorów

PIASECZNO W Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyło się spotkanie z autorką książek historycznych AgnieszPIASECZNO W tym roku Lipowa Sport & Health pod patronatem GOSiR Piaseczno realizuką Cubałą. Z mieszkanką Piaseczna, z okazji premiery jej
je projekt z Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie chętne osoby powyżej 60. roku życia
najnowszej książki „Warszawskie dzieci 44”, rozmawiał
mogą korzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych odbywających się codziennie na tereznany dziennikarz telewizyjny i radiowy Michał Olszański
nie Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie

Już na samym początku wieczoru autorskiego Agnieszka Cubała przyznała, że bardzo bała się tego tematu. Losy dzieci w czasie wojny zawsze wywołują bowiem, w sposób naturalny, ogromne emocje.
- Jestem za hasłem „pamięć i szacunek” i wydaję mi się, że pamięć o tym
co się wydarzyło jest nam ogromnie potrzebna – mówiła Agnieszka Cubała.
W trakcie spotkania przypomniano, między innymi, historię Witolda Modelskiego (ps. „Warszawiak”) - najmłodszego (niespełna 12-letniego) uczestnika walk powstańczych, odznaczonego Krzyżem Walecznych. Dzieci w Powstaniu Warszawskim rzadko kiedy miały jednak dostęp do broni – zwykle
były łącznikami, gońcami czy kolporterami prasy. Najmłodsi pomagali też w
szpitalach i kuchniach polowych oraz zdobywali wodę i żywność. Autorka
wspomniała też o powstańczych pisemkach dla dzieci wydawanych na Żoliborzu - „Jawnutka” i „Dziennik Dziecięcy”.
Na wojenną rzeczywistość dzieci reagowały różnie – zwykle w zależności od swojego wieku. Te starsze świetnie zdawały sobie sprawę z tego co się
dzieje, ale nie wszystkie były jeszcze na tyle dojrzałe by uświadamiać sobie,
że dookoła nich codziennie giną ludzie. Niestety, wiele z nich (np. będąc naocznymi świadkami egzekucji swojej rodziny) doświadczyło traumy, która towarzyszyła lub towarzyszyć będzie do końca życia.
- Niektóre sytuacje skłoniły mnie do myślenia gdzie jest granica walki o
wolność – przyznała Agnieszka Cubała, przytaczając tragiczne historie zawarte w swojej najnowszej książce. - Tutaj jest ukazana sytuacja ludności cywilnej, o której nie zawsze się myśli.
Michał Olszański i autorka zastanawiali się nad oceną sensowności decyzji
o wybuchu powstania, która to kwestia – wciąż po latach – budzi spore kontrowersje.
Na spotkaniu w Piasecznie nie mogło też zabraknąć wątków lokalnych.
Swoimi wspomnieniami rodzinnymi podzielili się, między innymi, lokalni historycy Małgorzata Szturomska oraz Stanisław Hofman.
- Od Powstańców ciągle możemy się czegoś uczyć – podsumowała
Agnieszka Cubała. - Między innymi tego, żeby przerabiać własne trudne doświadczenia i traumy po to, by nie obciążać nimi kolejnych pokoleń.

Grzegorz Tylec

Gimnastyka dla każdego

Instruktorka Mariola Lesińska,
prowadząca na co dzień w Piasecznie Studio Lipowa Sport & Health,
dostrzega ogromny deficyt zajęć
usprawniających dla osób 60 plus.
- Obserwuję, że średnia wieku klientów studia rośnie – mówi Mariola
Lesińska. - Niestety, nie każdy emeryt czy senior jest na tyle zamożny, by kupić sobie karnet do klubu
sportowego, studia pilates czy szkoły tańca.
Pracują nad ciałem i oddechem
Pomysł bezpłatnych zajęć dla
osób starszych zrodził się w głowach seniorów, których właścicielka
Studio Lipowa Sport & Health poznała w zeszłym roku. Pierwotnie
projekt miał być realizowany przez
cały rok, ale pandemia pokrzyżowała nieco plany i ostatecznie zajęcia zaczęły się w maju. Trwają one
60 minut, prowadzone są codzien-

nie przed południem oraz dwa razy
w tygodniu po południu (poniedziałek – 9.30 i 10.30, wtorek - 9.30 i
16.30, środa – 10.30, czwartek - 9.30
i 16.30, piątek - 10.30), a każda grupa liczy maksymalnie 20 osób. Odbywają się na boisku na terenie SP
nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego
„Zośki” w Piasecznie. Ćwiczenia są
dostosowane do aktualnych możliwości fizycznych seniorów.
Dlaczego warto ćwiczyć?
- Aktywność ruchowa seniorów
umożliwia poprawę lub zachowanie wydolności fizycznej, utrzymanie odpowiedniej wagi oraz zachowanie siły mięśniowej, która stabilizuje stawy i kręgosłup – tłumaczy instruktorka. - Wykorzystuję w
czasie zajęć wiedzę z zakresu terapii oddechem. Pomagam przy tym
rozpoznać złe wzorce oddechowe
oraz przywrócić prawidłowe nawyki
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związane z oddechem, zwłaszcza po
przebyciu COVID-19.
Celem projektu było umożliwienie zorganizowanej formy
akty wności fizycznej jak największej grupie piaseczyńskich
seniorów. Do udziału w nim
zgłosiło już prawie 100 osób, a
liczba ta ciągle rośnie. W zajęciach regularnie bierze udział
około 60 osób, a niektórzy przychodzą nawet codziennie.
- Nie ćwiczymy „na siłę”, ale
na miarę swoich indy widualnych
możliwości, a one się poprawiają – podsumowuje instruktorka. - Obecnie jestem na etapie składania tego typu projektu na 2022 rok. Serdecznie więc
wszystkich zapraszam do głosowania na bezpłatne zajęcia dla
seniorów w Budżecie Oby watelskim na kolejny rok.

Grzegorz Tylec
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Elektrostymulacja

modelowanie sylwetki bez wysiłku

PIASECZNO W Parku Miejskim trwają właśnie otwarte dla wszystkich Zawsze warto zadbać o sylwetkę i ujędrnić ciało. Ale do treningów, trudno się zmobilizować.
chętnych ćwiczenia na świeżym powietrzu, które prowadzą instruk- Jest jednak coś, co pomoże wrócić do wymarzonej sylwetki - zabieg elektrostymulacji
Elektrostymulacja uznawana jest
torki Aneta Kornecka i Renata Grochowska. Zajęcia są finansowe w ra- Elektrostymulacja uznawana jest
za jedną z najskuteczniejszych me- za jedną z najskuteczniejszych memach środków z budżetu obywatelskiego
tod modelowania sylwetki. Zwięk- tod modelowania sylwetki. Zwiększa sprawność mięśni i zmniejsza
obwód tkanki tłuszczowej.
Elektrostymulacja polega na wywoływaniu skurczu mięśni przy użyciu
prądu o niskiej częstotliwości. Dostarcza się go za pomocą elektrod umieszczanych na ciele. Wywoływany skurcz
jest podobny do tego, który występuje podczas wysiłku fizycznego. Dlatego podczas zabiegu uzyskamy efekty
jak po treningu. Spalenie tkanki tłuszczowej i wymodelowanie sylwetki

- W imieniu klubu Fitness for ladies zapraszamy mieszkańców Piaseczna
na zajęcia ogólnorozwojowe w ramach budżetu obywatelskiego – mówi Renata Grochowska. - Podczas zajęć będziemy wzmacniać wszystkie partie naszego ciała. Każdy trening zakończymy oczywiście rozciąganiem. Po zakończonych zajęciach planujemy pogadanki na temat zdrowego odżywiania. Nasze motto brzmi „Aktywność rodzi pozytywność”.
Ćwiczenia odbywają się koło rzeźby Niedźwiedzia Józefa Wilkonia w każdy poniedziałek (do 13 września) o godzinie 18, każdą środę (do 8 września) o
godzinie 17 i w każdą niedzielę o godzinie 11 (do 12 września). W trakcie zajęć
zapewniona jest również opieka nad dziećmi. Organizatorzy proszą jedynie o
wzięcie ze sobą maty bądź ręcznika oraz wody.

Tyl.

30-minutowy zabieg
= 2-godzinny trening
Efekty
Efektami elektrostymulacji są poprawa wyglądu sylwetki, rozbicie cellulitu i spalenie tkanki tłuszczowej,
poprawa dotlenienia skóry, przyśpieszenie produkcji kolagenu i elastyny,
a także zmniejszenie dolegliwości bólowych i ogólna poprawa odporności.

sza sprawność mięśni i zmniejsza obwód tkanki tłuszczowej. Można stosować ją na wszystkich częściach ciała, a najlepsze efekty redukcji tkanki
tłuszczowej pokazują się na brzuchu
i udach. Kobiety często stosują ten
zabieg w celu podniesienia pośladków.
Dla kogo?
Zabieg proponujemy osobom,
które chcą poprawić wygląd sylwetki, zredukować cellulit, ujędrnić
ciało, czy podnieść pośladki. Elektrostymulacja ma też za zadanie
wzmocnić mięśnie, więc przyda się
jako uzupełnienie lub przygotowanie do treningu dla osób aktywnych
fizycznie. Zastąpi trening, kiedy nie
mamy możliwości ćwiczyć.
Elektrostymulacja
– jak wygląda zabieg?
Zabieg przeprowadzany jest na
fotelu kosmetycznym. Na elektrody

nakładany jest specjalny żel, następnie przykłada się je do ciała i przypina pasami mocującymi. Każdy mięsień zostaje potraktowany dawką
o regulowanej intensywności. Zaczyna się od niewielkiej, stopniowo
zwiększając jej siłę dbając jednocześnie o komfort klienta. Zabieg trwa
30 minut.
Dla uzyskania efektu poleca się
wykonanie serii 8-12 zabiegów co
dwa dni

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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Maluje na piórkach
GÓRA KALWARIA Paweł Ber, mieszkaniec gminy Góra Kalwaria, jest artystą, który od wielu lat tworzy i
działa na terenie powiatu piaseczyńskiego. Od niedawna postanowił zająć się zupełnie nową, rzadko
spotykaną w naszym kraju techniką
- Odkąd pamiętam moja sztuka przeplata w sobie motywy zwierzęce lub nawiązujące do przyrody – mówi artysta. - W
2017 roku jeden z obrazów przedstawiający
„Płaczącego łosia” ukraińscy przyrodnicy
wykorzystali jako logo kampanii na rzecz
ochrony łosi, a sam obraz trafił na okładkę „Dzikiego życia”. W ostatnim czasie największą uwagę skupiam jednak na malowaniu na prawdziwych piórach.

Pomysł wykorzystywania tej nietypowej
techniki narodził się dzięki przyjacielowi artysty, który hoduje dwa myszołowce
towarzyskie. Stąd też większość obrazów
powstaje właśnie na piórach tych ptaków.
Warto podkreślić, że ich pozyskiwanie nie
wiąże się bynajmniej z żadnym dyskomfortem dla zwierząt - ptaki się przepierzają, co
sprawia, że można w naturalny sposób wejść
w posiadanie takich piór. Obrazy, które ma-

Paweł Ber współpracuje na stałe z galerią w Atlancie (USA), jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Regularnie wspiera też działania charytatywne na terenie Polski oraz Stanów Zjednoczonych w Beyond the diagnosis - fundacji na rzecz dzieci chorych oraz z nieuleczalnymi chorobami. Na swoim koncie
ma szereg wystaw promujących region Mazowsza oraz powiatu piaseczyńskiego, opartych o
faunę i florę oraz historię swojego miejsca zamieszkania.
R
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luje artysta, oscylują wokół realizmu bądź
hiperrealizmu. Jak podkreśla, tworzenie realistycznych rzeczy na piórach wymaga bardzo dużej precyzji i cierpliwości.
- Zdarzyło mi się malować na piórze portrety czy bardziej szczegółowe rzeczy jak
pejzaże czy zagłówkę, jednak przeważnie
są to zwierzęta – zdradza Paweł Ber.
Pióra do malowania wykorzystuje różne.
Nie ma schematu co do wielkości – przede
wszystkim artysta stara się bazować na ich
jakości. Niekiedy bywa jednak i tak, że piórko, przed samym malowaniem, trzeba jeszcze odpowiednio przygotować.
- Jeśli chodzi o sam proces malowania,
nigdy nie zamalowuję całej powierzchni
pióra – dodaje Paweł Ber. - Staram się zoA

Paweł Ber z jednym
ze swoich dzieł
stawić chociażby fragment oryginalnego tła. Pióra same w sobie są piękne, a mój obrazek ma jedynie podkreślić ich walor.
To jedna z tych cech, które wyróżniają go na tle innych. Inną jest
fakt, że poza farbą nie ingeruje mechanicznie (za pomocą klejów, taśm
czy innych tego typu rzeczy) w tworzone przez siebie prace.
- Skończone dzieło można swobodnie wziąć do ręki i obejrzeć z
każdej strony – wyjaśnia Paweł Ber.
- Na piórkach maluje od około dwóch
lat. Jest to stosunkowo krótki czas,
który jednak wiele mnie nauczył pod
względem technicznym. Obecnie to
główna forma artystyczna, z którą
wiążę swoje plany wystawiennicze.

Grzegorz Tylec
PIASECZNO

Gmina wystąpiła
o dotacje na trzy
duże inwestycje
Podczas ostatniej sesji rady miejskiej wiceburmistrz Robert Widz poinformował, że gmina złożyła trzy wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład. W kategorii inwestycji o wartości powyżej
30 mln zł zgłoszono budowę pływalni
przy Chyliczkowskiej (gmina wystąpiła już o pozwolenia na budowę obiektu). W kategorii inwestycji do 30 mln zł
wybór padł na projekt skanalizowania
Bogatek, Pęcher, Łbisk i Grochowej,
co według szacunków ma kosztować
około 24 mln zł. W ramach inwestycji
do do 5 mln zł, wskazano natomiast
budowę stacji przeładunkowej do odpadów (4 mln zł). - Gmina i tak musi
zrealizować te inwestycje, jednak każda pomoc zewnętrzna będzie dla nas
dużym ułatwieniem – podkreślił wiceburmistrz Widz.

TW
KONSTANCIN-JEZIORNA

Poczytajmy Norwida
W niedzielę o godz. 12.30 w ramach
letniego cyklu „Słucham Lato” w rejonie Hugonówki będzie można posłuchać poezji Cypriana Kamila Norwida
z okazji przypadającej 24 września 200.
rocznicy urodzin poety. Jego utwory przeczytają znani prezenterzy Aleksandra Kostka oraz Piotr Dzięcielski.
Wstęp wolny.

TW
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Gosirki wysoko zawiesiły poprzeczkę
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA KOBIET Gosirki Piaseczno w najbliższy weekend rozpoczynają zmagania w kolejnym sezonie mazowieckiej czwartej ligi. Drużyna nie kryje swoich ambicji
na wysokie miejsce w tabeli. Czy będzie awans do III ligi?
W przedsezonowych sparingach
Gosirki pokonały najpierw KS Wilanów 3:1 (po trafieniach Marty Łukasiak i Aleksandry Tokaj), a później
uległy Legia Ladies 1:4 (po bramce
Tokaj). Do zespołu dołączyły dwie
nowe zawodniczki – Sylwia Wolań-

ska (Legia Ladies) i Monika Gilicińska (KS Raszyn). Cieszyć musi również powołanie do reprezentacji Polski U-15 dla Aleksandry Tokaj.
- Chcemy być w czołówce tej
ligi – zapowiada odważnie Roksana
Piechal, bramkarka Gosirek. - Jeże-

li będziemy dalej konsekwentnie trenować, to nie ma innej opcji.
Już w najbliższą niedzielę Gosirki podejmą na stadionie w Piasecznie KS II Raszyn. Początek spotkania o godzinie 15.

Tyl.

Widzę efekty swojej ciężkiej pracy

Monika Gilicińska jeszcze w barwach KS II Raszyn

Z Aleksandrą Tokaj, 14-letnią piłkarką KS Gosirki Piaseczno, rozmawia Grzegorz Tylec
Spodziewałaś się powołania do kadry?
Nie spodziewałam się. Od najmłodszych lat trenowałam piłkę
nożną, ponieważ miałam satysfakcję, że robię coś, co lubię. Dużo zawdzięczam zmarłemu trenerowi
Tomkowi oraz trenerkom Magdzie
i Kai. To oni nauczyli mnie cierpliwości i sumienności. Pokazali mi jak ważna w sporcie jest pokora i szacunek do innych zawod-

ników. Teraz, gdy dostałam powołanie, widzę efekty swojej ciężkiej
pracy i starań.
Jaka panuje atmosfera na zgrupowaniu reprezentacji?
Podczas zgrupowania panowała przyjazna atmosfera. Każda z nas
sobie wzajemnie pomagała. Razem
spędzałyśmy wolny czas, śmiałyśmy
się i dużo rozmawiałyśmy.

Kiepski początek Sparty

A jak oceniasz treningi z kadrą?
Treningi same w sobie nie należały do najprostszych. Wymagały
bardzo dużej koncentracji i skupienia. Każda z zawodniczek starała się
ćwiczyć jak najlepiej. Najważniejsza
dla mnie była ocena trenerów i ich
zdanie na temat moich wyników.

powania skupiliśmy się przede
wszystkim na dobrej asekuracji,
szybkim i agresywnym doskoku
do przeciwnika, jak również wzajemnym wsparciu na boisku. Myślę, że są to jedne z ważniejszych
rzeczy, które udoskonaliłam i które przydadzą mi się do moich następnych piłkarskich kroków.

Czego nowego się nauczyłaś?
Podczas czterodniowego zgru-

Powalczyły w Mysłowicach

SIATKÓWKA Maja Kott i Dominika Bartosz, zawodniczki Krótkiej MysiaPIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, SPARTA JAZGARZEW – GLKS NADARZYN 0:2 Choć od spadkowicza z wyższej
dło, zajęły dziewiąte miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
ligi można zwykle oczekiwać lepszej postawy w kolejnym sezonie, to jednak wiele wskazuje na to, że piłkaw Mysłowicach. To duże osiągnięcie – zwłaszcza, że nasze zawodniczki
rzy Sparty czeka, póki co, w okręgówce głównie... nauka seniorskiej piłki
były rocznikowo młodsze od swoich rywalek
Wynik niedzielnej konfrontacji
w Wólce Kozodawskiej rozstrzygnął
się już w pierwszej połowie meczu.
Goście byli zespołem lepszym, choć
obie bramki (autorstwa Mateusza
Adamczyka i Mateusza Zapolskiego) padły po dość prostych stratach
ze strony gospodarzy. W pierwszej
sytuacji Adamczyk uderzył z 18 metra, piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki, a prowadzenie Nadarzyna podwyższył Zapolski, który
skutecznie zamknął dobre dośrodkowanie strzałem z piątego metra.
Sparta nie miała zbyt wielu argumentów z przodu by odgryźć się rywalom. Świetną szansę na bramkę
kontaktową miał w drugiej połowie
Mateusz Matulka, ale pomylił się w
sytuacji sam na sam. W pierwszym
meczu sezonu podopieczni Daniela
Miesiaka ulegli na wyjeździe MKS
Polonii Warszawa 0:6 i póki co czekają na swojego pierwszego gola i
punkty w tym sezonie.
- Rozgrywki ligowe nie rozpoczęły się dla nas tak jak byśmy sobie
w klubie wszyscy życzyli, zobaczyliśmy gdzie w danej chwili jest nasze
miejsce i jaki ogrom pracy nas cze-

ka – nie kryje Daniel Miesiak, trener
Sparty Jazgarzew. - Jesteśmy w trakcie budowania nowej drużyny, opartej głównie na naszej młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, że ten sezon będzie dla nas bardzo ciężki. Większość
naszych zawodników dopiero zbiera
pierwsze żniwa doświadczeń w piłce
senatorskiej i jestem przekonany, że z
każdym meczem będziemy wyglądać
coraz lepiej.
W pierwszym meczu w Sparcie
grało aż ośmiu młodzieżowców, a

średnia wieku w zespole wynosiła
21 lat.
- Niestety, przekłada się to w dużej mierze na brak doświadczenia,
więc chcemy żeby to zaprocentowało, mniej więcej, za rok czy dwa lata
– dodaje szkoleniowiec jazgarzewian. - Brakuje nam obycia w piłce
seniorskiej, a tego w treningach się
nie zdobędzie. Trzeba trochę pograć
na tym poziomie żeby złapać więcej
boiskowego cwaniactwa.

Grzegorz Tylec

Wyniki naszych zespołów ligowych

W dwóch pierwszych meczach Maja i Dominika uporały się w dwóch setach
najpierw z parą z województwa kujawsko-pomorskiego - Eweliną Franz i Aleksandrą Jabłońską, a potem z siostrami z Radomia - Julią i Oliwią Podsiadło. Niestety, po zaciętej rywalizacji, nasze zawodniczki musiały uznać wyższość dziewczyn z młodzieżowej kadry Polski - Mai Kruczek i Uli Łunio. W kolejnym meczu „o wszystko”, tym razem z pierwszą drużyną województwa Dolnośląskiego - Karoliną Woźniak i Klaudią Czerwik, walka była równie zacięta. W tym pojedynku minimalnie lepsze były jednak rywalki, przez co Maja i Dominika skończyły ostatecznie zawody na dziewiątym miejscu. W tym roku już sam udział w
Mistrzostwach Polski był jednak wielkim sukcesem, a wiele wskazuje na to, że w
kolejnym będzie jeszcze szansa na poprawę tego wyniku.
- Jest lekki niedosyt, zwłaszcza po ostatnim meczu – mówi Dominika Bartosz. - Jednak zabrakło nam tych kilku punktów, które zadecydowały o tym
czy gramy dalej, czy nie. Mamy taką nadzieję, że za rok wrócimy mocniejsze
– silniejsze fizycznie i mentalnie.
Tyl.

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Liga okręgowa

A klasa

IV liga

Kolejka 3 - 21-22 sierpnia
Zamłynie Radom 2-1 Tygrys Huta Mińska
Victoria Sulejówek 2-0 Pogoń II Siedlce
Milan Milanówek 1-1 Energia Kozienice
Naprzód Skórzec 0-5 Mazovia Mińsk Mazowiecki
MKS Piaseczno 6-0 Płomień Dębe Wielkie
Wilga Garwolin 4-2 Mazur Karczew
KS Raszyn 6-3 Żyrardowianka Żyrardów
Orzeł Baniocha 2-2 Mszczonowianka Mszczonów
Podlasie Sokołów Podlaski 3-1 Oskar Przysucha

Kolejka 3 - 21-22 sierpnia
Sparta Jazgarzew 0-2 GLKS Nadarzyn
Laura Chylice 6-2 GKS Podolszyn
Grom Warszawa 0-1 Korona Góra Kalwaria
Okęcie Warszawa 6-0 KS Blizne
KS Teresin 2-4 LKS Chlebnia
Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 2-4
Znicz II Pruszków
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 4-2 Błonianka II Błonie

Kolejka 2 - 21-22 sierpnia
FC Lesznowola 0-3 Przyszłość Włochy (Warszawa)
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-1 Perła Złotokłos
Champion Warszawa 2-0 Progres Warszawa
Sarmata Warszawa 0-6 Ursus II Warszawa
Jedność Żabieniec 1-1 KS II Raszyn
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 0-8
MKS II Piaseczno
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 2-2
City Wilanów (Warszawa)

Kolejka 4 - 28-29 sierpnia
Tygrys Huta Mińska - Oskar Przysucha
Mszczonowianka Mszczonów - Podlasie Sokołów
Podlaski
Żyrardowianka Żyrardów - Orzeł Baniocha
28 sierpnia, g.13
Mazur Karczew - KS Raszyn
Płomień Dębe Wielkie - Wilga Garwolin
Mazovia Mińsk Mazowiecki - MKS Piaseczno
28 sierpnia, g.17
Energia Kozienice - Naprzód Skórzec
Pogoń II Siedlce - Milan Milanówek
Zamłynie Radom - Victoria Sulejówek

Tabela grupy drugiej mazowieckiej IV ligi
1.
MKS Piaseczno
3 9 3 0 0
2.
Victoria Sulejówek
3 9 3 0 0
3.
Mszczonowianka Mszczonów
3 7 2 1 0
4.
Podlasie Sokołów Podlaski 3 6 2 0 1
5.
Mazovia Mińsk Mazowiecki
3 6 2 0 1
6.
Wilga Garwolin
3 6 2 0 1
7.
Oskar Przysucha
3 6 2 0 1
8.
Energia Kozienice
3 4 1 1 1
9.
Milan Milanówek
3 4 1 1 1
10. Orzeł Baniocha
3 4 1 1 1
11. Pogoń II Siedlce
3 4 1 1 1
12. Płomień Dębe Wielkie 3 3 1 0 2
13. KS Raszyn
3 3 1 0 2
14. Zamłynie Radom
3 3 1 0 2
15. Naprzód Skórzec
3 3 1 0 2
16. Tygrys Huta Mińska
3 1 0 1 2
17. Mazur Karczew
3 0 0 0 3
18. Żyrardowianka Żyrardów 3 0 0 0 3

18-0
7-3
7-5
6-5
9-4
9-6
7-4
4-3
3-3
6-5
3-3
2-7
8-9
3-6
3-8
2-5
3-12
5-17

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej
1.
Laura Chylice
2 6 2 0 0 10-5
2.
LKS Chlebnia
2 6 2 0 0 8-3
3.
GLKS Nadarzyn
2 6 2 0 0 5-0
4.
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
2 4 1 1 0 6-4
5.
KS Teresin
2 3 1 0 1 6-4
6.
MKS Polonia Warszawa 1 3 1 0 0 6-0
7.
Okęcie Warszawa
2 3 1 0 1 7-4
8.
Błonianka II Błonie
2 3 1 0 1 4-4
Korona Góra Kalwaria 2 3 1 0 1 4-4
10. Znicz II Pruszków
2 3 1 0 1 4-6
11. Ryś Laski
1 1 0 1 0 2-2
12. Grom Warszawa
1 0 0 0 1 0-1
13. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
2 0 0 0 2 2-6
14. KS Blizne
1 0 0 0 1 0-6
15. GKS Podolszyn
2 0 0 0 2 2-9
16. Sparta Jazgarzew
2 0 0 0 2 0-8

\

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy
1.
MKS II Piaseczno
2 6 2 0 0
2.
Przyszłość Włochy (Warszawa)
2 4 1 1 0
3.
KS II Raszyn
2 4 1 1 0
4.
Ursus II Warszawa
1 3 1 0 0
5.
Champion Warszawa 1 3 1 0 0
6.
Perła Złotokłos
2 2 0 2 0
7.
SEMP Ursynów (Warszawa) 2 2 0 2 0
8.
City Wilanów (Warszawa) 1 1 0 1 0
9.
RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna)
1 1 0 1 0
10. UKS Tarczyn
1 1 0 1 0
11. Progres Warszawa
2 1 0 1 1
12. FC Lesznowola
2 1 0 1 1
13. Jedność Żabieniec
2 1 0 1 1
14. Sarmata Warszawa
2 0 0 0 2
Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
1 0 0 0 1

13-0
3-0
3-1
6-0
2-0
1-1
2-2
2-2
2-2
0-0
1-3
0-3
1-6
0-8
0-8

Kolejka 5 - 1 września
Victoria Sulejówek - Tygrys Huta Mińska
Milan Milanówek - Zamłynie Radom
Naprzód Skórzec - Pogoń II Siedlce
MKS Piaseczno - Energia Kozienice
1 września, g.17.30
Wilga Garwolin - Mazovia Mińsk Mazowiecki
KS Raszyn - Płomień Dębe Wielkie
Orzeł Baniocha - Mazur Karczew
1 września, g.17
Podlasie Sokołów Podlaski - Żyrardowianka
Żyrardów
Oskar Przysucha - Mszczonowianka Mszczonów

Błonianka II Błonie - MKS Polonia Warszawa
Znicz II Pruszków - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki
LKS Chlebnia - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki
KS Blizne - KS Teresin
Korona Góra Kalwaria - Okęcie Warszawa
28 sierpnia, g.12
GKS Podolszyn - Grom Warszawa
GLKS Nadarzyn - Laura Chylice 28 sierpnia, g.16

A klasa
Kolejka 3 - 28-29 sierpnia
MKS II Piaseczno - RKS Mirków
(Konstancin-Jeziorna) 29 sierpnia, g.11
KS II Raszyn - Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki
Ursus II Warszawa - Jedność Żabieniec 29 sierpnia, g.11
Progres Warszawa - Sarmata Warszawa
Perła Złotokłos - Champion Warszawa 28 sierpnia, g.17
Przyszłość Włochy (Warszawa) - SEMP Ursynów
(Warszawa)
UKS Tarczyn - FC Lesznowola 28 sierpnia, g.16

IV liga kobiet
Kolejka 1 - 28-29 sierpnia
KU-AZS UW II Warszawa - MKS Polonia Warszawa
Żbik Nasielsk - KS Wilanów (Warszawa)
Legia Soccer Schools Warszawa - Vulcan Wólka
Mlądzka (Otwock)
Ostrovia Ostrów Mazowiecka - Mazovia Grodzisk
Mazowiecki
KS II Raszyn - GOSiR Piaseczno 29 sierpnia, g.15
(mecz w Piasecznie)

Liga okręgowa
Kolejka 3 - 28-29 sierpnia
Ryś Laski - Sparta Jazgarzew 28 sierpnia, g.11

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam
przez kluby, zmienione lub odwołane.
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LESZNOWOLA Siedmioletnia Kalina Kalicka, mieszkanka gminy Lesznowola, została laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Talentów Programu 1 Polskiego Radia. Po czerwcowych przesłuchaniach niespełna 700 dzieci z całej Polski, młoda wokalistka znalazła się w gronie 25 finalistów w kategorii „piosenka, piosenka zagraniczna i wiersz”
Choć radiowy konkurs zaczął
się jeszcze w zeszłym roku, to został na kilka miesięcy przerwany przez pandemię. Kalina, która
na co dzień mieszka w Marysinie
i uczy się w Szkole Podstawowej
w Łazach, wywodzi się z rodziny o
bardzo bogatych tradycjach muzycznych. Jej ociec jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego
im. Fryderyka Chopina oraz kompozytorem i producentem muzycznym.
- Muzyka towarzyszy naszej
rodzinie od zawsze – mówi RoKalina odebrała dyplom
bert Kalicki, tata Kaliny, który
przez blisko 30 lat współpracoz rąk popularnej piosenkarki
wał z Krzysztofem Krawczykiem.
Roksany Węgiel
- Przekazujemy córce naszą wiedzę, choć często ma swoje zdanie.
Kalinę najbardziej interesuje muzyka rozrywkowa. Obecnie, pod okiem
taty i mamy Agnieszki uczy się śpiewać i grać na pianinie. Ma bardzo dobry słuch i znakomite poczucie rytmu, a muzykowanie sprawia jej ogromną przyjemność. Swój pierwszy sukces odniosła w wieku pięciu lat, zajmując trzecie miejsce (w kategorii klas 0-1) w konkursie wokalnym, organizowanym przez gminny ośrodek kultury. W przypadku radia, był to już jednak konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Najpierw trzeba było na niego wysłać piosenkę. Rodzina Kaliny postawiła na w pełni autorską kompozycję
taty „Dobranoc, dobranoc, dobranoc”, do której teledysk można znaleźć
na Youtube. Następnie, w wyniku decyzji jury, mieszkanka Marysina znalazła się w gronie najlepszych 80 wykonawców, a podczas czerwcowych
przesłuchań, śpiewając tym razem na żywo przed czteroosobową komisją (w składzie której była także słynna polska piosenkarka Roksana Węgiel), trafiła do grona 25 finalistów. Po wakacjach, jako laureatka w kategorii piosenka, zaśpiewa na żywo w sali im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie podczas specjalnego koncertu oraz weźmie udział w nagraniach
płyty CD wydanej przez Polskie Radio PR 1.
Co ciekawe, mimo młodego wieku Kalina ma już pewne doświadczenia w
pracy w studiu nagraniowym. W zeszłym roku, na święta Bożego Narodzenia,
Urszula wydała bowiem płytę „Cud nadziei” z kolędami i pastorałkami, gdzie
zaśpiewała z nią wspólnie dwie piosenki - „Ocalmy ten świat” i „Tak chciałabym znów dzieckiem być”. W przyszłości wokalistka ma zamiar dalej rozwijać swój muzyczny talent, choć jej rodzice nie zapominają również o wszechstronnym wykształceniu i odpowiednim fachu dla córki.
- Trzeba mieć, a wiem to po swoim doświadczeniu, olbrzymi upór żeby
móc się z tej muzyki utrzymać – mówi Robert Kalicki.
Póki co laureatka radiowego konkursu jeszcze podczas tych wakacji planuje nagrać nowy teledysk do nowej piosenki – tym razem nie będzie to
jednak kołysanka, a wręcz przeciwnie – piosenka o budzeniu zatytułowana
„Tato, nie budź mnie”.

Grzegorz Tylec
GÓRA KALWARIA

Jazz zabrzmi w Czersku
Już w najbliższą niedzielę odbędzie się ostatni koncert z cyklu JazZamek
Czersk 2021. Punktualnie o godz. 17 wystąpią Dorota Miśkiewicz & Marek Napiórkowski. Dorota Miśkiewicz to czołowa wokalistka jazzowa, kompozytorka, autorka tekstów. Ma na koncie siedem autorskich płyt. Marek Napiórkowski jest znakomitym gitarzystą jazzowym. Od wielu lat realizuje się jako artysta wszechstronny, budując jednocześnie własny, niepowtarzalny język muzyczny. Nagrał ponad 150 albumów z różnymi wykonawcami. Artyści zaproponują najpopularniejsze piosenki z solowych płyt Miśkiewicz oraz niekonwencjonalne muzyczne interpretacje jazzowych standardów. Bilety w cenie
od 5 zł można nabyć na stronie https://biletyna.pl/event/index/?q=czersk.
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Likwidujemy zmarszczki

Utalentowana Kalina

R

R

Istnieje zabieg, który ujędrni, zagęści skórę i będzie przeciwdziałał opadaniu powiek. Można go wykonać w gabinecie kosmetycznym i nie wiąże się z czasowym wyłączeniem z życia z powodu konieczności rekonwalescencji. Brzmi zagadkowo? Jest to zabieg
peptydowego nano peelingu frakcyjnego.
Najbardziej
charakterystyczną
oznaką starzenia się skóry są zmarszczki, które powstają z powodu degradacji kolagenu, elastyny i peptydów oraz
zaburzeniami w lipidowej matrycy
skóry. Składniki przeciwzmarszczkowe
powinny, więc skutecznie hamować
wszystkie te procesy.
Właśnie te substancje znajdziemy w zabiegu peptydowego nano
peelingu frakcyjnego.
Dzięki wysokim stężeniom neuropeptydów obserwujemy rozkurczanie mięśnie i blokowanie powstawania zmarszczek mimicznych. Do wtłaczania substancji ak-

tywnych używany jest derma pen
z nano kartridżem. Zabieg stosuje się
w serii 4 - 6 razy zależnie od stanu skóry w odstępach ok. dwóch tygodni.

Efekty są spektakularne.

Należy podkreślić, że dzięki swojej formule zabieg daje efekt silnego wygładzenie zmarszczek wokół
oczu i uniesienia opadającej powieki.
Aby umówić się na wizytę lub
bezpłatną konsultację wystarczy
zadzwonić: tel. 22 401 1234,

PROMOCJA Teraz pięć
zabiegów w cenie czterech

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

DAM PRACĘ
PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE PIASECZNA - PIASECZNO AL.KALIN 55 - ZATRUDNI PIELEGNIARKI I POŁOŻNE (KONTRAKT LUB UMOWA-ZLECENIE). ZGŁOSZENIA: PIOTR@ZDROWIEPIASECZNA.PL LUB TELEFON 602 315 851
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
Kierowca tira, praca na dzień, stałe punkty lub praca
po kraju, umowa, tel. 609 492 392
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu rybnego w Piasecznie, tel. 512 256 374
Pilarz, meblarz, do cięcia płyt meblowych, Piaseczno,
tel. 604 152 591
Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy,
tel. 609 477 481
Przyjmę do pracy pomocnika hydraulika od zaraz
tel. 693 785 277
Poszukujemy sprzedawcy do kwiaciarni, Piaseczno,
tel. 605 674 724 lub kasia@kwiaciarnia-zosienka.pl

Tynki wewnętrzne, tel. 508 690 268
Krzewy ozdobne, tel. 880 479 679
Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin
tel. 571 373 118

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350
Używane meble, kuchnia gazowa itp., tel. 728 899 673

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

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Pszenżyto ozime sprzedam tel 694 726 680

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

AUTO - MOTO KUPIĘ
Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692
Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270
Skup aut, tel. 793 304 091
Skup aut, tel. 515 018 430

AUTO - MOTO SPRZEDAM
2 BDFy na jabłka lub inne, ładowność 16T,
tel. 662 245 679

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Operator koparko – ładowarki, Głosków, tel. 501 752 356

Tarczyn 4ha, 1,5 mln zł, tel. 668 714 858

Magazynier – skład budowlany Tarczyn, tel. 506 061 296

3 – pokojowe, Piaseczno, tel. 735 037 247

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni kucharkę,
tel. 501 059 813

Jastrzębie, ul. Jastrzębska 3400 m kw, działka budowlana, media, budynki przy lesie, tel. 606 174 515

Sprzedawców i kasjerów do Sklepu spożywczego w
Gołkowie, tel. 608 304 388

Działka 5600 m kw., w Chyliczkach k/Piaseczna, 400 zł/m
kw., całość ogrodzona, teren budowlany, tel. 502 580 355

Zatrudnię spawacza/ślusarza.
Konstancin. Tel. 506 303 911

Sprzedam tanio (65 zł/m kw), działkę budowlaną w ZAWODNE-PRAŻMÓW, tel. 602 340 549

doświadczeniem.

Pomocników budowlanych tel. 507 191 295
Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów (składacz, streczowacz), tel. 606 259 458
Zatrudnię pracowników do rozbioru drobiu,
tel. 606 259 458, 604 735 489
Magazynier na skład budowlany w Piasecznie,
tel. 603 202 133
Kierowca samochodu ciężarowego prawo jazdy C, E +
HDS na skład budowlany, tel. 603 202 133
Ekspedientkę oraz osobę do wykładania towaru do
sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 668 463 460
Zatrudnię do prac gospodarczo - remontowych,
tel. 667 797 094
Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy do produkcji mebli, Kotorydz koło Tarczyna, tel. 608 207 265
Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie
poszukuje pielęgniarek i opiekunów, tel. 607 241 707,
e-mail: tabita@luxmed.pl
Zatrudnię pracownika fizycznego, 22 zł/h, Łazy,
tel. 509 447 601
Kierowca do piekarni, 1/2 etatu, tel. 601 28 20 71
Praca w piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71
Zatrudnię rehabilitanta do domu opieki w Jazgarzewie,
tel. 501 182 362
Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew.
Tel. 607-116-817
Introligatora zatrudnię.Tel. 602251690
Zatrudnimy osobę do wydawania obiadów na wynos - stołówka w Dzielnicy Praga Południe, tel. 601306030, 22 550 96 13
Prywatna Szkoła Podstawowa przy ul. Okrężnej 25A w Zalesiu Dolnym – Jazgarzewszczyźnie poszukuje pracownika nocnej ochrony + prace gospodarcze. Pełne ubezpieczenie ZUS. Szczegóły pod nr tel. 22 750 07 87

Sprzedam tanio działkę w RUDEJ k/Tarczyna,
tel. 602 340 549
Najtańsze działki budowlane na rynku. Działka budowlana ok. 1000 m kw. ze wszystkimi opłatami ok. 55 000 zł
,tel. 604 624 875
Duży wybór działek REKREACYJNYCH, tel. 602 340 549
Sprzedam działkę leśną o powierzchni 1,65 ha w gminie
Prażmów tel. 696 805 168
Działki rekreacyjno-budowlane leśne, Prażmów,
tel. 602 770 361

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

SZUKAM PRACY
Sprzątanie klatek lub mieszkań, tel. 503 870 609

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

SPRZEDAM
Obrazy współczesnej malarki, około 30 sztuk,
tel. 571 373 118
ŁAZIENKA NA KOŁACH DO SADU, NA POLE,
DZIAŁKĘ, TEL. 728 890 101

Malarskie tanio, tel. 501 97 65 33, 22 727 77 47
Dachy, podbitka, sprzedaż., tel. 692 194 998
Kominiarz, tel. 781 495 997
Malarskie, tel. 696 120 208
Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słupki,
tel. 502 898 418
Hydraulik, tel. 535 872 455
Dachy, podbitki, rynny, kominy, tel. 798 836 860
Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01
Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439
Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616
Pranie-czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej, tel. 508 65 20 30
Ogrodnicze, wywóz gałęzi, oczyszczanie działek tel. 519
874 891
Pranie tapicerki i dywanów tel. 512 140 576
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
Budowa domów, tel. 730 358 998
Dachy, pokrycia, tel. 730 358 998

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Serwis i naprawy bram: przesuwne, uchylne i furtki, tel.
887 545 254

Domek 42 m kw., w Sierzchowie, tel. 502 578 090
Pokój, Chylice, tel. 516 228 558
Kwatery, tel. 728 899 673
3 pokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247
Hala 300m2 blisko Puławskiej.Parking,media, ogrzewanie. Tel. 601 208 167
Do wynajęcia dom Nowa Iwiczna 607101188

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484
Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361
Kupię dom, tel. 739 156 231

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

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

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Ekspedientkę Carrefour Express, Wólka Kozodawska,
tel. 508 288 773

OGRODNIK, BRUKARZ, PRACOWNIK FIZYCZNY, MILE
WIDZIANE DOŚWIADCZENIE LUB CHĘĆ PRZYUCZENIA. MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA. TEL. 511 126 841

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

Zatrudnię konserwatora, pomoc kuchenną i na zmywak
(Konstacin) tel. 503 071 527

PODDASZA, MALOWANIE, GIPSY, REMONTY,
TEL. 728 890 101

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

Zatrudnię dobrze gotującą osobę, Mysiadło, tel. 603 686 561

Zatrudnimy: ślusarza, operatora prasy krawędziowej, operatora lasera i lakiernika proszkowego. Baniocha,
tel. 602-253-180, e-mail: casmet-system@wp.pl

Sprzątanie biur, mieszkań i domów, profesjonalnie,
faktura tel. 507 855 859

Myjka do warzyw, tel. 798 631 908

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do wykonywania
prac porządkowych na terenie centrum handlowego w
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa, tel. 504 246 180

Z

Hydraulik tel. 886 576 148

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182
BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182
MALOWANIE, REMONTY MIESZKAŃ,
TEL. 669 945 460
MALOWANIE MIESZKAŃ, REMONTY, GLAZURNICTWO, PODŁOGI, tel. 669 945 460
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa ,
tel. 603 375 875
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
BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Glazurnicze, tel. 502 720 600
Remontowe, tel. 507 330 434
Glazurnicze, tel. 507 330 434
Dekarskie, montaż dachów, naprawa dachów, papa, obróbki, tel. 729 459 983

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, kaloryfery), tel. 502 898 418
Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA
Angielski – korepetycje, lekcje prywatne – nauczyciel z
doświadczeniem, rekomendacje uczniów, 35 zł/godz.,
tel. 571 373 118
PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODOSKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE
ITD.) TEL. 571 373 118
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
Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194
Język polski, tel. 666 653 177

ZDROWIE I URODA
Rydz sklep zielarsko-medyczny, zdrowa żywność,
ul. Puławska 16 obok PZU, Piaseczno, tel. 22 756 77 91,
www.sklepzielarski-piaseczno.pl
SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa żywność, ul.
Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, Piaseczno,
tel. 506 76 74 74

MATRYMONIALNE

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

Poznam wdowca, tel. 661 678 682

Elektryk, tel. 666 890 886

Biuro Matrymonialne TY i JA, pełna dyskrecja, kontakt po
18.00-tej, tel. 607 248 655

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418
Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych i spalinowych, tel. 503 471 422
Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, rury też, tel. 502 898 418
Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

KURIER POŁUDNIOWY
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Mieszkańcy grożą protestem

Przebudują skrzyżowania
w Żabieńcu i Baniosze

LESZNOWOLA/POWIAT Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Postępu na odcinku od
POWIAT W czwartek radni powiatowi zabezpieczyli 8 mln Słonecznej do Żwirowej. Na fragmencie drogi od Słonecznej do Fabrycznej powiat
złotych na przebudową dwóch niebezpiecznych skrzy- chce zlikwidować istniejący rów melioracyjny. - Moim zdaniem wymaga to uzgodnień
żowań z drogą krajową 79
z Wodami Polskimi – mówi Adam Gawrych, przewodniczący zarządu Gminnej Spółki
Wodnej w Lesznowoli. - Z tego co wiem, powiat takich uzgodnień nie ma

Skrzyżowania w Żabieńcu i Baniosze należą
do najniebezpieczniejszych w ciągu DK 79
– W przyszłym tygodniu ogłaszamy przetargi i szukamy wykonawców –
zapowiada starosta piaseczyński Ksawery Gut. – Mamy ZRID-y i wszystkie poprzedzające uzgodnienia oraz decyzje na rozbudowę skrzyżowań.
Powiat liczy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdyż
skrzyżowania powinna przebudować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad. Jeśli zabraknie wsparcia finansowego rządu, samorząd powiatowy obie inwestycje sfinansuje z własnego budżetu.

PIASECZNO

AB

Przeniesiono punkt szczepień przeciwko COVID-19
Od poniedziałku punkt szczepień powszechnych został przeniesiony z budynku dawnego ratusza przy placu Piłsudskiego 1 do szpitala św. Anny w Piasecznie (ul. Mickiewicza 39). Drugi punkt szczepień cały czas działa przy ul.
Szkolnej 1. Na szczepienie można zapisać się dzwoniąc pod numer 539 146
322 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub pod numer (22) 735 41
00 w godz. od 7 do 18 ewentualnie wysyłając e-mail na adres szczepienia.piaseczno@emc-sa.pl. Można również samodzielnie zapisać się poprzez stronę erejestracja (ezdrowie.gov.pl), a także w recepcji szpitala oraz przychodni przyszpitalnej przy ul. Mickiewicza 39. Dostępne są wszystkie rodzaje szczepionek.

Inf.

O sprawie pisaliśmy tydzień
temu. - Ten rów odprowadza wodę
spływającą z pól znajdujących się po
wschodniej stronie ul. Postępu i z ul.
Fabrycznej. Był tu zawsze i jest potrzebny – argumentował pan Piotr,
nasz czytelnik. - Jakiś czas temu
gmina pogłębiła istniejący rów, wyłożyła go betonowymi płytami, kazała mieszkańcom porobić przepusty pod wjazdami. O rów dbają i właściciele okolicznych posesji i
spółka wodna. Teraz powiat chce to
wszystko zniszczyć, zasypać. Kompletnie tego nie rozumiem...
Starostwo powiatowe potwierdziło, że projekt budowlany zakłada
zasypanie rowu. - Istniejący obecnie w tym rejonie rów jest rowem
odwodnieniowym drogi powiatowej – tłumaczyła Joanna Grela z biura promocji powiatu. - Odwodnienie
zostanie poprowadzone jednostronnie po zachodniej stronie Postępu.
Wody opadowe, zgodnie z prawem,
właściciel nieruchomości musi zagospodarowywać na własnym terenie nie może odprowadzać ich do rowu,
który służy odwodnieniu drogi.
Ta argumentacja kompletnie nie
trafiła do okolicznych mieszkańców.
Nie przekonała też sołtysa Łozisk i
Jazgarzewszczyzny Sławomira Świtka oraz Adama Gawrycha, szefującego miejscowej spółce wodnej.
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Podstawowe pytanie brzmi: czy powiat
ma zgodę Wód Polskich na zasypanie rowu
- Napisałem w tej sprawie do starostwa pismo, ale jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi – mówi Gawrych. - Moim zdaniem na zasypanie rowu trzeba mieć pozwolenie
wodno-prawne wydane przez Wody
Polskie. Ja powiadomienia o wydaniu tego dokumentu z Wód Polskich
nie dostałem. Wystąpię więc do nich
z pytaniem, czy zgodzili się na zasypanie rowu i czy powiat to z nimi
uzgadniał. Przypominam, że rozmawiamy o działającym, drożnym rowie, który od lat znakomicie spełnia swoją rolę. Chodnik i tak by się

tu zmieścił, bo posesje znajdują się
w dużej odległości od drogi. Wszystko jest do zrobienia, potrzeba tylko
odrobiny dobrej woli.
W podobnym tonie wypowiada
się sołtys Sławomir Świtek. - Zasypanie tego rowu to byłby skandal –
uważa. - Na pewno tego tak nie zostawimy. To zakłóci zagospodarowanie wody na tym terenie i skończy
się podtopieniami. Jak starostwo nie
wprowadzi zmian w projekcie, zorganizujemy akcję protestacyjną.

Tomasz Wojciuk

