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PIASECZNO

Dron obserwuje poczynania kierowców
 Za pomocą policyjnego drona mundurowi obserwowali ruch na 
skrzyżowaniach Nadarzyńskiej z Kościuszki oraz Kilińskiego z Żerom-
skiego. Na obydwu krzyżówkach stosunkowo niedawno zmieniła się 
organizacja ruchu. Mandatami karnymi w wysokości 100 zł ukarano 
w sumie czterech mężczyzn i 55-letnią kobietę, którzy nie stosowali 
się do obowiązujących na skrzyżowaniach przepisów. Funkcjonariu-
sze zapowiadają, że tego typu akcje w różnych częściach gminy i po-
wiatu będą prowadzone częściej.

R E K L A M A

W restauracji rozpoznał poszukiwanego
 Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednej z piaseczyńskich re-
stauracji. Funkcjonariusz wydziału kryminalnego, w czasie wolnym od 
pracy, postanowił zabrać rodzinę na obiad. W lokalu rozpoznał poszu-
kiwanego listem gończym 38-latka. Sąd rejonowy w Garwolinie wydał 
nakaz doprowadzenia go do aresztu, gdzie miał spędzić 8 miesięcy. Jak 
się okazało, mężczyzny poszukiwała też prokuratura rejonowa w Pia-
secznie. Policjant wezwał na pomoc kolegów będących akurat na służ-
bie i wspólnie zatrzymali zaskoczonego 38-latka. Poszukiwany trafi ł już 
do zakładu karnego, w którym odbędzie zasądzony wyrok. 

14-latek z narkotykami
 W rejonie ulicy Geodetów policjanci wylegitymowali dziwnie zacho-
wującego się 14-latka. Jak się okazało, chłopak miał przy sobie ponad 
2,5 grama mefedronu. Ale to nie wszystko, funkcjonariusze szybko usta-
lili, że nastolatek zbiegł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w 
Rembowie i przez dłuższy czas się ukrywał. Teraz wróci do ośrodka. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Areszt za kradzieże i włamania
 Do policjantów dotarła informacja o zamaskowanym motocykli-
ście, uszkadzającym samochody w różnych punktach miasta. Mężczy-
zna miał zdemolować m.in. fi ata, toyotę, volvo i seata. Jak się okaza-
ło, nie tylko pourywał w nich lusterka i porysował karoserię, ale też 
ukradł cenne przedmioty znajdujące się w pojazdach. Straty osza-
cowano w sumie na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po kilku godzinach 
38-latek, mimo że przestępstw dokonywał w kasku, wpadł w ręce po-
licji. Usłyszał zarzuty kradzieży, kradzieży z włamaniem i zniszczenia 
mienia, po czym decyzją sądu na 3 miesiące trafi ł do aresztu tymcza-
sowego. Motocykliście grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 

Uratował seniora i małe dziecko
 Dzielnicowy z Zalesia Górnego miał niezwykle pracowity dzień. Naj-
pierw na ulicy ratował starszego mężczyznę, który źle się poczuł, a kilka 
godzin później pomógł kobiecie, której dziecko zakrztusiło się i nie mo-
gło złapać powietrza. Na miejsce błyskawicznie wezwano pogotowie. 
Dziecko przebywa obecnie w szpitalu.

GÓRA KALWARIA

Areszt za kradzieże i włamania
 Jednemu z uczniów szkoły podstawowej w Baniosze skradziono 
kilka dni temu rower. Dyrektor placówki zawiadomiła o zajściu poli-
cję. Po przybyciu na miejsce mundurowi sprawdzili nagrania z mo-
nitoringu. Na fi lmie zobaczyli znanego im 38-latka, który odjeżdża 
spod szkoły jednośladem. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu 
zamieszkania. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.  

URSYNÓW

W porozumieniu okradały sklep
 Dwie kobiety w wieku 44 i 51 lat wpadły na pomysł, jak okradać 
sklep. Podczas gdy 44-latka pracowała na kasie, jej starsza koleżan-
ka, zatrudniona w pobliskiej restauracji, często przychodziła na zaku-
py. Jednak wszystkie produkty, które „kupowała” miały zaniżone ceny. 
Wszystko wyszło na jaw, gdy właściciel sklepu doliczył się manka w wy-
sokości 5200 zł. Po dokładnym prześledzeniu zapisu z kamer koleżan-
ki-złodziejki zostały zatrzymane przez policję. Obydwie staną przed są-
dem, za oszustwo grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.   

Co dalej z autobusem 727? 
Mieszkańcy mają własne pomysły
PIASECZNO We wrześniu ruszyły konsultacje społeczne dotyczące proponowanych zmian 

w funkcjonowaniu linii 727. Gmina zaproponowała trzy warianty jej przebiegu, tym-

czasem okazuje się, że mieszkańcy mają... własną propozycję

 727 to jedna z najdłuższych li-
nii autobusowych w całej aglomera-
cji warszawskiej, obsługiwana przez 
cztery autobusy. Z jej długością i nie-
przewidywalnością wiąże się jednak 
szereg niedogodności, w tym częste 
spóźnianie się pojazdów. Następna 
kwestia jest taka, że rozkłady 727 oraz 
linii lokalnych L2 i L12 nakładają się 
na siebie, a linie 709 i 727 dublują na 
odcinku z Piaseczna do Warszawy. 

Trzy warianty

 W związku z tym zaproponowa-
no trzy możliwe rozwiązania, ma-
jące przyczynić się do usprawnie-
nia transportu na tej trasie. Pierw-
sze zakłada pozostawienie linii 727 
w obecnym kształcie, co jednak czy-
ni niemożliwym przebudowę skrzy-
żowania ul. Millenium ze Szkolną w 
Głoskowie. Druga opcja to przebu-
dowanie tego skrzyżowania i zmia-
na trasy autobusu. W tym wariancie 
linię 727 można by skrócił do obsza-
ru Antoninów-Piaseczno, zastępu-

jąc tabor autobusami 12-metrowy-
mi. Linię mogłyby wówczas obsługi-
wać trzy autobusy. Czwarty można 
by dołączyć do floty linii 709 w ra-
mach rekompensaty za utratę prze-
jazdów 727 z Piaseczna do Warsza-
wy. Trzeci wariant przewiduje za-
stąpienie linii 727, jeżdżącej (patrz: 
drugi wariant) między Antonino-
wem, a Piasecznem nową linią „L” 
(posiadacze Piaseczyńskiej Kar-

ty Mieszkańca mogliby korzystać z 
niej bezpłatnie). Takie rozwiązanie 
oznaczałoby też spore oszczędności 
dla gminy, która dziś dopłaca do li-
nii 727 ponad 920 tys. zł rocznie. 

Mieszkańcy mówią basta

 Konsultacje w sprawie linii 727 
trwają już trzy tygodnie i mają po-
trwać jeszcze prawie tydzień. Tym-
czasem w ubiegły piątek w szko-
le podstawowej w Głoskowie odby-
ło się spotkanie mieszkańców, po-
święcone autobusowi 727 i kwe-
stii transportu  w tej części gmi-
ny. - Z naszych informacji wynika, 
że ZTM chce ograniczyć albo na-
wet zlikwidować kursowanie tej linii 
– uważa gminna radna Dorota Kłos. 
- Mieszkańcom tak naprawdę nie po-
doba się żaden przedstawiony przez 
gminę wariant. Chcą oni utrzymania 

autobusu 727 na obecnie istniejącej 
trasie. Wiele osób pracuje w Warsza-
wie, a ten autobus dojeżdża w końcu 
do metra Wilanowska...
 Mieszkańcy zaprosili na spotka-
nie przedstawicieli gminy i ZTM-u, 
licząc na precyzyjniejsze wyjaśnie-
nie przedstawionych możliwości. 
Nikt jednak nie zaszczycił ich swoją 
obecnością. Radna dodaje, że zosta-
ła zobligowana przez mieszkańców 
do napisania interpelacji z prośbą o 
pozostawienie autobusu 727 na tra-
sie Warszawa-Głosków. Ponadto ma 
wnioskować o środki na uruchomie-
nie nowej linii L, jeżdżącej między 
Piasecznem, Mieszkowem i ościen-
nymi miejscowościami. - Na pew-
no tak tego nie zostawimy. Będę da-
lej monitorowała tę sprawę – zapew-
nia radna Dorota Kłos.

Tomasz  Wojciuk

Jednym z większych problemów linii 727 jest jej długość

Mieszkańcy domagają 

się utworzenia dodatkowej 

linii „L”

Ciężarówki z budowy ochlapują
mieszkańcom płoty
PIASECZNO – Ciężkie samocho-

dy jeżdżą od rana do świtu, 

brudzą drogę i chlapią nam 

po ogrodzeniach – mówi 

pan Mirek, mieszkający 

przy ul. Żwirowej w Wilczej 

Górze, gdzie trwa budowa 

trasy S7. - Próbowałem roz-

mawiać o tym z kierowni-

kiem budowy, ale komplet-

nie mnie zignorował

 Kilka tygodni temu na dobre 
ruszyła budowa przebiegające-
go przez Lesznowolę odcinka „B” 
trasy S7. W rejonie Przyleśnej i 
Żwirowej non stop kursują cięża-
rówki, dowożące materiały, z któ-
rych układana jest warstwa pod-
budowy. 
 - Jak wyjeżdżają z powrotem 
na asfaltówkę, z opon wypada im 
glina i kruszywo – mówi nasz czy-
telnik. - Częściowo zostaje to na 
drodze, reszta rozchlapywana jest 
po okolicznych płotach. Jak zwró-
ciłem na to uwagę kierownikowi 
budowy to powiedział, żebym po-
rozmawiał z podwykonawcą. Czy 
ja naprawdę mam teraz chodzić 
od jednego robotnika do drugie-

go? Wykonawca powinien częściej 
czyścić drogę i koła samochodów, 
a po zakończonej pracy umyć nam 
płoty. Uważam, że zawsze można 
się jakoś dogadać, wystarczy tyl-
ko odrobina dobrej woli...
 Budowę trasy S7 nadzoruje Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad. Zapytaliśmy GDDKiA, 
czy może jakoś wpłynąć na wyko-
nawcę, aby utrzymywał porządek w 
rejonie placu budowy. 
 - Wykonawca został upomniany 
i zobligowany do bieżącego utrzy-
mania dróg przecinających budo-
waną trasę S7 – informuje Małgo-
rzata Tarnowska, rzeczniczka war-
szawskiego oddziału GDDKiA. 

TW

W rejonie budowy najbardziej brudzi się, gdy pada deszcz

Włamanie do komisu
 W środę około godz. 22 nieznani sprawcy włamali się do komisu sa-
mochodowego przy ul. Pułaskiego i ukradli 30 kompletów kluczyków 
do samochodów. Policja prosi o kontakt osoby, które widziały moment 
kradzieży.
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Wycieli drzewa, zostawili gałęzie
LESZNOWOLA – Ostatnio byłem na spacerze z psem w rejonie ul. Sosnowej w Magdalence – opowiada pan Ma-

rek, mieszkaniec Nowej Iwicznej. - Zobaczyłem tam prawdziwe pobojowisko: wycięte drzewa, porozrzucane 

gałęzie. Obok jest miejsce pamięci, a tu taki widok... Jak leśnicy już coś robią, mogliby po sobie posprzątać

 Pan Marek nie kryje swego obu-
rzenia. - Sosnowa i jej okolice zostały 
rozjeżdżone ciężkim sprzętem, pnie 
po wyciętych sosnach sterczą, wszę-
dzie walają się gałęzie. Jednym sło-
wem prawdziwe pobojowisko – oce-
nia. - Cały teren kompletnie przeora-
ny. I to wszystko przy pomniku ofiar 
Pawiaka. Nie wygląda to najlepiej, a 
tyle mówi się ostatnio o ochronie la-
sów i dbaniu o zieleń  - komentuje 
mieszkaniec Nowej Iwicznej. 
 Postanowiliśmy odwiedzić okoli-
ce Sosnowej i Jarzębinowej i przeko-
nać się, czy mężczyzna ma rację. Jak 
się okazało w tym rejonie Nadleśnic-
two Chojnów dokonało tzw. trzebieży, 
czyli cięcia pielęgnacyjnego przepro-
wadzanego co jakiś czas w starszych 
drzewostanach. Wycięte drzewa zo-
stały już zabrane, a teren wyrównany. 
W lesie zostały tylko gałęzie. - Te gałę-
zie stanowią odzysk biomasy do lasu 
i pełnią funkcję naturalnego nawozu 
– poinformował nas jeden z leśników 
z Nadleśnictwa Chojnów. - Zawsze je 
zostawiamy. Dzięki temu las ma natu-
ralne składniki odżywcze.

Uczeń okaleczył się w szkole. 
Co było przyczyną?
PIASECZNO W ubiegły piątek po południu w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Ewy Krauze w Zalesiu Dolnym uczeń ósmej klasy pociął sobie ostrym 

przedmiotem przedramiona. Pierwszej pomocy udzieliła nastolatkowi 

szkolna pielęgniarka oraz wezwani na miejsce zdarzenia strażacy

 Do dramatu w podstawów-
ce przy al. Kasztanów doszło wcze-
snym przedpołudniem. 14-latek z 
pokaleczonymi przedramionami na-
tychmiast trafił pod opiekę szkolnej 
pielęgniarki. Na miejsce wezwano 
dwa zastępy straży pożarnej, karet-
kę pogotowia i policję. 
 - Pomagaliśmy opatrzyć tego 
chłopca do czasu przyjazdu pogotowia 
– mówi mł. bryg. Łukasz Darmofal-
ski, rzecznik Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Piasecznie. - Nasze 
działania trwały w sumie około 20 mi-
nut i zakończyły się tuż po godz. 14. 
 W sprawie nie chce wypowiadać 
się policja. - Mogę powiedzieć tylko 
tyle, że zdarzenie bada nasz zespół ds. 
nieletnich. Nie udzielamy na ten temat 
więcej informacji – zastrzega nad-
kom. Jarosław Sawicki, rzecznik ko-
mendy powiatowej policji. Udało nam 
się skontaktować z dyrektorem szko-
ły, do której chodzi 14-latek. Zapyta-
liśmy czy chłopiec sprawiał problemy 

wychowawcze i czy był objęty opieką 
psychologa. - Ze względu na RODO 
nie jestem upoważniony do udziela-
nia takich informacji – mówi Jacek 
Żabicki, dyrektor SP nr 2 w Zalesiu 
Dolnym. - Mogę zapewnić, że bardzo 
przejęliśmy się tą sytuacją i w piątek 
oraz sobotę dużo o niej rozmawiali-
śmy, m.in. w gronie wychowawcy kla-
sy i nauczyciela wspomagającego. Za-
mierzamy podjąć szereg działań, nie-
stety nie mogę zdradzać szczegółów.

TW

Koncert dla seniorów

TARCZYN

 W poniedziałek 18 października 
w gminnym ośrodku kultury przy uli-
cy Stępkowskiego 17 będzie można 
posłuchać najpiękniejszych utworów 
polskiej poezji miłosnej. Podczas kon-
certu „Kolory miłości” widzowie usły-
szą znane i lubiane przeboje Kabaretu 
Starszych Panów, przedwojenne szla-
giery sentymentalne czy piosenki Zbi-
gniewa Wodeckiego. Koncert poprze-
dzą prezentacje artystyczne grup se-
nioralnych z terenu powiatu piase-
czyńskiego. Impreza rozpocznie się o 
godz. 12 i potrwa do 15. TW

TW

Warsztaty Robotyka Lego Boost

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W sobotę 16 października o godz. 12.30 oraz o godz. 15 w Hugonów-
ce odbędą się warsztaty Robotyka Lego Boost. To zajęcia, które umoż-
liwiają budowanie i programowanie własnych robotów. Uczestnicy nie 
tylko skonstruują, ale też za pomocą tebleta zaprogramują swoje maszy-
ny, stosując przystępny, ale dający duże możliwości język programowa-
nia. Liczba uczestników ograniczona. Bilety w cenie 30 zł do kupienia w 
kasie KDK. Warsztaty dedykowane są dla dzieci w wieku 6-12 lat, obowią-
zuje reżim sanitarny.

TW
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Rozbudowa szkoły idzie pełną parą
KONSTANCIN-JEZIORNA Od lipca trwa rozbudowa szkoły podstawowej w Słomczynie. Inwe-

stycja o wartości ponad 14 mln zł ma zakończyć się w 2023 roku

 Prace budowlane przy ul. Wilanowskiej 
218 trwają w najlepsze. Niedawno układa-
no zbrojenie i betonowano ławy fundamen-
towe pod nowe, dwukondygnacyjne skrzy-
dło szkoły. Wcześniej wyburzono stare bu-
dynki: mieszkalny i gospodarczy, które koli-
dowały z inwestycją. Nowe skrzydło SP nr 4 
ma być połączone z istniejącą częścią szko-
ły specjalnym łącznikiem, na którego da-
chu zaplanowano niewielki ogród. Docelo-
wo placówka zyska sześć nowych sal lekcyj-
nych, sanitariaty oraz kuchnię ze stołówką. 
Zagospodarowany zostanie również teren 
wokół szkoły. Powstanie m.in. wielofunk-
cyjne boisko i nowe miejsca parkingowe. Na 
razie prace idą zgodnie z planem, co zwia-
stuje szczęśliwy finał inwestycji, planowany 
w trzecim kwartale 2023 roku. 

TW

Będzie protest przeciwko 
strefie płatnego parkowania
PIASECZNO We wtorek 19 października w godz. 15-17 przed urzędem 

gminy planowany jest protest przeciwko płatnemu parkowaniu na 

terenie miasta, w tym przy blokach mieszkalnych w rejonie bazarku, 

pod kościołem św. Anny i pod przychodnią przy ulicy Fabrycznej 

 Krystyna Krzysztofi k, reprezentująca wspólnotę mieszkaniową Szkolna 15 
twierdzi, że w myśl wcześniejszych ustaleń z gminą przy Szkolnej miało nie 
być parkometrów. - Teraz, w ciągu jednego dnia, postawili je nam bez żad-
nych uzgodnień – żali się emerytka. - Kiedy je zobaczyłam, aż się przestraszy-
łam. Domagamy się, żeby zostały zdjęte. W rozmowie telefonicznej burmistrz 
zapewnił mnie, że jeśli zbierzemy podpisy, gmina usunie parkometry. Pocze-
kamy-zobaczymy... 
 Aktualnie mieszkańcy kilku okolicznych wspólnot i spółdzielni „Jedność” 
zbierają podpisy przeciwko rozszerzaniu strefy płatnego parkowania. W akcji 
biorą udział radni z PiS-u, którzy od początku krytykowali ten pomysł. 
 - Prawie wszyscy mieszkańcy są niezadowoleni z nowej polityki gminy, 
bo po prostu nie mają lub zaraz nie będą mieli gdzie parkować. Wiele osób 
jest sfrustrowanych. Rozmawiałam m.in. z osobami mieszkającymi przy uli-
cy Szkolnej, które czasami muszą zostawiać samochody przy... Towarowej, bo 
tylko tam są jeszcze bezpłatne wolne miejsca – mówi Renata Mirosław, piase-
czyńska radna, szefowa gminnych struktur PiS. -  Karty z podpisami skomple-
tujemy w poniedziałek, na pewno będzie ich sporo. 
 Protestującym, oprócz samego faktu istnienia w ich okolicy płatnych 
miejsc, nie podoba się również ustalony za nie abonament, który wynosi 120 
złotych rocznie. - W Warszawie jest to 30 złotych – żali się Krystyna Krzysz-
tofi k. - Burmistrz tłumaczył mi, że wszystko drożeje, ale dla emerytów to na-
prawdę spory wydatek. Uważam, że dla mieszkańców okolicznych bloków 
cena powinna być zdecydowanie niższa! W końcu płacimy tu podatki... 
 Główne hasło wtorkowego protestu, który odbędzie się w godz. 15-17 
przed urzędem gminy będzie brzmiało „Dość tego rządzenia bez nas!”. 

Tyl. /TW



nr 37 (875)/2021

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

R E K L A M A

Dla
Seniora

Czym kierować się przy
wyborze domu opieki 
dla seniora?
Wybór najlepszego możliwego miejsca dla bliskiej osoby nie jest spra-

wą prostą. Dużo zależy od tego w jakiej kondycją jest seniorka lub se-

nior, jak lubi spędzać czas i jakie ma oczekiwania. Ale pod uwagę po-

winniśmy wziąć także odległość. Jeśli planujemy często odwiedzać 

starszą osobę dobrze, aby miejsce w którym zamieszka, znajdowało 

się w miarę blisko naszego domu

Okazuje się, że seniorzy i ich rodziny dokonując  wyboru domu 

pytają o coraz więcej szczegółów dotyczących życia w ośrodku

dokończenie na str. 6
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Tlenoterapia ratuje życie
Tlenoterapia to nowoczesna metoda umożliwiająca regenerację i uzdrowienie 

wszystkich tkanek, a co za tym idzie całego naszego organizmu. Tlen dociera na-

wet do tkanek i narządów uszkodzonych w wyniku miażdżycy, urazów, złamań, za-

każenia, po radioterapii, chemioterapii, zmiażdżenia czy poparzeń.
Jak działa?

 Podczas tlenoterapii oddycha-
my 100% tlenem w warunkach pod-
wyższonego ciśnienia (HBOT). Tlen w 
zwiększonej ilości  dociera do  wszyst-
kich tkanek i narządów.

TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA 

ZWIĘKSZA AŻ 8-KROTNIE

PRODUKCJĘ WŁASNYCH KOMÓREK 

MACIERZYSTYCH W SZPIKU.

Na co pomaga?

 Przywraca sprawność przy powikłaniach pocovidowych (niewydolność oddecho-

wa, burza mózgowa). Ma zbawienne działanie na trudno gojące się rany w przypadku 

cukrzycy, łuszczycy, zakażeń skórnych, oparzeń, przeszczepów i odmrożeń.

 Sktecznie wspomaga także leczenie boreliozy oraz przewlekłych zakażeń bak-

teryjnych (także beztlenowych). Spowalnia procesy starzenia (anti-aging). Zaobser-
wowano  istotne działanie przeciwbólowe – szczególnie w  chorobach reumatycz-
nych czy fi bromialgii. Powszechnie wykorzystywana  jest w  stanach wyczerpania fi -
zycznego i psychicznego. 
 - Już po 5 zabiegach moje wyniki badań znacznie się poprawiły. Mój lekarz był zdziwio-
ny - mówi zachwycona klientka gabinetu Lazurowy Tlen w Józefosławiu. - Pochwalił po-
mysł tlenoterapia- dodaje.

DLA seniorów 60+   cena sesji TYLKO 60 zł 
Lazurowy Tlen, ul. Urocza 14, 05-500 Józefosław,  tel. 506 503 996

 Kwestiami na które najbardziej 
zwraca się  w takich miejscach uwagę 
są standard opieki, dostępna przestrzeń, 
czystość, fachowość i nastawienie perso-
nelu. Musi on zdobyć nasze zaufanie, w 
przeciwnym razie umieszczanie bliskiej 
osoby w danym miejscu jest bez sensu. 
Sprawdźmy czy dany dom ma zezwo-
lenie wojewody na prowadzenie specja-
listycznej działalności opiekuńczej, co 
wiąże się ze spełnianiem określonych 
standardów, zgodnych z rozporządze-
niem ministra polityki społecznej (dom 
taki podlega kontrolom). Dobrze też za-
pytać o opinie na temat domu znajo-
mych oraz prześledzić internet, w któ-
rym często można znaleźć przydatne 
komentarze dotyczące danego miejsca. 

Musi być czysto

 Oczywiście zanim wybierzemy 
konkretne miejsce, warto odbyć tzw. 

wizję lokalną. Poprośmy o oprowa-
dzenie po domu. Wówczas dużo po-
wie nam panujący w nim zapach. Jeśli 
wyczujemy woń  nieczystości, uryny 
czy stęchlizny oznacza to, że miejsce 
albo nie jest właściwie przygotowane i 
dostosowane, albo personel sprzątają-
cy nie wywiązuje się należycie ze swo-
ich obowiązków. Zwróćmy też uwagę 
na wygląd pensjonariuszy domu. Jeśli 
są czyści, schludnie ubrani, ostrzyżeni 
świadczy to o tym, że są otoczeni na 
co dzień dobrą, troskliwą opieką. 

Przeanalizujmy ofertę

 Każde miejsce spokojnego poby-
tu dla seniorów ma nieco inną ofer-
tę opiekuńczą i lokalową. Zapytaj-
my o pokoje: czy są 3-, 2- czy 1-oso-
bowe i jaka jest różnica w cenie oraz 
czy dom dysponuje również aparta-
mentami. Czy wszystkie mają łazien-

ki i pełne wyposażenie? Czy personel 
domu obecny jest na miejscu przez 
całą dobę, czy placówka zapewnia 
tylko pobyt osobom zdrowym czy 
także np. rekonwalescencję po poby-

cie w szpitalu? Warto dowiedzieć się, 
czy oprócz opieki pielęgniarskiej i le-
karskiej bliska osoba będzie mogła li-
czyć także na wsparcie psychologa, fi-
zjoterapeuty czy terapeutów zajęcio-
wych. Co z lekarzami specjalistami? 
Czy pakiet pobytowy będzie umożli-
wiał z nimi konsultacje? 

Jak spędzać wolny czas?

 Opieka i wyposażenie budynku 
na pewno mają znaczenie, ale rów-
nie ważnej jest to, co się wokół niego 
znajduje. Sprawdźmy czy przy domu 
jest ogród, ewentualnie las po któ-
rym można spacerować (w niektó-
rych miejscach są podzielone na strefy 
ogrody sensoryczne, mające oddzia-
ływać na poszczególne zmysły). Za-
pytajmy też o zajęcia dodatkowe, jak 
ćwiczenia usprawniające, zajęcia w ra-
mach Klubu Seniora, różnego rodza-
ju aktywności manualne, które cieszą 
się obecnie coraz większą popularno-
ścią. Warto wiedzieć, że domy dla se-
niorów są coraz częściej profilowane. 
W innych przebywają osoby leżące, w 
innych cierpiące na różnego rodzaju 
schorzenia związane z wiekiem. Dla-
tego wybierając placówkę powinniśmy 
kierować się również stanem bliskiej 
osoby, która ma do niej trafić.
 - Widzimy rosnącą świadomość 
seniorów oraz ich rodzin dotyczącą 
oczekiwań, jakie mają w stosunku do 
naszych domów opieki – mówi Mag-
dalena Michalska z grupy Orpea Pol-
ska, która ma aż osiem takich ośrod-
ków (w tym ośrodek wentylacji respi-
ratorem w Konstancinie-Jeziornie) 
na terenie kraju. - Zadawana nam 
pytania są często bardzo szczegóło-
we. Dotyczą one m.in. tego, czy ist-
nieje możliwość zamieszkania w cie-
szących się coraz większą popularno-
ścią pokojach 1-osobowych. Seniorzy 
i ich rodziny pytają też czy ośrodek 
ma własną kuchnię, jak zorganizowa-
ne są zajęcia mieszkańców domu pod 
kątem różnego rodzaju aktywności, 
czy na miejscu jest możliwość rehabi-
litacji i czy dom ma własny ogród.
 Magdalena Michalska podkre-
śla, że w ośrodkach prowadzonych 
przez grupę Orpea seniorzy nie są 
odizolowani od świata zewnętrzne-
go, ale często biorą udział w różne-
go rodzaju wyjściach i wycieczkach. 

TW
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Czym kierować się przy wyborze domu opieki dla seniora?
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Każde takie miejsce 

powinno wzbudzać zaufanie. 

Ważna jest atrakcyjna oferta, 

ale jeszcze ważniejszy 

empatyczny personel

Do ginekologa w każdym wieku
Profi laktyka jest łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem, aniżeli usuwa-

nie skutków niekorzystnych zdarzeń, którym nie udało się zapobiec. 

Dlatego do lekarza należy chodzić w każdym wieku. Dotyczy to rów-

nież wizyt u ginekologa
Stereotyp?

 W naszym społeczeństwie zako-
rzeniony jest stereotyp, który mówi, 
że wizyta kobiety u ginekologa nie 
ma sensu po urodzeniu dzieci. Star-
sze panie, które przeszły już burze 
klimakterium, a ich płeć się wyciszy-
ła, są często przekonane, że nie mają 
już o co dbać. Przestają odwiedzać 
lekarza ginekologa. Nic bardziej 
mylnego! Właśnie dlatego, że ciało 
kobiety „nie służy już do rodzenia”, 
powinno być pod szczególną ochro-
ną. Jest delikatne, wrażliwe, dlate-
go choroby mają do niego łatwiejszy 
dostęp. Dotyczy to szczególnie na-
rządów płciowych.

Badania obowiązkowe

 Każda kobieta powinna pokazy-
wać się u ginekologa przynajmniej 
raz na rok. Nie ma górnej granicy 
wieku dla badania ginekologicznego. 
Badanie cytologiczne i mammogra-
fię wykonuje się teoretycznie do 70 
roku życia, ale moim zdaniem war-
to je robić również później.

Menopauza i co dalej?

 Menopauza to ostatnia mie-
siączka w życiu. Zwykle około 45-50 
roku życia. Następuje stopniowe wy-
gasanie czynności jajników, a potem 
jeszcze długie lata, czasem 1/3 życia.
 Klimakterium to czas kilku lat 
około menopauzy. Burza hormonal-
na towarzysząca wygasaniu czynno-
ści jajników. Bolesne przystosowanie 
się organizmu do działania i życia 
bez estrogenów. Estrogeny to hor-
mony produkowane głównie w jajni-
kach. Sterują one płodnością i kobie-
cością, chronią kobiety przed wielo-
ma chorobami. Ich coraz niższy po-
ziom powoduje ujawnianie się m.in. 
nadciśnienia, choroby wieńcowej, 
osteoporozy.

Hormonalna terapia zastępcza

 Ważne jest uzupełnianie brakują-
cych estrogenów. Dzięki temu opóź-
nimy procesy starzenia. Stosowa-
ne są terapie doustne (tabletki, prze-
zskórna- plastry) i miejscowe (kremy 
lub globulki dopochwowe). Pod ści-
słą kontrolą lekarza mogą być stoso-
wane  prawie do końca życia.
 Terapie można wspierać produktami 
naturalnymi (soja) lub ziołami (niepoka-
lanek mnisi, pluskwica groniasta i koni-
czyna czerwona). Ważne są również mi-
nerały takie jak Magnez i Wapń.

Rak nie śpi

 Najbardziej narażone na zachoro-
wanie na raka piersi są kobiety pomię-
dzy 50 a 69 rokiem życia. Dlatego waż-
ne aby samodzielnie badać piersi i wy-
konywać  mammografię  raz do roku.
 Na raka szyjki macicy najczęściej 
chorują kobiety między 40 a 55 ro-
kiem życia. Raka bardzo łatwo wykryć 
w trakcie cytologii, dlatego warto i na-
leży wykonywać to badanie co roku.
 Rak trzonu macicy najczęściej 
atakuje kobiety pomiędzy 55 a 70 ro-
kiem życia. Czynnikami  sprzyjają-
cymi rozwojowi choroby są obciąże-
nia rodzinne, otyłość i cukrzyca.
 Rak jajników występuje najczę-
ściej u pań pomiędzy 50 a 70 rokiem 
życia. Jest bardzo trudny do wykry-
cia i szybko postępuje. Objawami 
mogą być zwiększenie obwodu brzu-
cha lub chudnięcie.
 Profilaktyka jest łatwiejszym 
rozwiązaniem, aniżeli usuwanie 
skutków choroby, a wczesne wykry-
cie każdego schorzenia daje nam 
większe szanse na wyleczenie. Dlate-
go drogie Panie, należy chodzić do 
ginekologa w każdym wieku!

Agnieszka Kurczuk-Powolny

lekarz ginekolog



Gdy cierpią oczy
CO ZROBIĆ, ABY LECZENIE BYŁO SKUTECZNE?
Zmysł widzenia to najważniejszy z ludzkich zmysłów, 

dlatego tak bardzo martwimy się, gdy chorują nasze oczy
 Do najpoważniejszych schorzeń narzą-
du wzroku należy zaćma, czyli zmętnienie 
soczewki oka i jaskra – postępujące uszko-
dzenie nerwu wzrokowego. Obie choroby 
postępują z reguły powoli, w zaawansowa-
nych etapach dopiero mogą spowodować 
znaczną utratę widzenia – odwracalną (za-
ćma) lub nieodwracalną (jaskra). 
 Jedyną metodą leczenia zaćmy jest jej 
operacyjne usunięcie. Nowoczesne tech-
niki operacyjne powodują, że leczenie jest 
mało inwazyjne i możliwe do przeprowa-
dzenia w trybie ambulatoryjnym (bez ko-
nieczności pobytu w szpitalu). Zabieg wy-
konujemy także w Oddziale CMP Pia-
seczno. Na miejsce zmętniałej soczew-
ki wprowadza się sztuczny implant o pre-
cyzyjnie dobranych dla pacjenta parame-
trach. Jego jakość odpowiada za dobre wi-
dzenie przez długie lata po operacji, dla-
tego warto spokojnie rozważyć wszczepie-
nie naprawdę dobrej soczewki. Wybór ten 
jest nieodwracalny – soczewka raz wsz-
czepiona ma służyć do końca życia. 
 W jaskrze natomiast ważna jest pro-
filaktyka i kontrole okulistyczne z ewen-
tualnym dodatkowym badaniem ner-
wu wzrokowego (OCT jaskrowe). W ra-
zie rozpoznania choroby niezwykle istot-
ne jest jak najwcześniejsze podjęcie lecze-
nia. Im wcześniej rozpoznana i leczona 
jaskra, tym większa szansa, że nie wej-
dzie w etap znacznej utraty widzenia. 
 Wyróżniamy także schorzenia oczu, 
mogące prowadzić do nagłej utraty widze-
nia, które są związane z chorobami na-
czyń – tętniczych (zator) lub żylnych (za-
krzep). Ciężka utrata widzenia może być 
też powikłaniem cukrzycy. Dlatego każdy 
pacjent z cukrzycą od chwili rozpoznania 
choroby powinien być co roku badany pro-
filaktycznie przez lekarza okulistę. 
 W Polsce na cukrzycę choruje nawet 3 
mln pacjentów. Już po pięciu latach trwa-
nia cukrzycy, u większości z nich,  poja-
wia się retinopatia cukrzycowa (cukrzyco-
wa choroba oczu), w tym także cukrzycowy 
obrzęk plamki. Cukrzyca uznawana jest za 
najczęstszą przyczynę utraty wzroku wśród 

osób aktywnych zawodowo, a ryzyko to 
szacuje się na ponad 25-krotnie wyższe niż 
u osób zdrowych. Szczególne znaczenie ma 
przy tym właśnie cukrzycowy obrzęk plam-
ki (DME), gdyż dotyczy miejsca w siatków-
ce odpowiedzialnego za precyzyjne widze-
nie. Często dotyczy obojga oczu. Podobny 
obrzęk w plamce może powstać w przebie-
gu zakrzepu żylnego w siatkówce oka, naj-
częściej występuje wtedy jednostronnie . 
 Bardzo istotnym jest, aby w przypad-
ku pogorszenia widzenia, zwłaszcza na-
głego i znacznego, w jednym czy w oboj-
gu oczach, jak najszybciej udać się do le-
karza okulisty. Pomocy można szukać 
na tzw. ostrym dyżurze okulistycznym. 
Warto pamiętać, że w Centrum Medycz-
nym CMP przyjmują także lekarze okuli-
ści, gotowi  nieść pomoc w nagłych przy-
padkach. Opóźnienie w udzieleniu pomo-
cy niejednokrotnie uniemożliwia powrót 
do dobrego widzenia. Dlatego tak ważne 
jest, aby zgłaszać się do lekarza jak naj-
szybciej po stwierdzeniu problemu. Wie-
le schorzeń okulistycznych potrafimy bo-
wiem skutecznie leczyć, a przynajmniej 
spowolnić ich przebieg.  
 Żyjemy również w czasach intensyw-
nego poszukiwania nowych terapii dla cho-
rób oczu – jeszcze skuteczniejszych i jesz-
cze bezpieczniejszych niż obecnie dostępne. 
We wszystkich działaniach terapeutycznych 
potrzebne są odpowiednie leki. 
 Preparaty, które powstają w specjali-
stycznych, dedykowanych miejscach, za-
nim pojawią się w systemie leczniczym 
muszą przejść rygorystyczne testy bez-
pieczeństwa i skuteczności. 
 W Centrum Medycznym CMP pro-
wadzimy badania nowych leków, sto-
sowanych przez okulistów w chorobach 
oczu. Badania kliniczne realizowane 
przez nasz zespół specjalistów dotyczą 
nowych preparatów, będących na końco-
wym etapie potwierdzania ich przydat-
ności terapeutycznej – w tzw. badaniach 
III fazy. Po zakończeniu tej fazy badaw-
czej preparaty uzyskują rejestrację, do-
puszczającą do szerokiego stosowania. 

 Obecnie badamy leki stosowane w cu-
krzycowym obrzęku plamki oraz obrzęku 
plamki, występującym w przebiegu za-
krzepu naczyń żylnych. Chorzy, biorący 
udział w badaniu klinicznym, otrzymują 
szereg istotnych korzyści:
- bezpłatną diagnostykę okulistyczną w 
szerokim zakresie m.in.: OCT i angio-
grafia fluoresceinowa
- bezpłatną diagnostykę internistyczną – 
badania krwi, EKG
- bezpłatną regularną opiekę specjalistów 
okulistyki 
- bezpłatne leki w tym leki już stosowane 
w chorobach oczu 
 Dzięki udziałowi w badaniach kli-
nicznych pacjenci mają szansę otrzymać 
natychmiastową pomoc w leczeniu swo-
ich chorób okulistycznych. Uzyskują bez-
płatny dostęp do najnowszych terapii i 
leków, przy jednoczesnym wspieraniu w 
ten sposób innych chorych.

www.cmp.med.pl    więcej informacji o badaniach: 509 336 913

Ukończyła Akademię Medyczną 

w Warszawie (obecnie Warszawski 

Uniwersytet Medyczny), gdzie uzy-

skała tytuł specjalisty chorób oczu. 

Zajmuje się głównie leczeniem i dia-

gnostyką pacjentów ze zwyrodnie-

niem plamki, związanym z wiekiem 

oraz laseroterapią siatkówki. Wyko-

nuje zarówno podstawowe, jak i spe-

cjalistyczne badania okulistyczne 

oraz kwalifi kuje do operacji zaćmy.

DLACZEGO WARTO 
CHODZIĆ DO GINEKOLOGA?

Mój drogi Mentor, Ś. P. nieodżałowany profesor Dębski, 

uczył nas : „Ginekolog powinien być Przyjacielem Kobiety”. 
 Już od 30-tu lat staram się być Przyja-
cielem wszystkich Kobiet, tych od lat 5-ciu 
do 105-ciu . Przyjmuję chętnie wszystkie 
Panie, nawet te z poważnymi problemami. 
Dobry ginekolog może się przydać w każ-
dej „porze roku” życia Kobiety.  Gdy przy-
chodzi Wiosna zakwitania kobiecości, 
może pomóc na bolesne miesiączki, dora-
dzić w sprawie zakażeń. Gdy dojrzewamy 
w Lecie, może dobrać antykoncepcję lub 
pomóc zajść w ciążę i ją poprowadzić do 
szczęśliwego Rozwiązania. Gdy w Jesie-
ni opadają liście Kobiecości, pomoże do-
brać menopauzalną terapię, byśmy były 
dłużej młode i zdrowe. Wreszcie, gdy nad-
chodzi Zima starości, złagodzi jej dolegli-
wości. Na każdym etapie życia wykona 
i zleci badania profilaktyczne; cytologię, 
USG przezpochwowe, USG piersi, mam-
mografię itp. by wcześnie wykryć poważ-
ne choroby i skutecznie je wyleczyć . War-
to więc odwiedzać ginekologa choć raz 

do roku. Porozmawiać o Babskich Spra-
wach też czasem można. Jak w tym sta-
rym dowcipie: Przychodzi Baba do Leka-
rza a Lekarz też Baba. A więc drogie Mat-
ki, przyprowadźcie swoje Córki do gine-
kologa. Odwrotnie też może być. Przyjdź-
cie zanim będzie za późno. Tylko wcze-
śniej zaszczepcie się przeciw Covid 

Agnieszka Kurczuk-Powolny

Lekarz ginekolog położnik

ZAPRASZAM DO GABINETU w Przychodni w Piasecznie na ul. Fabrycznej 1 
Wizyty komercyjne w poniedziałek i wtorek 13.00-18.00.  Zapisy telefoniczne pod numerem

781 600 785  w pon. wt.czw. pt od 10.00 do  16.00, śr. od 15.00 do 18.00.

Wszechstonna 
Przychodnia GRAPA

Al. Wojska Polskiego 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna  

Tel. 22 69 00 650   www.przychodniagrapa.pl 

  https://www.facebook.com/przychodniagrapa/

Panie doktorze, czy w Grapie szcze-
pią Państwo pacjentów III przypo-
minającą dawką szczepionki p/CO-
VID? 

Dr Marek Rychlik Dyrektor Medycz-
ny: Tak, szczepimy pacjentów za-
równo I, II jak i III dawką szczepionki. 
Ponadto zachęcam do corocznych 
szczepień przeciwko grypie. 
W interesie społecznym i zdrowot-
nym jest jak najszybsza i sprawna 
realizacja obu szczepień. Dostęp-
ne publikacje wskazują, że szcze-
pienie przeciw grypie może chro-
nić przed powikłaniami COVID-19, 
nawet u osób zaszczepionych prze-
ciw COVID-19. Aktualne wytyczne 
amerykańskie oraz lokalne wytycz-
ne kilku krajów w Europie dotyczą-
ce podawania szczepionek prze-
ciw COVID-19 z innymi szczepionka-
mi wskazują, że szczepionki te mogą 
być podawane razem (jednoczaso-
wo) ze szczepionkami przeciw gry-
pie.

Panie doktorze na terenie naszej 
Gminy pacjent ma do wyboru wie-
le przychodni, czym przychodnia 
wyróżnia się na tle innych placó-
wek w Konstancinie?

Dr MR:  Wyróżniamy się wieloma 
rzeczami, począwszy od doskona-
łej lokalizacji, pięknych i przytul-
nych wnętrz, poprzez wysokiej klasy 
sprzęt, nowoczesne badania diagno-
styczne po profesjonalną kadrę me-
dyczną. Cieszymy się zaufaniem pa-
cjentów dlatego, że rozwijamy usłu-
gi potrzebne mieszkańcom naszej 

gminy. Pacjenci nie muszą już uda-
wać się do Warszawy, by zdiagno-
zować niepłodność, oszacować ry-
zyko wystąpienia wad genetycz-
nych u płodu, wykonać drobny 
zabieg chirurgiczny, usunąć ząb, 
wstawić implant, dokonać higieni-
zacji jamy ustnej, zasięgnąć opinii 
psychodietetyka czy wsparcia te-
rapeuty. Nasi doświadczeni specja-
liści z zakresu stomatologii (dr Doro-
ta Chmielewska, lekarz dentysta 
Marta Słowikowska, dr Artur Trze-
śniak - specjalista chirurgii stoma-
tologicznej, implantolog, Pauli-
na Pastwa - higienistka stomato-
logiczna) pracują na wysokiej kla-
sy sprzęcie. Implanty, usuwanie zę-
bów mądrości, stomatologia dzie-
cięca a nawet podcięcie chirur-
giczne wędzidełka języka i nie ma 
dla nich rzeczy niemożliwych. 

Dziękuję za rozmowę. 
Artykuł służy do celów informacyjnych. 

Kolejny dodatek 
5 listopada

P R O M O C J A



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY PIASECZNO

Głosowanie na zadania 
w Budżecie Obywatelskim 2022
 W tym roku na zadania w Budże-
cie Obywatelskim Gminy Piasecz-
no przeznaczono 1 000 000 zł. Do 
głosowania zakwalifikowały się 83 
projekty. Na Państwa głosy czeka-
my od 11 do 24 października. Szcze-
góły związane z głosowaniem moż-
na znaleźć na stronie www.bo.pia-
seczno.eu, na której można również 
oddać głos na wybrane przez siebie 
projekty.

Lista projektów według kolejno-

ści ustalonej podczas losowania w 

dniu 7 października br.:
1. Kliknij na Sport - zajęcia ogólnorozwo-
jowe z elementami zapasów 
2. Pokonamy smog zielenią - nowe nasa-
dzenia: drzewa, krzewy, kwiaty, zielone 
ściany w Piasecznie! 
3. Oświetlmy powstańczy krzyż w Henry-
kowie - Urocze 
4. Olimpiada dla seniorów z okazji 100 - 
lecia piaseczyńskiego sportu 
5. Piaseczno Bieg Kobiet 
6. Defi brylator AED daleko od szpitala - 
Henryków - Urocze 
7. Ogrody społeczne w Józefosławiu - cykl 
rodzinnych warsztatów 
8. SP Józefosław - rozbudowa sceny szkolnej 
o konstrukcję nośną wraz z okotarowaniem 
9. Zielona ściana - najpiękniejszy balkon 
z kwiatami w centrum miasta Piaseczna 
10. Piaseczno - kwerenda archiwalna - po-
szukiwanie materiałów źródłowych Pia-
seczna - tłumaczenie rosyjskojęzycznych 
archiwów na język polski 
11. Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym 
12. Piaseczno - kwerenda archiwalna - w 
poszukiwaniu architektów Piaseczna - 
1945 do 1990 roku - postmodernizm 
13. Turniej piłki nożnej ulicznej 
14. Wiszące mosty dla wiewiórek w na-
szej gminie 
15. Złotokłos - strefa relaksu i historii przy 
stacji kolejki wąskotorowej Złotokłos - ogól-
nodostępny dworzec Kolejki Wąskotorowej 
16. Dekady miasta - rozwój urbanistyczny 
Miasta Piaseczna od lat 50. XX wieku do 
czasów współczesnych 
17. SP Józefosław - wykonanie wielofunk-
cyjnego nagłośnienia w stołówce szkolnej 
18. Czytniki ebooków - nowoczesne czy-
tanie dla każdego 
19. Nowe nasadzenia drzew w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie 
20. Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmi-
strza Piaseczna 
21. Międzyszkolna Liga Tenisa Stołowego 
22. Zielony skwer w Julianowie przy tere-
nie rekreacyjno -sportowym 
23. Naprawa murawy sztuczne boisko na 
Stadionie Miejskim 
24. Święto Mieczysława Fogga w Szkole w 
Złotokłosie - Dzień nowego Patrona! 
25. Dance Kids w Parku Miejskim w Pia-
secznie 
26. Poidełka dla ludzi i zwierząt 
27. Liście to nie śmieci - prosty sposób 
kompostowania 
28. Koncert lokalnego artysty na piase-
czyńskim rynku związany z zakończe-
niem wakacji 

29. Nakrętkowe Serce 
30. Bezpłatny basen dla młodzieży 
31. Ogólnodostępny defi brylator AED w 
Zalesiu Górnym z wifi  
32. Założenie monitoringu na placu za-
baw Jana Pawła II 53 Piaseczno 
33. Pierwszy "zielony przystanek" w Józe-
fosławiu 
34. Żyjące zielone ściany dla Piaseczna 
35. Stojaki na rowery 
36. Piaseczno Track Cup 
37. Zielona strefa relaksu dla uczniów 
38. Książkomat w Józefosławiu 
39. Zalesie Górne - Strefa zdrowia i kreacji 
40. Złotokłos - kwerenda archiwalna - po-
szukiwanie materiałów źródłowych dot. 
Złotokłosu - architektów, właścicieli, ko-
lejki wąskotorowej, zabytków 
41. Aktywni i Zdrowi plus animator dla dzieci 
42. Oryginalne mapy historyczne Piasecz-
na - punkty z przezroczystymi tablicami 
oraz opisem 
43. Patio na Piątkę 
44. Park kieszonkowy przy rondzie Ogro-
dowa/Cyraneczki w Józefosławiu 
45. Stop Plastik. Zastąp torby plastikowe 
ekologicznymi torbami z materiałów z re-
cyklingu 
46. Nasadzenia drzew skwer Jana Pawła II 53 
47. Podniesienie bezpieczeństwa na placu 
zabaw oraz uzupełnienie go o zewnętrz-
ny, betonowy stół do gry w tenis stołowy 
48. Wykonanie oświetlenia ulicznego 
łącznika pomiędzy ulicami Poniatowskie-
go i Dworcową 
49. Wi-Fi na Stadionie Miejskim w Piasecznie 
50. Zajęcia usprawniające dla seniorów z 
elementami pilatesu i terapii oddechowej 
51. Doświetlenie skwerów przy ul. Cyra-
neczki 11 
52. Mini Mistrzostwa Świata 2022 
53. SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw 
54. Inwentaryzacja przydrożnych kapli-
czek, krzyży i historycznych fi gur świętych 
55. Zalesie Górne - Murale 
56. Sołtysiada 2022 
57. Miejsce zabawy, nauki i relaksu dla 
dzieci i młodzieży w Złotokłosie 
58. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt -"Dudi" im. Tomasza Dudka 

59. SP Józefosław - Szkolna Agencja In-
formacyjna - sprzęt do tworzenia relacji i 
streamingów 
60. Warsztaty kolarstwa szosowego dla 
rozwoju talentów i turystyki lokalnej 
Gminy Piaseczno 
61. Utwardzenie pobocza ul. Koralowych 
Dębów od ul. Pionierów do Ośrodka 
Zdrowia przy ul. Złotej Jesieni 
62. Czwartkowe uczty dla Duszy 
63. Liga Piaseczyńska dla najmłodszych 
im. Tadeusza Rudnickiego 
64. Muzyczna strefa relaksu dla uczniów 
65. Serce nakrętka - zakręcone nakręco-
ne serce 
66. Zakup przesadzarki drzew dla gminy 
Piaseczno- chrońmy drzewa! 
67. Taniec bez granic i wieku 
68. Improwizja. Warsztaty improwizacji 
teatralnej 
69. Aktywny Senior - warsztaty ceramiki 
70. Bank drzew owocowych dla miesz-
kańców gminy Piaseczno 
71. Bezpieczne drogi gminne na przejaz-
dach kolejowych - malowanie pasów aku-
styczno - wibracyjnych przed przejazdami 
72. Gniazdo do nagrywania meczów 
73. Boisko do koszykówki / siatkówki / bad-
mintona / unihokeja w Wólce Kozodawskiej 
74. Aktywny i zdrowy Senior 
75. Joga dla Wszystkich w Parku Miejskim 
w Piasecznie z animatorem dla dzieci 
76. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi - spotkania psychoedukacyjne 
dla rodziców, nauczycieli, specjalistów 
77. Ulżyj Ziemi. Masz wpływ na gospodar-
kę wodno - ściekową 
78. Zajęcia sportowe z elementami piłki 
nożnej dla najmłodszych 
79. Napraw - nie wyrzucaj! Kawiarenka 
naprawcza 
80. Mural sportowy 100 lecie Jedności 
81. Doposażenie OSP Chojnów w specja-
listyczny sprzęt do usuwania lokalnych 
podtopień na terenie gminy Piaseczno 
82. Złotokłos - strefa aktywności fi zycznej 
przy stacji kolejki wąskotorowej Złoto-
kłos - ogólnodostępna dla mieszkańców 
83. Piaseczyńska Liga Zimowa

Wybory Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Józefosławia
21 listopada 2021 roku w godz. 8.00-18.00  w lokalu wy-

borczym w Szkole Podstawowej w Józefosławiu przy ul. 

Kameralnej 11 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołec-

kiej sołectwa Józefosław

 Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy zgłaszać do Bur-
mistrza Miasta i Gminy Piaseczno do dnia 29 października 2021 r. Szczegóło-
we informacje i druki dostępne są na stronie internetowej urzędu - www.pia-
seczno.eu.

Piaseczno, dnia 7.10 2021 r. 
UiA.6721.56.8.2015.MKR
 

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu w obrębach ewidencyjnych 
Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap VIII

 Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 
1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz Uchwały Nr 160/VIII/2015 Rady Miejskiej w 
Piasecznie z dnia 13 maja 2015  r. w sprawie  przystąpienia  do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w 
obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR, zmienionej 
Uchwałą Nr 863/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.09.2021 r.  
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrę-

bach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap VIII  

w dniach od 25 października 2021 r. do 26 listopada 2021 r. 

w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w 
godz. od 10.00 do 14.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynika-
jących z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniej-
szym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22 70 17 551. Materiały w po-
danym terminie konsultacji społecznych zostaną udostępnione na stronie 
internetowej http://bip.piaseczno.eu/ , w obwieszczeniach architektonicz-
nych jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi  w projekcie planu rozwiązaniami 
odbędzie się w Urzędzie Miasta  i  Gminy  Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 
w  dniu  4 listopada 2021 r.  w godzinach: od 16.30 do 18.30 z uwzględ-
nieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz 
ograniczeń sanitarnych. Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej 
proszone są o wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu 22 70 17 551 
do dnia 29 października 2021 r.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  
miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu  planu  należy składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
2) na piśmie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 
urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest 
właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w 
trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją do-
stępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/,  w przewodniku 
interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. 
                                                                                                                                                      

                                    Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
                                                                                   mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza III przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Piaseczno, oznaczonej jako działki nr ew. 115/65 o powierzchni 393 m2 i nr 115/66 o po-
wierzchni 18 m2, położone obr. 35 m. Piaseczno przy  ul. Danuty Siedzikówny „Inki”, dla której Sąd Rejonowy w Pia-
secznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą nr WA1I/00028553/3.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.05.2021 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 10.09.2021 r.
Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,00 zł brutto (w tym 23% VAT)
Wysokość wadium :  7.500,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2021 r.  o godz. 9.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5, pok. 38, I piętro. 
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż w/wym nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, na stronie internetowej urzędu 
www.piaseczno.eu i BIP. Bliższych informacji o przetargu i szczegółowych warunkach sprzedaży udziela Wydział 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,  w godz. 8-16, tel. 22 70-17-523.

Piaseczno, 07.10.2021 r. Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz
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KURIER POŁUDNIOWYWYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

IV liga

Kolejka 11 - 9-10 października

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

Tabela grupy drugiej mazowieckiej IV ligi

1.  MKS Piaseczno 11 30 10 0 1 46-7
2.  Oskar Przysucha 11 28 9 1 1 25-14
3.  Victoria Sulejówek 11 27 9 0 2 31-12
4.  Wilga Garwolin 11 24 8 0 3 29-13
5.  Mszczonowianka Mszczonów 
  11 20 6 2 3 33-21
6.  Mazovia Mińsk Mazowiecki 11 19 6 1 4 27-19
7.  Pogoń II Siedlce 11 18 5 3 3 20-17
8.  KS Raszyn 11 18 6 0 5 25-20
9.  Podlasie Sokołów Podlaski 
  11 17 5 2 4 18-16
10.  Orzeł Baniocha 11 16 5 1 5 18-16
11.  Energia Kozienice 11 13 4 1 6 14-16
12.  Mazur Karczew 11 12 3 3 5 20-22
13.  Tygrys Huta Mińska 11 11 3 2 6 20-22
14.  Milan Milanówek 11 10 3 1 7 10-23
15.  Żyrardowianka Żyrardów 11 7 2 1 8 12-34
16.  Płomień Dębe Wielkie 11 6 2 0 9 7-31
17.  Zamłynie Radom 11 6 2 0 9 8-38
18.  Naprzód Skórzec 11 6 2 0 9 9-31

Liga okręgowa

Kolejka 9 - 9-10 października

LKS Chlebnia 8-0 Sparta Jazgarzew  
KS Blizne 2-5 Znicz II Pruszków  
Korona Góra Kalwaria 4-0 Błonianka II Błonie  
GKS Podolszyn 4-0 Ryś Laski  
GLKS Nadarzyn 0-0 MKS Polonia Warszawa  

Laura Chylice 4-0 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
Grom Warszawa 2-1 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki  
Okęcie Warszawa 3-1 KS Teresin 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  LKS Chlebnia 9 22 7 1 1 36-9
2.  Laura Chylice 9 22 7 1 1 33-14
3.  MKS Polonia Warszawa 9 19 6 1 2 36-12
4.  Korona Góra Kalwaria 9 18 6 0 3 22-12
5.  Okęcie Warszawa 9 18 6 0 3 24-9
6.  KS Teresin 9 15 5 0 4 24-16
7.  GKS Podolszyn 9 15 5 0 4 22-20
8.  Znicz II Pruszków 9 15 4 3 2 27-20
9.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  9 14 4 2 3 23-24
10.  GLKS Nadarzyn 9 14 4 2 3 20-14
11.  Błonianka II Błonie 9 12 3 3 3 28-23
12.  Grom Warszawa 9 8 2 2 5 11-20
13.  Ryś Laski 9 6 1 3 5 15-26
14.  KS Blizne 9 4 1 1 7 8-45
15.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  9 2 0 2 7 9-28
16.  Sparta Jazgarzew 9 1 0 1 8 3-49

A klasa

Kolejka 9 - 9-10 października

Progres Warszawa 0-6 KS II Raszyn  
Perła Złotokłos 3-1 MKS II Piaseczno  
Przyszłość Włochy (Warszawa) 0-1 City Wilanów
 (Warszawa) 
UKS Tarczyn 3-5 RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna)  
FC Lesznowola 5-1 Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
SEMP Ursynów (Warszawa) 1-2 Jedność Żabieniec 

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Ursus II Warszawa 8 21 7 0 1 29-5
2.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  9 19 6 1 2 23-7
3.  City Wilanów (Warszawa) 8 18 5 3 0 19-12
4.  Perła Złotokłos 9 18 5 3 1 26-9
5.  FC Lesznowola 8 16 5 1 2 15-9
6.  MKS II Piaseczno 8 13 4 1 3 28-11
7.  Jedność Żabieniec 9 13 4 1 4 17-25
8.  UKS Tarczyn 8 13 4 1 3 11-12

9.  RKS Mirków (Konstancin-Jeziorna) 
  8 11 3 2 3 15-16
10.  KS II Raszyn 8 11 3 2 3 19-16
11.  Champion Warszawa 7 10 3 1 3 14-15
12.  Progres Warszawa 9 8 2 2 5 12-28
13.  Sarmata Warszawa 8 3 1 0 7 8-24
14.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
  8 2 0 2 6 7-17
15.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 
  9 0 0 0 9 5-42

IV liga kobiet

Kolejka 7 - 9-10 października

Ostrovia Ostrów Mazowiecka 0-8 MKS Polonia 
Warszawa
KS II Raszyn 3-3 Legia Soccer Schools Warszawa 
Fuks Pułtusk 1-0 Żbik Nasielsk  
Świt Barcząca 5-0 KU-AZS UW II Warszawa  
GOSiR Piaseczno 2-2 KS Wilanów (Warszawa)  
Mazovia Grodzisk Mazowiecki 2-3 Vulcan 
Wólka Mlądzka (Otwock) 

Tabela czwartej ligi kobiet

1.  MKS Polonia Warszawa 7 18 6 0 1 43-8
2.  Fuks Pułtusk 6 18 6 0 0 16-1
3.  Legia Soccer Schools Warszawa 
  6 16 5 1 0 26-3
4.  Świt Barcząca 6 13 4 1 1 23-17
5.  KS II Raszyn 6 13 4 1 1 15-10
6.  Żbik Nasielsk 6 10 3 1 2 12-10
7.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
  7 8 2 2 3 11-24
8.  GOSiR Piaseczno 7 7 2 1 4 16-17
9.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
  6 6 2 0 4 9-19
10.  Mazovia Grodzisk Mazowiecki 
  7 2 0 2 5 10-24
11.  KS Wilanów (Warszawa) 7 1 0 1 6 2-22
12.  KU-AZS UW II Warszawa 7 0 0 0 7 1-29

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Bolesna porażka w stolicy
KOSZYKÓWKA, II LIGA, ENERGIA HUTNIK WARSZAWA – MUKS PIASECZNO 77:75 (23:21, 20:24, 18:14, 16:16) W ostat-

niej sekundzie spotkania gospodarze przeprowadzili akcję, która dała im zwycięstwo w 

tym niezwykle wyrównanym pojedynku. Takie przegrane mają szczególnie gorzki smak

 W zasadzie przez cały mecz w 
Warszawie prowadzenie przecho-
dziło z rąk do rąk. Pod koniec me-
czu zrobiło się jednak szczególnie 
nerwowo, do czego przyczyniło się 
kilka kontrowersyjnych decyzji sę-
dziów. Najwięcej emocji wzbudzi-
ła jednak ostatnia akcja, przepro-
wadzona przez Hutnika przy stanie 
75:75. Mateusz Górka trafił wpraw-
dzie do kosza, ale istniało mocno 
uzasadnione podejrzenie, że uczynił 
to... już po regulaminowym czasie. 
W efekcie, zamiast dogrywki, gospo-
darze mogli świętować zwycięstwo. 
Jeżeli chodzi o piasecznian, to kolej-
ne dobre zawody rozegrał Filip Mu-
nyama, który zdobył tego wieczoru 
19 punktów (najwięcej dla MUKS) i 
miał bardzo dobrą skuteczność 7 na 
8 w rzutach za dwa punkty.
 Kolejne spotkanie MUKS Pia-
seczno rozegra u siebie w najbliższą 
sobotę 16 października o godzinie 
18. Przeciwnikiem podopiecznych 
Cezarego Dąbrowskiego będzie Aka-
demia Koszykówki Legii Warszawa.

Tyl.

Tabela grupy B drugiej ligi
1 KKS Polonia Warszawa 6 3 3 - 0 0 - 0 3 - 0 257 - 195
2 Żubry Chorten Białystok 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 220 - 188
3 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 3 2 - 1 0 - 1 2 - 0 240 - 212
4 MKS Ochota Warszawa 5 3 2 - 1 1 - 1 1 - 0 248 - 258
5 Energa Hutnik 5 3 2 - 1 2 - 0 0 - 1 242 - 277
6 ŁKS Łódź 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 217 - 147
7 AZS UJK Kielce 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 256 - 240
8 Isetia Erzurum 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 152 - 136
9 MUKS Piaseczno 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 212 - 216

10 Sokół Ostrów Mazowiecka 4 3 1 - 2 0 - 2 1 - 0 259 - 267
11 TSK Roś Pisz 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 176 - 157
12 Kolejarz 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 201 - 232
13 UKS Trójka Żyrardów 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 220 - 267
14 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 139 - 191
15 KS Legion Legionowo 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1

Perła ograła 
biało-niebieskich
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, PERŁA ZŁOTOKŁOS – MKS II PIASECZNO 3:1 Po cie-

kawym spotkaniu dwóch drużyn zainteresowanych awan-

sem do ligi okręgowej ostatecznie górą byli gospodarze

 Pierwsi zdobyli tego dnia bramkę miejscowi. Rafał Kurant podał po zie-
mi do Adriana Szczepańskiego, który uruchomił prostopadłą piłką Cezare-
go Kura, a ten - wykorzystując swoją szybkość - wyprzedził dwóch stoperów 
MKS-u i w sytuacji sam na sam precyzyjnie umieścił piłkę w siatce. 
 Po zmianie stron goście zdołali jednak wyrównać. W 57. minucie efektow-
ną akcją indywidualną popisał się Paweł Szafoni, który z 16 metrów zdołał za-
skoczyć zasłoniętego Pawła Reszkę. Sześć minut później Perła ponownie wy-
szła na prowadzenie, kiedy to Paweł Szawro wykorzystał dobre dośrodkowa-
nie Dawida Brycińskiego i strzałem głową umieścił piłkę w bramce. W 70. mi-
nucie nastąpiła z kolei akcja, która zamknęła mecz. Kur, w pełnym biegu, bły-
snął sztuczką techniczną, ograł bocznego obrońcę Piaseczna, po czym za-
grał na dalszy słupek do niepilnowanego Wolskiego. Ten ostatni wyłożył pił-
kę głową do Pawła Szawro, który spokojnie strzelił do pustej bramki. W koń-
cówce piasecznianie domagali się jeszcze przyznania rzutu karnego, ale nic 
nie wskórali u sędziego. Co gorsza, za zbyt żywiołowe protesty boisko musiał 
opuścić, za drugą żółtą kartkę, Karol Boniecki.

Tyl.

Remis z Wilanowem
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – KS WILANÓW 2:2 

Po dwóch ligowych zwycięstwach Gosirki, grając nietypowo w czwar-

tek wieczorem, tylko zremisowały u siebie z Wilanowem

 Piłkarki z Piaseczna za każdym razem wychodziły na prowadzenie, ale i 
dawały się dogonić rywalkom. Na 1:0 strzeliła najpierw Ola Tokaj – bramkar-
ka gości zdołała wprawdzie odbić jej mocny strzał, ale ostatecznie piłka wpa-
dła jej „za kołnierz”. Rywalki wyrównały po ładnej indywidualnej akcji, ale tuż 
przed przerwą Gosirki miały kilka świetnych okazji ze stałych fragmentów. Pił-
ka, sobie tylko znanym sposobem, nie znalazła wówczas drogi do ich bramki. 
 Po zmianie stron z rzutu karnego na 2:1 trafi ła Julia Tulo, ale raz jeszcze pił-
karki z Wilanowa zdołały doprowadzić do remisu, którym ostatecznie zakoń-
czyło się to spotkanie.

Magda Dudek, trenerka KS Gosirki Piaseczno:

 - Po ostatnich trzech meczach powinnyśmy mieć na koncie 
dziewięć punktów, zdobyłyśmy ich jednak siedem i z tego 
też należy się cieszyć. Mamy jednak problem ze skuteczno-
ścią i wykorzystywaniem dogodnych sytuacji - mecz z Wila-
nowem to znowu słupek, poprzeczka czy minimalnie niecel-
ne strzały. Gramy jednak dalej i walczymy o kolejne punkty. 
Niestety, musimy sobie radzić bez Julki Karkowskiej, która w 
jednym ze spotkań doznała urazu i czeka ją operacja kolana.

Przed nami kolejne Grand Prix Piaseczna
TENIS STOŁOWY Już w najbliższą sobotę 16 października o godzinie 10 w sali Gosir przy uli-

cy Sikorskiego 20 w Piasecznie odbędzie się czwarty turniej tenisa stołowego, w któ-

rym mogą wziąć udział niemal wszyscy chętni

 Zawody rozegrane zostaną w 
ośmiu kategoriach. Osobną rywali-
zację stoczą dzieci, amatorzy oraz 
profesjonaliści występujący w roz-
grywkach ligowych. Będzie to jed-
nocześnie przedostatni sprawdzian 
umiejętności przed finałowym tur-
niejem TOP-12, który odbędzie się w 
grudniu. Prawo startu w tych zawo-
dach uzyska 12 najlepszych graczy z 
każdej kategorii.
 Oprócz rywalizacji przy stole od-
będzie się też loteria nagród, a dla 
najmłodszych, po raz pierwszy, po-
jawią się również dmuchańce oraz 
konkursy z nagrodami.

Tyl.

R E K L A M A

Tyl.



Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 51, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/61  
z obrębu 02-01 o powierzchni 0,2046 ha

Gmina  
Konstancin-Jeziorna

     oznaczenie nieruchomości: dz. ew. nr 10/61 obręb 02-01
     położenie: ul. Mirkowska 7, o powierzchni 0,2046 ha
     numer KW: WA5M/00424919/5
     cena wywoławcza: 1 654 847,00 zł
     wysokość wadium: 165 484,70 zł

Od uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie udzielona bonifikata 
w wysokości 20% zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 375/VIII/28/2021  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku  
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2021 roku poz. 685 ze zm.) 
zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 413/
III/51/2002 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 września 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla 
Mirków i terenów przyległych, zmienioną Uchwałą Nr 152/VI/17/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 listopada 2011 roku, działka o nr ew. 10/61 
z obrębu 02-01 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonym na rysunku planu symbolem MW.
W dziale III Księgi Wieczystej Nr WA5M/00424919/5 ujawnione zostały ograniczone prawa rzeczowe oraz roszczenie.

Przetarg odbędzie się 20.12.2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2021 roku (data uznania rachunku bankowego 
gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin 
-Jeziorna, tel. 22 484 23 85.
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz na stronach internetowych: bip.konstancinjeziorna.pl  
i konstancinjeziorna.pl.

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona jest w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 51, zabudowana 
budynkiem biurowo-mieszkalnym dawnych Warszawskich Zakładów Papierniczych,  
o powierzchni użytkowej wynoszącej 856,57 m2. W zasięgu nieruchomości znajduje się 
sieć gazowa, energia elektryczna, wodociąg. Nieruchomość została objęta ochroną 
konserwatorską wynikającą z Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 14.11.2014 r. wpisującej do rejestru zabytków zespół budowlany papierni 
dolnej wraz z otoczeniem pod numerem A-1287. W dolnej części budynku znajduje się centrala 
telefoniczna należąca do przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, które zobowiązało się 
do opuszczenia, zajmowanego przez urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, lokalu 
po wcześniejszym wybudowaniu nowej centrali, przełączeniu abonentów i demontażu 
urządzeń. W przypadku zbycia nieruchomości, w celu zapewnienia jej każdoczesnemu 
właścicielowi dostępu do drogi publicznej, zgodnie z treścią §2 Uchwały Nr 311/VIII/22/2020 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020r., zostanie ustanowiona odpłatna 
służebność gruntowa przejścia i przejazdu po nieruchomości uregulowanej w księdze 
wieczystej KW WA5M/00294785/5, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 11/1 z obrębu 02-01.



DAM PRACĘ

Zatrudnię pracowników do produkcji kebabów (skła-
dacz, streczowacz), tel. 606 259 458

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

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni osobę do 
sprzątania biura, tel. 501 098 975

Firma sprzątająca zatrudni operatora maszyny myjącej 
oraz mężczyzn do wykonywania  prac porzadkowych w 
Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Pilarz do cięcia płyt wiórowych, pełny etat, Piaseczno, 
tel. 604 152 591

Sprzedawców i kasjerów do sklepu spożywczego w 
Piasecznie/Gołkowie, atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 
608 304 388 

Firma Hal Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni operatorów 
do obsługi maszyn i urządzeń pakujących ( blistrow-
nice, flowpacki) oraz osoby do pakowania produktów. 
Tel: 22 7366823

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

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym, Łazy, 
tel. 609 477 481

Zatrudnimy krawcową na etat, wynagrodzenie od 4 tys,  
tel. 883 72 72 39

Delikatesy Pod Dębem, zatrudnimy sprzedawców do 
naszych sklepów w Złotokłosie, Piasecznie, Zalesiu 
Górnym i Prażmowie, tel. 694 451 568, 694 451 562, 
797 188 368

Praca dla operatora koparko-ładowarki/koparki, 
Tel 603 683 687

Firma Inpost Oddziału w Łazach poszukuje do współ-
pracy Kurierów i Przewoźników. Wysokie wynagrodze-
nia. Wszystkie informacje pod nr 604936962

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

ZATRUDNIMY OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIEL-
NYCH, NOWY DOM OPIEKI ANTONINA W PIASECZNIE, 
TEL. 882 787 809

Zlecę położenie struktury na budynku, 25 zł/m kw, 
tel. 503 725 228

Zatrudnię krawcową, pół etatu, poprawki krawieckie, My-
siadło, tel. 501 201 455

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu mięsnego, Piaseczno, 
tel. 602 199 832

Zatrudnię do  prac gospodarczo - remontowych, 
tel. 667 797 094

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. Jeziórko, 
przy stacji „PKP Ustanówek”, tel. 602 512 677, 787 866 910

Zatrudnimy osobę do sprzątania, Nowy Dom opieki AN-
TONINA w Piasecznie, tel. 22 888 59 20

Do zakładu fryzjerskiego w Górze Kalwarii zatrudnię 
tel. 512 449 345

Zatrudnię magazyniera na skład budowlany - Piaseczno, 
godz. 7.00 - 17.00, tel. 885 432 502

Zatrudnię ekspedientkę Carrefour Express Gabryelin, 
tel. 508 288 773

Zatrudnię ekspedientkę Carrefour Express Piaseczno, 
tel. 508 288 773

Do sprzątania i zieleni – prawo jazdy, Mokotów, 
tel. 739 001 230

Niania na część etatu. Odbiór dwuletniej dziewczynki ze 
żłobka i opieka 3-4 godziny, 3 x w tygodniu, a także opie-
ka całodzienna podczas choroby dziecka. Szczegóły do 
uzgodnienia, Konstancin, tel. 785 166 880 

SZUKAM PRACY

Sprzątanie, tel. 733 546 026

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

Do prac ogrodniczych, dwie osoby, tel. 733 546 026

Złota rączka, tel. 785 519 928

KUPIĘ

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

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

SPRZEDAM

Krzewy ozdobne,  tel. 880 479 679

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

Książki starsze i nowsze z różnych dziedzin 
tel. 571 373 118

Piec zgazowujący drewno „Kotlan” typ: KDN29, 
tel. 509 823 467

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Citroen C4, 2005 r., benzyna, 95 000 km, ładny, 
8500 zł, tel. 795 579 538

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

KUPIĘ STARY MOTOCYKL sprawny lub zepsuty, 
tel. 578 895 990

Citroen C8, 2003 r, tel. 531 823 050

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

Skup aut, 1990-2005, Opel i VW. 
Każdy stan – złomowanie, tel. 510 210 692 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

Działka budowlana 2326 m kw. 
W Wólce Kozodawskiej, 480 tys. zł, tel. 605 667 294 

Oddam do rozbiórki nowy domek drewniany 21 m kw., 
cena do uzgodnienia, Piaseczno, tel.575 644 821

Gospodarstwo z budynkami o pow. 5 ha,  w gminie Góra 
Kalwaria, tel. 608 303 093

Działka między Konstancinem a Piasecznem, 4600 m 
kw., w Chyliczkach, 330 zł/ m kw, całość ogrodzona, te-
ren budowlany, tel. 502 580 355

Sprzedam działkę rolną 4,6ha w gminie Chynów 
z dobrym dojazdem, tel. 886 148 471

Dom drewniany na działce 250 m. kw. w Grójcu, 
tel. 692 349 218

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa, 
tel. 602 770 361

Sprzedam tanio dom w Bąkówce, tel. 602 340 549

Sprzedam działkę w Prażmowie, tel. 602 340 549

Sprzedam tanio działkę rekreacyjną w Czarnym Lesie k./
Góry Kalwarii, tel. 602 340 549

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Domek z działką, Szczaki, tel. 667 889 527

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

Wynajmę pomieszczenie w salonie fryzjerskim 
w Bobrowcu, 14 m kw, manicurzystce albo masażyście, 
czynsz do uzgodnienia, tel. 608 156 484

Lokal  w Piasecznie 84 m kw pater z parkingiem. 
Tel. 601 274 808

Pawilon 25 m kw., Piaseczno, ul. Szkolna 13C, paw. 5, 
pod kopułą, tel. 604 55 15 01

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

Kawalerka w Piasecznie, tel. 530 507 571

Magazyn o pow. 60 m kw., przy ul. Słonecznej 
w Lesznowoli, tel. 508 493 707

Dom do wynajęcia, Nowa Iwiczna, tel. 607 10 11 88

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

Dwupokojowe, Wojska Polskiego, tel. 664 695 444

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Wynajmę lub kupię miejsce postojowe lub garaż 
w okolicy ul. Szkolnej lub Kusocińskiego w Piasecznie, 
tel. 502 74 06 00

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. Tel. 504 008 309

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

TYNKI 20 LAT DOŚWIADCZENIA -TRADYCYJNE GIP-
SOWE TEL. 604 415 352

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

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

Glazurnictwo i kompleksowe wykończenia wnętrz, 
tel. 514 673 292  

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Czyszczenie dachów i rynien tel. 889 105 476

Wycinka drzew i gałęzi w terenie zabudowanym, 
tel. 889 105 476

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

Elektryk, tel. 666 890 886

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

REMONTY KOMPLEKSOWO – PODDASZA, K/G,  
TEL. 728 890 101

TRANSPORT, TANIE PRZEPROWADZKI, AUTO Z WINDĄ, 
tel. 509 125 956

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

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

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominiarz, tel. 781 495 997

Haft komputerowy na tekstyliach tel.692 415 050

Ogrodnicze, wywóz gałęzi tel.  519 874 891

Remonty tel. 796 683 431

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy papa termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Oceplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Remonty, tel. 698 185 911

Cyklinowanie, tel. 698 185 911

Glazurnictwo, tel. 502 720 600

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Remonty, tel. 507 330 434

Glazura, tel. 505 970 480

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

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

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

ANGIELSKI KORKI/NATIVE BIZNES/ROZMOWY 
2OSW1CEN MIN 1,5H,  TEL. 517 336 329 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODOSKO-
NALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETA-
CJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE, 
rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju osobowości, o natu-
rze człowieka, życia i wszechświata, grupa wsparcia ITD.) 
TEL. 571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

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 doświadcze-
niem, tel. 571 373 118  

Lekcje pianina 40 zł/h, tel. 571 373 118

Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe dla dzieci, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Wizyty domowe dentysty – chirurgia, protetyka, 
www.dentystadodomu.pl, tel. 509 717 247

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380
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Telepizza w Piasecznie zatrudni dostawców z 
własnym samochodem lub na samochód firmowy. 
Praca stała lub dodatkowa, tel. 500 219 754

Zatrudnię hydraulika, pomocnika hydraulika, 
tel. 501 083 379

Bufetową i pomoc kuchni w Sękocinie, 
tel. 600 39 24 12, 692 917 319

Zatrudnię operatora pompy do betonu i kierowcę 
na betonomieszarkę, tel. 515 445 225

Zatrudnię opiekunki osób starszych, salowe, 
tel. 506 815 779

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu rybnego 
w Piasecznie, tel. 512 256 374

Przedszkole w Zalesiu Dolnym zatrudni panią sprzą-
tającą, pomoc kuchenną oraz pomoc nauczyciela, 
tel. 510 065 543

Praca dodatkowa, manualna w Piasecznie, 
8:00 – 12:00 tel. 661 430 040

Duży warsztat samochodowy szuka pracownika na 
stanowisko mechanik samochodowy. Szukamy do-
świadczonego samodzielnego mechanika. Obsługuje-
my samochody osobowe. Standardowe naprawy. Za-
robki na poziomie około 5000 do ręki. możliwe więk-
sze. Zainteresowanych prosimy o kontakt 735 598 053 

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

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

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w różnych 
lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

WYNAJMĘ Lokal handlowy o powierzchni 80 m2, 
Piaseczno, ul. Nadarzyńska 34, 
tel. 22 750 17 11, 602 768 468

Wynajmę lokal usługowy 130 m kw. w centrum 
Piaseczna, parter, klimatyzacja, tel. 692 488 278

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

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

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

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność, 
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 756 77 91, 
www.sklepzielarski-piaseczno.pl

Poszukuję do pracy kierowcy w Piasecznie.Prawo 
jazdy B, tel. 791 731 688 lub magazyn@wine4you.pl

Ogrzewanie podłogowe, kompleksowo, tel. 514 673 292
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AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

W jaki sposób można zagospodarować liście?
POWIAT Nie jest tajemnicą, że koszt zagospodarowania odpadów znacznie zawyżają odbierane z posesji su-

che liście. Gminy proponują więc, aby mieszkańcy w ogóle ich nie grabili, ewentualnie pomyśleli o kompo-

stowaniu. W Lesznowoli ruszyła niedawno akcja „Liście to nie śmieci”

 Instalacjom odbierającym odpa-
dy zielone wyczerpały się limity, w 
związku z czym są większe proble-
my z ich utylizacją. Poza tym nie jest 
to tania impreza, bo średnio koszt 
zagospodarowania tony liści, trawy i 
gałęzi wynosi 450 zł. Dlatego gminy 
proponują, aby w ogóle nie wysta-
wiać przed posesje worków z liśćmi, 
tylko radzić sobie z nimi w inny spo-
sób. „Liście to nie śmieci. Zmieńmy 
nawyki” - pod takim hasłem gmi-
na Lesznowola zachęca mieszkań-
ców do zostawiania liści tam, gdzie 
spadną. Najwięcej worków z suchy-
mi liśćmi wystawiali do tej pory 
mieszkańcy Łazów i Magdalenki 
(zdarzają się posesje, których wła-

ściciele wystawiają nawet 70 wor-
ków). Gmina przekonuje, że wcale 
nie trzeba tego robić. Warstwa liści 
nie tylko bowiem doskonale zabez-
piecza rośliny ogrodowe przed mro-
zem, ale także chroni ziemię przed 
wysychaniem i wietrzeniem. Ponad-
to liście stanowią naturalną ściółkę, 
która gdy spróchnieje wzbogaca zie-
mię w składniki odżywcze. Dywan 
z liści to też znakomite schronienie 
zimowe dla biedronek, chrząszczy, 
żab, jeży i innych organizmów (np. 
dżdżownic). 

  „Liściowy problem” istnieje tak-
że w innych gminach. Sporo mówi 
się ostatnio o zakładaniu kompo-
stowników. Ale pan Janusz – jeden 
z naszych czytelników, mieszkaniec 
Zalesia Dolnego – wymyślił inny 
ciekawy sposób ich wykorzystywa-
nia. - Od kilku lat zamiast je grabić, 
jeżdżę po nich kosiarką z koszem – 
opowiada. -  Dzięki temu zmielone 
maszyną listowie można ponownie 
wykorzystać w ogrodzie. 
 Nasz czytelnik przekonuje, że ko-
siarka bardzo dokładne zbiera liście 
z trawników, ścieżek czy podjazdów, 
a ponadto je rozdrabnia, co pozwa-
la zmniejszyć ich objętość. - Oszczę-
dzamy czas i nie musimy się tak 
dużo schylać – dodaje. - Poza tym 

poszarpane liście łatwiej butwieją i 
szybciej zamieniają się w przydatną 
w ogrodzie próchnicę. 
 Pan Janusz radzi, aby liście „ko-
sić” kiedy są mokre, bo wówczas ła-
twiej je „poszatkować”. Nóż w ko-
siarce powinien być maksymalnie 
ostry. Taką liściową masę można 
potem wykorzystać do ściółkowania 
żywopłotów, drzew owocowych i ro-
ślin ozdobnych. Chroni też ona gle-
bę nie tylko przed wysychaniem, ale 
i nadmiernym nagrzewaniem oraz 
mrozem. Można też umieścić ją w 
kompostowniku (pocięta ma znacz-
nie mniejszą objętość) i przerobić na 
użyźniającą glebę próchnicę. 

Tomasz Wojciuk

Okazuje się, że liście z drzew, zamiast je grabić i wystawiać 

przed posesję, można w pożyteczny sposób wykorzystać
Tylko w tym roku Jarper 

odebrał od mieszkańców 

Lesznowoli ponad 2200 ton 

odpadów zielonych

Stado dzików wtargnęło 
na jezdnię! 
PIASECZNO Aż 10 dzików poniosło śmierć w nocy ze środy na czwar-

tek na drodze krajowej nr 79 w Pilawie. Stado wtargnęło na jezdnię 

wprost pod nadjeżdżający samochód

 – Świadkowie mówili, że dzików było więcej, ale kilka uciekło w las – opo-
wiada Dawid Fabiański z fundacji Animal Rescue Poland. – Nasi wolontariusze 
przeszukali teren, ale nie odnaleźli rannych zwierząt.
 Ciała 10 martwych dzików były porozrzucane na odcinku 300-400 metrów. 
Fundacja przypomina kierowcom, że zaczyna się okres, kiedy dzikie zwierzęta 
będą się przemieszczać i coraz częściej mogą niespodziewanie pojawiać się na 
drogach. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować szczególną ostrożność. – Nie pamię-
tam wypadku, w którym zginęłoby aż tyle zwierząt – przyznaje Dawid Fabiański. 
 Niestety wygląda na to, że to niechlubny rekord na terenie naszego po-
wiatu. 23 lipca 2017 roku na al. Krakowskiej zginęło 5 dzików, potrąconych 
przez volkswagena passata. 

AB

Miasteczkowe historie

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 17 października o godz. 18 w Hugonówce (ul. Mostowa 15) od-
będzie się wieczór impro, podczas którego wystąpi grupa BCA Flash. Chło-
paki premierowo zagrają format przygotowany specjalnie dla mieszkań-
ców Konstancina-Jeziorny: „Miasteczkowe historie”. Z tej okazji zaproszą do 
współtworzenia występu Wojciecha Guszkowskiego – nauczyciela historii, 
współzałożyciela klubu turystycznego „Traper”, a także przewodnika tury-
stycznego po uzdrowisku.Nauczycielskie opowieści o Konstancinie staną się 
wyjątkową inspiracją dla improwizacji teatralnej. Bilety w cenie 25 zł do ku-
pienie w kasie KDK lub na stronie hugonowka.pl. TW

fot. Animal Rescue Poland
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