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Ofiara cichego zabójcy?
PIASECZNO Prawdopodobnie do śmiertelne-

go zatrucia tlenkiem węgla doszło w Woli 

Gołkowskiej w domu przy ul. Turystycznej
 Około godziny 17 służby ra-
townicze zostały zaalarmowane o 
prawdopodobnym zatruciu tlen-
kiem węgla. Gdy strażacy przyje-
chali na miejsce sąsiedzi zdążyli już 
wybić szybę w oknie.
 – Ratownicy weszli do środka w 
sprzęcie ochronnym dróg oddecho-
wych – mówi mł. bryg. Łukasz Dar-
mofalski z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pia-
secznie. – Mimo wybitej szyby po-
miary wykazały obecność tlenku 
węgla.

 Strażacy pootwierali okna, a do 
pomieszczenia weszli ratownicy me-
dyczni, którzy stwierdzili zgon ok. 
60-letniego mężczyzny. Wszystko 
wskazuje na to, że jest ofiarą czadu.
 – W szczelnie zamkniętym po-
mieszczeniu znajdowała się kuchenka 
z butlą gazową – informuje mł. bryg. 
Łukasz Darmofalski.
 Przypuszczalnie ulatniający się gaz 
nie znajdował ujścia i jego stężenie do-
prowadziło do tragedii. Okoliczności 
i przyczyny śmierci mężczyzny zbada 
policja pod nadzorem prokuratury.  

Mieszkańcy mają dość wyłączeń 
prądu. Co jest przyczyną?
PIASECZNO Mieszkańcy Woli Gołkowskiej przynajmniej 

kilka dni w miesiącu nie mogą korzystać z energii 

elektrycznej, która jest nagle odcinana. Sytuacja taka 

ma miejsce od wakacji. Cierpiący uciążliwości ludzie 

postanowili zapytać o przyczyny wyłączeń PGE
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Odpowiedzą za kradzież portfela
 Z samochodu dostawczego w Łazach został skradziony portfel z 
dokumentami oraz kluczyki. Okradziony mieszkaniec podkarpacia 
złożył zawiadomienie na policji. Sprawą zajęli się dzielnicowi, którzy 
po kilku godzinach wytypowali sprawcę kradzieży. 41-letni mieszka-
niec Łazów został zatrzymany. Do aresztu następnego dnia trafi ł tak-
że jego 40-letni kompan. Mężczyźni odpowiedzą nie tylko za kradzież 
portfela, ale także za dokonanie płatności przy użyciu skradzionych 
kart. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. 

R E K L A M A

K O N D O L E N C J E

Zachłysnął się... wódką
 Do nietypowego zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w Pia-
secznie. Na policję zadzwoniła roztrzęsiona młoda kobieta tłumacząc, 
że coś złego stało się z jej bratem. Podczas rozmowy telefonicznej z uży-
ciem kamery mężczyzna spożywał alkohol. Nagle tak się nim zachły-
snął, że nie był w stanie złapać powietrza. Zgłaszająca poprosiła, żeby 
na miejsce udały się służby ratunkowe i sprawdziły, czy z jej bratem 
wszystko jest w porządku. Okazało się, że 25-latkowi nic się nie stało.

PIASECZNO 

Szalał z młotkiem. Uszkodził cztery samochody
 Kilka dni temu ktoś zniszczył cztery samochody zaparkowane 
wzdłuż ulicy Sikorskiego i w podziemnym garażu. W autach wybito 
przednie szyby, urwano lusterka i wgnieciono karoserię. Prowadzący 
dochodzenie policjanci zatrzymali podejrzanego do dokonanie tego 
czynu 51-latka. Mężczyzna przyznał się do winy i przekazał funkcjo-
nariuszom młotek, którym dokonywał zniszczeń. 51-latkowi grozi do 
5 lat pozbawienia wolności.

Wpadł z marihuaną
 Policjanci z Piaseczna zatrzymali trzy dni temu 17-latka, który miał 
przy sobie prawie 12 gramów marihuany. Środki odurzające (ponad 23 
gramy) funkcjonariusze znaleźli także w miejscu jego zamieszkania. Te-
raz nastolatek stanie przed sądem rodzinnym. 
POWIAT

Łamią przepisy przy szkołach
 W środę rano w rejonie szkoły w Uwielinach policjanci zatrzyma-
li kobietę, która wiozła samochodem małe dzieci. Okazało się, że w 
aucie nie ma wymaganych fotelików. Kierująca została ukarana man-
datem w wysokości 150 zł. Kilka dni wcześniej w rejonie szkoły w Co-
niewie mundurowi zatrzymali kierowcę mercedesa, który przekroczył 
dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. 36-latek stracił prawo jazdy. 
Oprócz tego będzie musiał uiścić 500 zł mandatu.

Uwaga na dzikie zwierzęta
 W ostatnim czasie doszło do kilku wypadków z udziałem dzikich 
zwierząt. W środę około godz. 8 rano w miejscowości Karolina vw cad-
dy zderzył się z łosiem, który nieoczekiwanie wtargnął na jezdnię. Zwie-
rzę poniosło śmierć na miejscu. 39-letni kierowca vw był trzeźwy. Dzień 
wcześniej po godz. 19 w Dębówce osobowy ford potrącił sarnę. 43-la-
tek twierdził, że zobaczył zwierzę dopiero w chwili uderzenia. Sarna nie-
stety nie przeżyła. Policja prosi kierowców, aby przejeżdżając przez te-
reny leśne zachowywali szczególną ostrożność. 

URSYNÓW

Ożywił się na widok funkcjonariuszy
 Późnym wieczorem w rejonie ul. Puławskiej funkcjonariusze za-
uważyli kierującą się w stronę Piaseczna hondę civic. Na widok radio-
wozu kierowca „japończyka” dynamicznie przyspieszył. Policjanci po-
stanowili sprawdzić, co jest przyczyną jego nietypowego zachowania. 
Po chwili auto zostało zatrzymane do kontroli. Siedzący za kierownicą 
36-latek tłumaczył, że spieszył się, bo chce jak najszybciej położyć się 
do łóżka. Nie wyglądał jednak na zmęczonego, a pobudzonego i zde-
nerwowanego. Podczas przeszukania hondy mundurowi trafi li na ma-
rihuanę i metaamfetaminę. Mężczyzna trafi ł do celi i usłyszał zarzuty. 
Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. 
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Panu

Adamowi Borowskiemu
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

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Mirosława Milewskiego
Społecznika, promotora sportu, organizatora  

i współorganizatora wydarzeń kulturalnych, sportowych  
i charytatywnych w gminie Konstancin-Jeziorna 

Najszczersze wyrazy współczucia  
Rodzinie i Bliskim 

składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Agata Wilczek

Burmistrz  
Gminy Konstancin-Jeziorna  

Kazimierz Jańczuk

Brydż dla seniorów

PIASECZNO

 Gmina we współpracy z Pol-
skim Związkiem Brydża Sporto-
wego uruchamia bezpłatne zaję-
cia Brydż60Plus. Zajęcia brydżowe 
dla seniorów mają ruszyć od mar-
ca przyszłego roku.  Docelowo po-
wstaną dwie grupy: dla zaawanso-
wanych i początkujących. Zajęcia, 
które będą odbywały się w Cen-
trum Edukacyjno-Multimedialnym 
przy ul. Jana Pawła II poprowadzi 
doświadczony brydżysta i sędzia 
brydżowy Jerzy Bejma. Grupa po-
czątkująca będzie spotykała się w 
poniedziałki, zaś zaawansowana – 
w piątki.

TW

Józefosławskie Zaduszki Bluesowe

PIASECZNO

 W poniedziałek 1 listopada w Klubie Kultury w Józefosławiu (ul. Julianow-
ska 67A) odbędzie się muzyczne wspomnienie światowych gigantów bluesa. 
W programie przeboje, między innymi, takich klasyków jak: J. J. Cale, Robert 
Johnson, Muddy Waters. Nie zabraknie także polskiego bluesa. Początek o 
godzinie 20. Wstęp bezpłatny. Obowiązują wejściówki. Transmisja online – FB 
Centrum Kultury.

Bolewski Tubis - Tribute to Ciechowski
 We wtorek 2 listopada w Domu Kultury w Piasecznie wystąpią Radosław 
Bolewski - wokal, perkusja i Maciej Tubis - fortepian, syntezator basowy. Ich 
muzyka określana jest jako miks jazzu i muzyki pop w odważnej, improwi-
zowanej odsłonie. Początek o godzinie 20. Bilety: 20 złotych. Transmisja onli-
ne - FB Centrum Kultury.

Tyl.

Tyl.

Remiza w
Wojciechowicach 
w nowej odsłonie

GÓRA KALWARIA 

 Dobiega końca remont remi-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wojciechowicach. Modernizacja 
została częściowo sfi nansowana 
ze środków z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Wojewódz-
two przekazało na nią 10 tys. zł, 
a kolejne 20 tys. zł dołożyła gmi-
na. Inicjatorem przedsięwzięcia 
był Damian Białas, sołtys sołectwa 
Wojciechowice.

TW

Handlował 
podrobionymi
torebkami

LESZNOWOLA

Policjanci stołecznego wy-

działu do walki z przestępczo-

ścią gospodarczą zatrzyma-

li 30-latka, który w Centrum 

Handlowym w Wólce Kosow-

skiej handlował galanterią 

skórzaną opatrzoną podrobio-

nymi znakami towarowymi za-

strzeżonymi dla znanej marki.

 Na stoisku zabezpieczono aż 
768 torebek opatrzonych pod-
robionymi znakami towarowy-
mi. Wartość rynkowa towarów, 
wyliczona przez pokrzywdzone 
firmy, wyniosła prawie 3 milio-
ny złotych. Zatrzymany 30-latek 
potwierdził, że towar jest spro-
wadzany bezpośrednio z Chin. 
Przyznał, że zamawianiem to-
waru zajmuje się drugi współ-
właściciel firmy. Policjanci ustali-
li też biuro księgowe zajmujące 
się rozliczaniem finansowym fir-
my, co może pomóc w ustaleniu 
skali procederu.

AB
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Kwesta powraca 
na cmentarz parafialny
PIASECZNO W pierwszy dzień listopada na cmentarzu parafi alnym w Piasecznie będą zbierane pieniądze 

na rzecz ratowania niszczejących zabytkowych nagrobków. Jako że przybiera na sile kolejna fala pandemii, 

zbiórka nie odbędzie się w tym roku na cmentarzu komunalnym przy ul. Julianowskiej

 W ubiegłym roku Społeczny Ko-
mitet Renowacji Cmentarza Para-
fialnego w Piasecznie w ogóle zre-
zygnował z przeprowadzenia kwe-
sty ze względu na pandemię korona-
wirusa. Pieniądze na rzecz ratowa-
nia cennych zabytkowych nagrob-
ków można było wpłacać na spe-
cjalne konto bankowe. W tym roku 
jednak kwesta powraca, ale tylko 
na cmentarz parafialny. Pieniądze 
do puszek 1 listopada od godz. 8 

do 17 ma zbierać około 40 wolonta-
riuszy. Będzie można spotkać ich w 
trzech miejscach: przy wejściu głów-
nym na cmentarz od strony ul. Ko-
ściuszki, przy wejściu od ulicy Ger-
bera oraz przy małej furcie prowa-
dzącej do nagrobków dziecięcych. 
Sztab kwesty ma mieścić się w po-
bliskim domu kultury.
 - Zebrane pieniądze zamie-
rzamy dołożyć do puli przezna-
czonej na odnowienie grobów ro-
dziny Sołtysiaków, rodziny Mzu-
rów-Starzyńskich oraz rodziny 
Krasińskich – zapowiada Danu-
ta Samek, przewodnicząca zarzą-
du stowarzyszenia zajmującego 

się renowacją nagrobków. - Sama 
renowacja pomnika rodziny Soł-
tysiaków pochłonie pewnie oko-
ło 80 tys. zł. Mamy przygotowa-
ną całą dokumentację, harmono-
gram prac konserwatorskich oraz 
wszystkie niezbędne zgody Woje-
wódzkiego Mazowieckiego Kon-
serwatora Zabytków.
 Dokumentację umożliwiającą re-
nowację tych trzech nagrobków uda-
ło się opracować m.in. dzięki pienią-

dzom zebranym podczas kwesty 1 
listopada 2019 roku. Oczywiście nie 
były to jedyne działania komitetu. W 
tym roku umocowano płytę nagrob-
ną astronoma Jana Krasowskiego, a 
także wyprostowano i wzmocniono 
konstrukcję grobu, w którym spo-
czywają Emilia z Chrzanowskich 
Bohowiczowa i Maria z Chrzanow-
skich Dąbrowska.

Tomasz Wojciuk

W tegorocznej zbiórce ma wziąć udział około 40 wolontariuszy

Pieniądze będą zbierane 

do zaplombowanych 

puszek przy trzech wejściach 

na cmentarz

Drogie utrzymanie dróg 
KONSTANCIN-JEZIORNA Radny Arkadiusz Zewar zwrócił uwagę na pro-

blem dziurawych dróg w Skolimowie północno-zachodnim, w tym ul. 

Kabackiej. Okazuje się, że środki zarezerwowane w tym roku na ich 

równanie już się wyczerpały. - Rok był mokry, więc drogi szybciej się 

wybijały – zauważył burmistrz Kazimierz Jańczuk

 Burmistrz poinformował, że na bieżące utrzymanie dróg zarezerwowano 
w tym roku 400 tys. zł. Teraz gmina ogłosiła kolejny przetarg, przeznaczając 
na ten cel dodatkowe 300 tys. zł. W najbliższym czasie ma zostać podpisana 
umowa z wykonawcą, który niezwłocznie zabierze się za równanie ulic.   
 - Niech kierownik wydziału dróg, ustalając harmonogram prac, nie zapo-
mni o sołectwach, żeby rolnicy dali radę dojechać do pól – poprosiła radna 
Iwona Siudzińska. Z kolei radna Irena Śliwka zaproponowała, aby gmina kupi-
ła własną równiarkę. - To pozwoli nam zejść z kosztów – argumentowała. 
 - Równanie i profi lowanie dróg prowadzimy systematycznie w miarę po-
siadanych środków. Nikogo nie dyskryminujemy – zapewnił burmistrz. Pod-
czas rozmowy o drogach podniesiony został także temat studzienek odwod-
nieniowych. Burmistrz poinformował, że są one na bieżąco czyszczone przez 
zewnętrzną fi rmę, jednak usługa ta podrożeje w przyszłym roku niemal dwu-
krotnie. 

TW

W tym roku budżet na utrzymanie nieutwardzonych dróg 

gmina musiała zwiększyć niemal dwukrotnie



 Pod wnioskiem o poprawę bez-
pieczeństwa rowerzystów podpisa-
ły się 124 osoby. Wśród nich byli ro-
dzice uczniów i nauczyciele ze Szko-
ły Podstawowej im. ks. J. Twardow-
skiego w Chylicach, a także często 
korzystający z rowerów mieszkań-
cy Chylic. Wnioskodawcy poprosi-
li o przebudowę najbardziej niebez-
piecznych punktów i skrzyżowań, 
w tym krzyżówki Chyliczkowskiej 
z obwodnicą (ul. Armii Krajowej) 

oraz z ulicą Zieloną przed Pólkiem. 
- W tym miejscu trasa rowerowa 
przechodzi na drugą stronę drogi – 
opowiada pan Bogdan, nasz czytel-
nik. - Śluza dla rowerzystów nie zo-
stała wykonana ani na Zielonej, ani 
na Chyliczkowskiej, gdzie jest tyl-
ko słabo widoczne przejście dla pie-
szych. To bardzo niebezpieczne dla 
cyklistów miejsce – przestrzega. 
 Niedawno fundacja poinfor-
mowała, że starostwo po przeana-
lizowaniu wniosku mieszkańców 
zobowiązało się pomalować na 

czerwono istniejące przejazdy ro-
werowe przy skrzyżowaniu Chylicz-
kowskiej z Julianowską oraz przy 
rondzie z Sielską (droga na Siedli-
ska). Dodatkowo mają zostać po-
prawione dwa przejazdy na Julia-
nowskiej: przy skrzyżowaniu z Chy-
liczkowską oraz między skrzyżowa-
niami z Wyszyńskiego i Okrzei. Pra-
ce mają zostać wykonane do końca 
października. A co z niebezpiecz-
nym skrzyżowaniem z Zieloną? Z 
informacji przekazanych przez fun-
dację wynika, że na razie starostwo 
nie widzi możliwości dostosowa-

nia do oczekiwań rowerzystów tego 
miejsca (stanie się to dopiero po 
przebudowie całej drogi na odcin-
ku Chylic-Pólka). Będzie to element 
większej inwestycji obejmującej tak-
że modernizację odcinka Starochy-
lickiej w Chylicach i Chyliczkowskiej 
na fragmencie od obwodnicy do Pu-
ławskiej (przez ul. Armii Krajowej 
ma być przejazd dla rowerów). 
 Fundacji zależy, aby trasa ro-
werowa wiodąca od Piaseczna w 
stronę Chylic miała ciągłość, czyli 
aby cykliści nie musieli kilkakrot-
nie przekraczać jezdni, jak ma to 
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Poprawią bezpieczeństwo rowerzystów.
Jednak nie wszędzie...
PIASECZNO W połowie lipca fundacja Na Swoim Miejscu zawnioskowała do starostwa po-

wiatowego o poprawę bezpieczeństwa rowerzystów na trasie od Piaseczna do Chylic, 

biegnącej wzdłuż ulic Chyliczkowskiej i Starochylickiej. Okazuje się, że starostwo przy-

czyni się do tej prośby, ale... tylko częściowo

Na trasie z Piaseczna do Chylic jednym z bardziej

niebezpiecznych dla rowerzystów miejsc jest rejon ulicy Zielonej

Powiat planuje 

przebudowę kilku odcinków 

ulic Chyliczkowskiej i 

Starochylickiej. Także 

pod kątem rowerzystów

miejsce chociażby w rejonie Zielo-
nej. - Będziemy starali się na bie-
żąco przekazywać powiatowi swo-
je uwagi, aby trasa która połączy 
w przyszłości centrum Piaseczna 
z Chylicami była wygodna i bez-
pieczna – zapewnia Bartłomiej Ga-
jewski, sekretarz fundacji.

Tomasz Wojciuk

R E K L A M A

R E K L A M A

Onanizował się 
w parku
KONSTANCIN-JEZIORNA/GÓRA KALWARIA W sierpniu przy wale Jeziorki 

widziano onanizującego się młodego mężczyznę. Wcześniej incyden-

ty takie odnotowano w rejonie Zamienia i Zgorzały. Tydzień temu eks-

hibicjonista zaatakował w Górze Kalwarii 88-latkę, a w środę kolejny 

onanista bezwstydnie masturbował się przy wejściu do parku zdrojo-

wego w Konstancinie-Jeziornie

 Niepokojące jest to, że mieszkańcy zgłaszają coraz więcej incydentów 
z udziałem dewiantów seksualnych. Do tej pory żadnego z nich nie uda-
ło się zatrzymać. W sierpniu onanista widziany był w rejonie ulicy Mirkow-
skiej w Konstancinie-Jeziornie. Kiedy jednak na miejsce zgłoszenia dotarła 
policja, mężczyzny już nie było. Dosłownie przed tygodniem do niepokoją-
cego incydentu doszło w Górze Kalwarii. Na posesję w rejonie ul. Popiełusz-
ki na Parceli wtargnął będący w średnim wieku ekshibicjonista, który obna-
żył się przed pracującą w ogródku 88-latką. Kiedy kobieta podniosła krzyk, 
zboczeniec wziął nogi za pas. O całej sytuacji poinformowała policję cór-
ka seniorki. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej, jednak mężczy-
zny nie udało się odnaleźć. Do kolejnej niepokojącej sytuacji doszło we wto-
rek około godz. 11 przy wejściu do parku zdrojowego, w rejonie ul. Widok.
– Stoi tam mężczyzna, który onanizuje się już około pół godziny – poinformo-
wał policję świadek obscenicznego zajścia. We wskazany rejon udał się poli-
cyjny patrol, który i tym razem wrócił z pustymi rękami.

TW
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Co dalej z dyrektor GOSiR-u? 
Radni chcą, aby została zwolniona
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej 

radni jednogłośnie poparli skierowany do burmistrza 

wniosek o zwolnienie Jolanty Urbańskiej z funkcji dyrek-

tora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Teraz w GO-

SIRze ma zostać przeprowadzony audyt wewnętrzny

 Zastrzeżenia kierowane pod adresem dyrektorki GOSiR-u pojawiały się 
już wcześniej. Kilka lat temu zarzucano pani dyrektor, że nieelegancko roz-
stała się z jednym z zatrudnionych w GOSiRze trenerów. Teraz radni podnosi-
li m.in., że ograniczała dostęp do budynku rodzicom małych dzieci oraz sto-
sowała mobbing wśród pracowników (dwoje z nich miało się z tego powo-
du zwolnić, wcześniej poddając się leczeniu psychiatrycznemu). Dyrektor wy-
stosowała oświadczenie, w którym odparła wszystkie zarzuty. Mimo to radni 
zawnioskowali do burmistrza o odwołanie jej z pełnionej funkcji i rozpisanie 
konkursu na nowego dyrektora. Zapytaliśmy burmistrza Kazimierza Jańczu-
ka, czy zamierza przychylić się do wniosku radnych. - Szanuję każdy wniosek 
rady miejskiej – zapewnia burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Zamierzam wdro-
żyć pewne procedury w ramach prawa pracy. Jeśli się okaże, że są podstawy 
do realizacji wniosku radnych, to go zrealizuję. Jeśli natomiast takich podstaw 
nie będzie, to nie. We wtorek o wniosku rady miejskiej powiadomiłem dyrek-
tor GOSiR-u. W najbliższych dniach skieruję do ośrodka audytora wewnętrz-
nego w celu dokonania kontroli. Przeanalizuję też protokół komisji rewizyjnej. 
Podkreślam jednak, że w swych działaniach nie mogę opierać się na wniosku 
radnych, tylko na prawie pracy.

TW

Marszałek i wojewoda pochylą się 
nad obwodnicą Konstancina
KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej jak bumerang powrócił temat obwodnicy dro-

gi 724, o której mówi się od dobrych kilkunastu lat. Okazuje się, że marszałek województwa zainterwenio-

wał w tej sprawie u wojewody. - Inwestycję tę blokuje konserwator zabytków, który bezpośrednio podlega 

panu wojewodzie – przypomniał burmistrz Kazimierz Jańczuk

 Temat obwodnicy uzdrowiska 
od lat wzbudza wiele emocji. Nieste-
ty, plany wybudowania drogi skutecz-
nie blokuje Mazowiecki Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków, który nie 
zgadza się m.in. na przeniesienie koli-
dującej z jedynym możliwym przebie-
giem trasy kapliczki w Moczydłowie. 
Podczas ostatniej sesji jeden z miesz-
kańców poprosił burmistrza o przed-
stawienie aktualnej sytuacji dotyczącej 
obwodnicy. Inny mieszkaniec poinfor-
mował, że u marszałka wkrótce zosta-
nie złożonych 1500 podpisów osób, 
opowiadających się za jak najszyb-
szym zrealizowaniem tej inwestycji. 
 - W wakacje razem z wiceburmi-
strzem Dariuszem Zielińskim zło-
żyliśmy wizytę panu marszałko-
wi Struzikowi – poinformował bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk. - Mar-

szałek oświadczył, że nie ma żad-
nych przeszkód, by zlecić projektan-
tom opracowanie dokumentacji ob-
wodnicy drogi 724. Jednocześnie po-
informował nas, że nie zgadza się, 
aby skrócić obwodnicę tylko do ob-

szaru gminy Konstancin-Jeziorna z 
wyłączeniem Góry Kalwarii. 
 Podczas tego samego spotkania 
marszałek Adam Struzik miał także 
zająć stanowisko wobec konserwatora 
zabytków. Zadeklarował, że pracowni-
cy urzędu marszałkowskiego wystosu-
ją pismo do wojewody mazowieckiego 
z prośbą o wyjaśnienie sytuacji z kon-
serwatorem. - We wrześniu wystąpi-
łem do marszałka, aby zarezerwował 
środki finansowe na rozpoczęcie pro-
jektowania obwodnicy drogi 724 – po-
informował Kazimierz Jańczuk.

TW

 Mieszkańcy przekazali marszałkowi 1500 podpisów za jak naj-

szybszą budową obwodnicy

Czy wojewoda ulegnie na-

mowom marszałka i wpłynie 

na konserwatora zabytków, 

aby ten przestał blokować 

budowę obwodnicy?

R E K L A M A

Bezsenna noc 

w Hugonówce
 W piątek 29 października w 
Hugonówce odbędzie się mara-
ton filmów inspirowanych powie-
ściami mistrza horroru Stephena 
Kinga. Maraton rozpocznie się o 
godz. 19. Tytuły filmów będą nie-
spodzianką. Wstęp wolny.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA
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PROMOCJA

TARCZYN

Barbara Galicz
Samorządowym Liderem Zarządzania 2021
Dzięki zaangażowaniu, konsekwencji w działaniu oraz wieloletniemu doświadczeniu 

w obszarze zarządzania, Barbara Galicz otrzymała w plebiscycie Forum Biznesu tytuł 

Samorządowego Lidera Zarządzania 2021.

 Wysoki standard realizacji za-
dań publicznych, jak i jednocze-
sne umacnianie zasad demokra-
cji obywatelskiej to rezultaty wyso-
kich standardów zarządzania w jed-
nostkach samorządu terytorialnego. 
Rzetelność i uczciwość w pracy na 
szczeblu samorządowym przy jed-
noczesnej konsekwencji w wykony-
waniu zadań to budowanie zaufania 
i pozytywnego wizerunku.
 - Bardzo się cieszę z otrzymane-
go wyróżnienia. Jest ono dla mnie 
nie tylko nagrodą, ale także zobo-
wiązaniem, żeby pracować z jesz-

cze większym zaangażowaniem na 
rzecz naszej lokalnej społeczności. I 
to zobowiązanie przyjmuję, dzięku-
jąc jednocześnie za okazane zaufa-
nie – powiedziała Barbara Galicz po 
otrzymaniu wyróżnienia. 
 Barbara Galicz, korzystając ze 
swojego bardzo bogatego doświad-
czenia, w sposób konkretny i celowy 
diagnozuje potrzeby gminy. Wszel-
kie działania Burmistrz Tarczyna 
służą podniesieniu komfortu życia 
mieszkańców, rozwojowi kultury, 
edukacji i dostępności usług zdro-
wotnych.

Gmina Tarczyn 

Przyjazną Gminą 2021!

 Specjalne wyróżnienie czyli 
Certyfikat oraz godło Przyjaznej 
Gminy 2021 otrzymała także Gmi-
na Tarczyn.  
 "Przyjazna Gmina” to ogólno-
polski program, który redakcja Fo-
rum Biznesu po raz kolejny skiero-
wała do polskich miast i gmin. Pro-
gram ma na celu wyłonienie najlep-
szych samorządów w Polsce, wska-
zanie kierunków rozwoju, a także 
promocję gmin w 
zakresie gospodar-
czym, społecznym, 
ekologicznym, tu-
rystyczno-przyrod-
niczym i historycz-
no-kulturowym. 
 Program reali-
zowany jest pod ho-
norowym patrona-
tem Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 
Narodowego Insty-
tutu Samorządu Te-
rytorialnego oraz 
Federacji Euroregio-
nów Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Upamiętnimy powstańców
W gminie Góra Kalwaria samorząd utworzy miejsce pamięci poświęcone powstańcom 

warszawskim związanym z tym terenem.

 Na środowej sesji gminni radni 
przyjęli – jednogłośnie – stanowisko 
na ten temat. Z inicjatywą upamięt-
nienia uczestników zrywu z 1944 
roku wystąpił burmistrz Arkadiusz 
Strzyżewski.
 – W gminie nie ma obiektu ku 
czci powstańców, którzy przeciw-
stawili się niemieckiemu okupanto-
wi. Nie zwracano na ten brak uwa-
gi, gdyż panowało przekonanie, że 
z naszym terenem związanych było 
zaledwie kilkoro uczestników walk. 
Ale w efekcie poszukiwań prowa-
dzonych przez Wydział Promocji i 
Informacji urzędu gminy okazało 
się, że takich osób było kilkadziesiąt 
– uzasadnia włodarz.
 Zostaną zatem nareszcie upa-
miętnione. Prawdopodobnie tablicą 
na ratuszu (taka będzie propozycja 
burmistrza). Chodzi bowiem także 

o to, aby lokalna społeczność mia-
ła gdzie oddawać powstańcom hołd, 
zwłaszcza 1 sierpnia. Dotychczas 
obchody rocznic wybuchu powsta-
nia odbywały się przy kamieniu pa-
miątkowym poświęconym porucz-
nikowi Janowi Białkowi, który w 

czasie II wojny światowej był człon-
kiem konspiracji, jednak w stołecz-
nym zrywie nie walczył.
 Zgodnie z przyjętym na sesji sta-
nowiskiem burmistrz powoła ze-
spół, który będzie dyskutować nad 
lokalizacją i formą miejsca pamięci.

Gmina rozbuduje kanalizację w Czersku
Za 5 mln zł uzyskane w ra-

mach rządowego Progra-

mu Inwestycji Strategicz-

nych gmina wybuduje kolej-

ne odcinki sieci kanalizacyj-

nej w Czersku.

 Inwestycja obejmie ulicę Przy-
borowie oraz przyległe - Radosną, 
Miłą, Marzycieli, a także odcinki 
ul. Wareckiej, Św. Mikołaja, Wój-
towskiej, Bielińskiego oraz część 
Placu Tysiąclecia.

GÓRA KALWARIA PROMOCJA

Czeki dla aktywnych
i skutecznych
W trakcie środowej sesji Rady Miejskiej Góry Kalwarii ini-

cjatorzy projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypa-

cyjnego 2022, które zdobyły najwięcej głosów mieszkań-

ców, odebrali symboliczne czeki.

 Do głosowania, które odbyło się w dniach 1-22 września, komisja dopu-
ściła 16 projektów. Oddano na nie łącznie 4426 głosów. Podczas sesji bur-
mistrz Arkadiusz Strzyżewski i przewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Fe-
dynicz-Komosa wręczyli 10 „czeków” pomysłodawcom projektów, które uzy-
skały największe poparcie. Byli to: Jakub Deniszewski z OSP Baniocha (projekt 
„Decyduj Ty – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Góra Kalwaria”); 
Magdalena Mroczek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dobieszu („Przyjazna nawierzchnia na placu zabaw”); Bartosz Miszew-
ski, sołtys Dobiesza (projekty „Dzień Dziecka w Dobieszu”, „Budowa oświetle-
nia wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu” i „Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w 
Dobieszu”); Piotr Bednarski, wiceprezes KS Orzeł Baniocha, w zastępstwie ini-
cjatora Łukasza Barana („Elektroniczna tablica wyników  LED – telebim”); Izabe-
la Banasiak-Matusik, sołtys Czachówka (projekty „Chillout z grami i książkami” i 
„Koperta życia Gmina Góra Kalwaria”); Tomasz Ura, radny gminny („Wyposaże-
nie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny 
o pojemności V=2700 L”) i Zbigniew Adamczyk, radny gminny oraz sołtys Cza-
plina („Zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie”). 
 Szacunkowa wartość projektów, których realizacja jest planowana w roku 
2022 wynosi 397 694 zł.
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 Jesienią doskonałe będą zabiegi 
mające na celu głębokie złuszczenie 
naskórka, nawilżenie, regenerację, od-
żywienie, wygładzenie  oraz rozjaśnie-
nie przebarwień. Na tę porę roku moż-
na polecić mikrodermabrazję.

Mikrodermabrazja diamentowa
 Mikrodermabrazja diamentowa 
jest zabiegiem polegającym na złusz-
czaniu naskórka za pomocą urządzenia, 
którego głowica pokryta jest warstwą 
diamentu. W trakcie zabiegu usuwa-
ne są obumarłe komórki naskórka, 
oczyszczane pory znajdujące się w ob-
rębie skóry. Mikrodermabrazja stymu-
luje krążenie, poprawia ogólne ukrwie-
nie, pobudza skórę do wzmożonej pro-
dukcji nowych komórek naskórka i 
zmniejsza się łojotok skórny..
 Zabieg mikrodermabrazji poleca 
się osobom, którym zależy na spłyce-
niu zmarszczek spowodowanych sta-
rzeniem się skóry bądź zmarszczek po-
wstających w wyniku działania słońca. 
Ponadto mikrodermabrazję diamen-
tową stosuje się w przypadku tenden-
cji do powstawania na powierzchni 
skóry nieestetycznych przebarwień. 
Wiele przebarwień skórnych zlokalizo-
wanych jest w obrębie naskórka. Z tego 
względu za pomocą zabiegu mikro-
dermabrazji można je zredukować. 
 Skóra po zabiegu mikrodermabrazji 
będzie oczyszczona, rozświetlona, znik-

ną delikatne  przebarwienia, zmniej-
szają się rozszerzone pory. Podczas za-
biegu pobudzamy do działania kolagen 
i elastynę, dzięki czemu mamy efekt od-
młodzenia i wygładzenia zmarszczek

 - W naszym gabinecie mikroder-
mabrazję diamentową wykonujemy 
samodzielnie lub łączymy z zabiega-
mi z użyciem kwasów, dermapena lub 
ultradźwięków. Wybór metody zale-
ży od rodzaju skóry i efektu jaki chce-
my uzyskać- mówi kosmetyczka z Salo-
nu BB.-  Zabieg mikrodermabrazji wyko-
nuje się w serii zależnie od rodzaju skóry 
3-8 co dwa, trzy tygodnie.

 Mikrodermabrazja poprawia 
wchłanianie substancji aktywnych sto-

sowanych w zabiegach odmładzają-
cych, nawilżających, czy usuwających 
przebarwienia.  

WSKAZANIA do zabiegu:
- poszarzała, zmęczona, 
pozbawiona witalności skóra
- postępujący proces starzenia się skóry
- przebarwienia, blizny i rozstępy
- trądzik, rozszerzone pory i zaskórniki
- uszkodzenia posłoneczne
- szorstki, zrogowaciały naskórek

 - Koszt zabiegu mikrodermabrazji 
twarzy w Salonie BB w Piasecznie zaczy-
na się od 99 zł, jeśli zabieg łączymy z inny-
mi zabiegami cena się zmienia. Przebieg 
i koszty zabiegu omawiamy z klientem 
przed jego rozpoczęciem - mówi kosme-
tyczka z salonu. 

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

Mikrodermabrazja
równa się nowa skóra

Nadeszła jesień, dla większości z nas oznacza to koniec opalania, wysokich temperatur i kontaktu z mor-

ską wodą. Jednak, nasza skóra jeszcze się nie zregenerowała po lecie, a teraz będzie narażona na uciążli-

we warunki  takie jak działanie niskich temperatur i suchego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. 

P R O M O C J A

R E K L A M A

Mistrz jiu-jitsu został 
mistrzem judo
PIASECZNO Wielkim sukcesem zakończył się start Dariusza Kasprzy-

ka w Mistrzostwach Świata Judo Weteranów w Lizbonie. Piaseczyński 

trener brazylijskiego jiu-jitsu wywalczył srebrny medal

 Dariusz Kasprzyk jeszcze w la-
tach studenckich ćwiczył boks i kick-
boxing. Kilkanaście lat temu zaczął 
ćwiczyć jiu-jitsu i jak przyznaje od 
zawsze fascynowało go judo. 
 - Trenowałem judo, ale bardziej 
pod kątem jiu-jitsu – mówi medali-
sta. - Podejmując rywalizację w spo-
rcie olimpijskim chciałem pokazać 
siłę jiu-jitsu. 
 Aż trudno uwierzyć, że zdobycie 
wicemistrzostwa świata było dla 48-let-
niego Kasprzyka debiutem w judo. 
 - Nie znałem zasad judo, uczyłem 
się ich dosłownie półtora tygodnia 
przed wyjazdem do Lizbony – przy-
znaje piaseczyński zawodnik. - Wa-
runkiem udziału w mistrzostwach 
było posiadanie przynajmniej brązo-
wego pasa w judo. Musiałem więc go 
na szybko zdobyć przed wyjazdem. 
Przygotowywałem się pod okiem 
Artura Brzezińskiego, wybitnego za-
wodnika, który prowadzi Uczniow-
ski Klub Judo „Iwiczna”. Bez jego 
pomocy mój sukces nie byłby moż-
liwy – podkreśla Dariusz Kasprzyk.  

Z jiu-jitsu do judo

 Już sam udział w tej prestiżo-
wej imprezie zasługiwał na szacunek, 
ale chyba mało kto wierzył, że nasz 
mistrz jiu-jitsu okaże się też mistrzem 
judo. Czym się różnią te dyscypliny?
 - Różnią się właściwie przepisa-
mi, którym trzeba się podporządko-
wać podczas konfrontacji – tłumaczy 
Kasprzyk. - W judo walczy się głów-
nie stojąc, parter jest szybki i krót-

ki. Wystarczy chwila nieuwagi, jed-
no podcięcie może zakończyć walkę. 
W jiu-jitsu jest dokładnie na odwrót, 
walczymy głównie w parterze.

Interdyscyplinarny mistrz 

 Dariusz Kasprzyk udowod-
nił swoją ogromną wszechstronno-
ści i umiejętność przenoszenia do-
świadczeń nabytych z brazylijskie-
go jiu-jitsu na judo. Wszak jest tak-
że aktualnym wicemistrzem otwar-
tych Mistrzostw Europy w brazylij-
skim jiu-jitsu, w których startowali 
najlepsi zawodnicy z całego świata. 
Czy komukolwiek innemu udało się 
połączyć tak spektakularne sukcesy 
w brazylijskim jiu-jitsu i judo? 
 - Nic mi o tym nie wiadomo – 
śmieje się nasz rozmówca.

Trening ciała i umysłu 

 Dariusz Kasprzyk na co dzień 
prowadzi szkołę sztuk walki Ipane-
ma w Piasecznie przy ul. Geodetów. 
Pod jego okiem ludzie w różnym 
wieku poznają tajniki brazylijskiego 
jiu-jitsu – fascynującej sztuki walki, 
w której technika, finezja i wyobraź-
nia znaczą więcej niż brutalna siła. 
 Brazylijskie jiu-jitsu wymaga nie 
tylko sprawności i umiejętności tech-
nicznych – usłyszeliśmy od jednego z 
uczniów Dariusza Kasprzyka. - Nie 
mniej niż ciało pracuje umysł, a kon-
frontację z przeciwnikiem można by 
porównać do gry w szachy.

Adam Braciszewski
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Wywiad z Wójtem Gminy Prażmów Janem Adamem Dąbkiem.

Kanalizacja to nie wszystko!
Gminie Prażmów udało się pozyskać 

5 mln zł w pierwszej edycji Progra-

mu Inwestycji Strategicznych Rzą-

dowego Funduszu Polski Ład dla sa-

morządów z obszaru Powiatu Piase-

czyńskiego, to ogromny sukces!

 Tak, dziękuję, kwota jest ogrom-
na i na pewno wykorzystamy mą-
drze każdą złotówkę. W tej kadencji 
ze środków zewnętrznych już wcze-
śniej otrzymaliśmy kilka milionów i 
to nie wszystko.
 Mamy bardzo dobrze przygoto-
wany start do pozyskiwania następ-
nych środków z zewnątrz, ponieważ 
gmina Prażmów jest Gminą bez za-
dłużenia. Krótko mówiąc dług Gmi-
ny Prażmów wynosi 0 złotych.
 Szczycę się tym, że przez całą 
dotychczasową kadencję każdą 
przysłowiową złotówkę oglądałem 
dwa razy z każdej strony. Nieste-
ty jako Gmina nie dysponujemy ta-
kim budżetem aby móc, jak to się 
kolokwialnie mówi, „każdemu do-
godzić”. Musimy mądrze dyspono-
wać budżetem i skupić się na konse-
kwentnej realizacji naszych celów.

Jakie to są cele?

 Naszym priorytetem jest trans-
formacja Gminy Prażmów w naja-
trakcyjniejszą Gminę do zamieszka-
nia, z dobrą infrastrukturą, komu-
nikacją i dostępem do kultury oraz 
dużą ilością zieleni. Naszą najważ-
niejszą inwestycją, którą cały czas 
realizujemy, jest kanalizacja. Nieste-
ty to nie jest jedyna paląca potrze-
ba Gminy, równocześnie remontu-
jemy stację uzdatniania wody oraz 
porządkujemy gospodarkę wodno-

ściekową. Wykonujemy komplek-
sowe projekty przebudowy dróg z 
ciągami pieszo- rowerowymi, roz-
poczynamy program odwodnie-
niowy we współpracy z mieszkań-
cami. Jesteśmy obecnie w trakcje 
kompleksowego poprawiania na-
wierzchni większości dróg tłucz-
niowych. Kończymy dokumen-
tację na kapitalny remont Dwor-
ku Ryxa, projektujemy rozbudo-
wę Ośrodka zdrowia w Prażmo-
wie. Pracujemy we współpracy z 
MZDW nad rozwojem infrastruk-
tury ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuż dróg 722 i 683.
 Nie może być mowy o dobrze 
rozwiniętej gminie, która nie dba 
o swoją przyszłość – o nasze dzie-
ci i wnuki. Inwestujemy w oświatę, 
budujemy nowe przedszkola i żłob-
ki tak aby nadążyć za stale zwięk-
szającą się liczbą mieszkańców. I na 
ten właśnie cel przeznaczymy zdo-
byte 5 mln złotych. Zbudujemy no-
woczesne przedszkole ze żłobkiem 
odpowiadając na potrzeby naszych 
mieszkańców.

 Aby nasza wizja Gminy mogła 
być w pełni realizowana udoskona-
lamy miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego tak aby go 
uszczegółowić, musimy wyelimino-
wać błędy w planach podjęte wcze-
śniej. Pozostawiamy tylko zabudowę 
jednorodzinną, maksymalnie bliź-
niaczą jednolokalową. Preferujemy 
usługi nieuciążliwe, które zapew-
niają dużo zieleni, takie jak stad-
niny koni, domy spokojnej staro-
ści, zaplecze zdrowotne oraz sklepy 
i usługi niezbędne do funkcjonowa-
nia. Podkreślam słowo usługi – gmi-
na ma służyć mieszkańcom, chce-
my aby jak najwięcej potrzeb można 
było zaspokoić nie opuszczając gra-
nic Gminy Prażmów. Marzy mi się 
także rozbudowane centrum stoli-
cy Gminy, czyli Prażmowa. Chciał-
bym, żeby było to centrum usługo-
wo-biurowo-handlowe, myślę, że 
jest to realne i będę do tego dążył.

Czyli nie boi się Pan trzeciej 

rocznicy pracy jako Wójt?

 Zdecydowanie nie! Niebawem 
na pewno przedstawię podsumo-
wanie tych trzech lat. Już widać, że 
nowa wizja Gminy Prażmów podo-
ba się mieszkańcom obecnym i przy-
szłym. Dowodem jest ostatnio wzra-
stająca liczba nowych mieszkańców 
i zarejestrowanych działalności go-
spodarczych na terenie gminy. 

Czy lubi Pan kontakt z mieszkańcami?

 Oczywiście, że lubię. Nieste-
ty poprzez pandemię bezpośrednie 
spotkania z mieszkańcami są ogra-
niczone. Wójt bez mieszkańców nie 

miałby racji bytu. Wszystko co ro-
bię jest dla mieszkańców. Mieszkań-
cy mnie wybrali więc w miażdżącej 
większości kontakt z nimi to przy-
jemność. Cieszą mnie osobiste spo-
tkania, poznaję cały czas nowych 
mieszkańców, którzy albo nie chcą 
być anonimowi albo chcą brać spra-
wy w swoje ręce. Nie będę ukrywał, 
że tak właśnie sobie wyobrażam 
pracę Wójta – jako współpracę z 
osobami, które chcą zmieniać swoje 
otoczenie na lepsze, chcą działać za-
miast narzekać, chcą szukać rozwią-
zań zamiast skupiać się na negaty-
wach. Nie słyszałem jeszcze o kimś 
kto osiągnął sukces siedząc i narze-
kając.

Jakie są w takim razie największe 

zagrożenia dla Gminy Prażmów?

 Zagrożeniem niestety jest próba 
przecięcia Gminy Prażmów auto-
stradą w ramach budowy przez CPK 
dużej obwodnicy Warszawy. Poza 
tym myślę, że Prażmowa w rozwo-
ju nie powstrzyma już nic. Tak na-
prawdę jedyne co może ograniczyć 
Gminę przed dynamicznym rozwo-
jem to sytuacja, w której przestanie-
my działać, ale takiej możliwości nie 
przewiduję. Jeżeli dalej będziemy się 
skupiać na działaniu i realizacji ce-
lów nie musimy się niczego obawiać.

Dziękuję za rozmowę 

i życzę dalszych sukcesów.

Zaległości mieszkańców 
sięgają milionów złotych

P R O M O C J A

KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Kazimierz Jańczuk 

wyjaśniał w jaki sposób gmina egzekwuje od mieszkańców zobowiązania i należności 

z tytułu opłat za wodę i ścieki, czynszów z wynajmu lokali komunalnych czy niezapła-

conych podatków

 Radny Bogusław Komosa zarzu-
cił burmistrzowi, że zaległości te się-
gają 10 proc. budżetu. - Jeśli rzeczy-
wiście by tak było, to mówilibyśmy 
o kwocie ponad 19 mln zł, a to nie-
prawda – wyjaśniał radnym Kazi-
mierz Jańczuk. 
 - Same zaległości w stosunku 
do ZGK sięgają 6,5 mln zł – nie da-
wał za wygraną Bogusław Komo-
sa, na co burmistrz odpowiedział, 
że mimo to do 19 mln jeszcze sporo 
brakuje. 
 Niemniej jednak prawdą jest, że 
wielu mieszkańców niechętnie rozli-
cza się z gminą za świadczone przez 
nią usługi. - Mieszkańcy mają za-
ległości podatkowe, ale też z tytułu 
odbioru odpadów – wyjaśniał bur-
mistrz Jańczuk. - Oczywiście pisem-
nie wzywamy dłużników do uiszcza-
nia zaległości. Jeśli to nie skutkuje, 
wnioskujemy do urzędu skarbowego 
o dokonanie egzekucji.
 Jeżeli i to nie przynosi skutku, 
wówczas gmina wnioskuje o zaję-
cie nieruchomości lub mienia rucho-
mego. Jeśli dłużnik takiego mienia 
nie posiada, niekiedy zobowiązania 
rozkładane są na raty lub – w osta-
teczności - umarzane.
 Zakład Gospodarki Komunal-
nej pobiera od mieszkańców opła-

ty z tytułu zaopatrzenia w wodę, od-
bioru ścieków i korzystania z loka-
li komunalnych. W tej chwili prowa-
dzonych jest około 460 spraw doty-
czących zaległości za wodę i ście-
ki. - W skrajnych przypadkach mo-
żemy odłączyć dłużnika od naszych 
sieci – wyjaśniał burmistrz. - Co do 
opłat za czynsze, wobec dłużników 
prowadzone są sprawy sądowe, któ-

re kończą się wyrokami. Wówczas 
do akcji najczęściej wkracza komor-
nik. Czasami gmina dokonuje eks-
misji z lokalu komunalnego do so-
cjalnego. To nie są łatwe tematy, ale 
zapewniam, że podejmujemy wszel-
kie mieszczące się w granicach pra-
wa działania mające dochodzić na-
szych należności.

Tomasz Wojciuk

Gmina podejmuje wiele działań mających na celu ściąganie 

od mieszkańców zaległości za wodę, ścieki czy śmieci. 

Dotyczy to także czynszów w lokalach komunalnych 

i nieopłacanych na czas podatków

Powstanie nowe
miejsce pamięci
GÓRA KALWARIA W gminie zostanie utworzone miejsce pa-

mięci poświęcone powstańcom warszawskim związa-

nym z Górą Kalwarią

 Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie zdecydowali o upamiętnieniu 
uczestników zrywu z 1944 roku. Z inicjatywą tą wyszedł wiceburmistrz Ar-
kadiusz Strzyżewski. – W gminie nie ma obiektu ku czci powstańców, którzy 
przeciwstawili się niemieckiemu okupantowi. Dotychczas panowało przeko-
nanie, że z naszym terenem związanych było zaledwie kilkoro uczestników 
walk z sierpnia i września 1944 roku. Okazało się jednak, że takich osób było 
kilkadziesiąt – mówi Arkadiusz Strzyżewski. 
 Powstańcy zostaną prawdopodobnie upamiętnieni tablicą na budynku ra-
tusza tak, aby lokalna społeczność miała gdzie oddawać im hołd 1 sierpnia. 
Dotychczas obchody rocznic wybuchu powstania odbywały się przy kamie-
niu pamiątkowym poświęconym porucznikowi Janowi Białkowi, który w cza-
sie II wojny światowej był członkiem konspiracji, jednak w Powstaniu Warszaw-
skim nie walczył. Zgodnie z przyjętym na sesji stanowiskiem burmistrz powoła 
zespół, który będzie dyskutować nad lokalizacją i formą miejsca pamięci.

TW

Fryderyk Chopin w oczach Francuzów

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W środę 27 października o godz. 18.30 w willi przy ul. Sobieskiego 13 od-
będzie się spotkanie Klubu Miłośników Kultury Francuskiej zatytułowane 
„Uwielbiany i podziwiany, ale czy rozumiany – czyli Fryderyk Chopin w oczach 
Francuzów”. Gościem spotkania będzie red. Marcin Majchrowski – muzykolog 
i dziennikarz muzyczny. Wstęp wolny, ale obowiązuje reżim sanitarny. 

TW
Jubileuszowy Bieg Niepodległości

 W czwartek 11 listopada w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się jubile-
uszowy 30. Bieg Niepodległości, na który zapisy rozpoczęły się w środę 27 
października. Bieg odbędzie się na dystansie 2,2 km, a zawodnicy wyruszą 
na trasę punktualnie o godz. 12.30 spod ratusza przy ul. Piaseczyńskiej. Trasa 
biegu będzie wiodła ulicami Piaseczyńską, Warszawską, Józefa Piłsudskiego i 
Henryka Sienkiewicza. Meta zostanie ustawiona w Parku Zdrojowym.

TW
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Drzewa i Ludzie
PIASECZNO Do końca października na Placu Piłsudskiego czynna bę-

dzie wystawa fotografi i Daniela Petryczkiewicza „Drzewa i Ludzie”, 

która poświęcona jest znaczeniu drzew dla człowieka

 Ekspozycja jest jednym z elementów projektu „Drzewa i Ludzie”, którego 
pomysłodawczynią jest Anna Kolińska z piaseczyńskiej inicjatywy społecznej 
Alarm dla Klimatu. Od tego roku członkowie grupy prowadzą kampanię infor-
macyjną dotyczącą roli drzew w ludzkim życiu.
 - W dobie kryzysu klimatycznego i wymierania gatunków, drzewa w mia-
stach są bezcenne – podkreśla Daniel Petryczkiewicz, fotograf, bloger i akty-
wista zajmujący się tematami społeczno-środowiskowymi. - Życie drzew i lu-
dzi splata się od zawsze. Dbanie o starszych i słabszych to nasz obowiązek. 
 Wystawa, oprócz walorów estetycznych, stanowi również głos w sprawie 
wycinki starych drzew, które w wielu przypadkach powodują bezpowrotną 
stratę, bo dają tlen, cień, zmniejszają parowanie, zatrzymują wodę i oczysz-
czają powietrze.
 - Żadne nasadzenia nie rekompensują ich utraty – zaznacza autor zdjęć.
 Na wystawie, która jest inną niż zwykle formą zwrócenia uwagi na pro-
blem, można oglądać osoby mieszkające w Piasecznie i okolicach (między in-
nymi znanego i cenionego artystę Józefa Wilkonia) oraz dowiedzieć się o hi-
storii wyjątkowych dla nich, starych drzew.
 Wernisaż wystawy w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym połączony 
był ze spotkaniem, które poprowadził Michał Książek, poeta oraz pasjonat 
drzew i ptaków. Stały się one pretekstem do ciekawej rozmowy o ekologii, 
która przerodziła się w otwartą, pełną osobistych refl eksji, dyskusję. Daniel 
Petryczkiewicz podzielił się ze wszystkimi obecnymi obserwacją, że bardzo 
wiele drzew ma swoje własne twarze,  Józef Wilkoń zdradził, że - według niego 
- drewno, jako materia, żyje jeszcze po śmierci, a Joanna Kowalska, mieszkanka 
Zalesia Dolnego, opowiedziała o tym, że drzewa są jak pieczęcie, bo „potwier-
dzają wiarygodność miejsca, w którym rosną i w którym my istniejemy”.

Tyl.

Wykonali dzieła Cypriana Bazylika
POWIAT W ostatnią niedzielę w kościele pw. NMP Wspomożenia Wier-

nych w Zalesiu Dolnym odbył się kolejny koncert w ramach trzeciej 

edycji Festiwalu im. Witolda Maliszewskiego

 Tym razem organizatorzy imprezy, która jest współfi nansowana z budże-
tu samorządu województwa mazowieckiego, zaprosili wszystkich obecnych 
na „Oratio Dominica” - muzyczną podróż do korzeni chorału ewangelickiego. 
W programie podzielonego na dwie części (pieśni i psalmy) koncertu znalazły 
się wszystkie zachowane dzieła Cypriana Bazylika - szesnastowiecznego kom-
pozytora, pisarza, poety, tłumacza i działacza reformacyjnego. 
 Tego wieczoru wystąpił niezwykły, polsko-litewski projekt trzech zespo-
łów specjalizujących się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej: Jerycho 
(Polska), Morgaine (Litwa) i GŠ Ansamblis (Litwa). Kilka pokoleń muzyków, 
stanowiących mieszankę doświadczenia z młodzieńczym entuzjazmem, po-
łączyło monumentalne brzmienie chóru (w większości śpiewającego utwory 
czterogłosowe) z wirtuozerią czwórki muzyków grających na rzadko dziś spo-
tykanych instrumentach (pozytywie, wiolonczeli barokowej, lutni i nyckelhar-
pi). O stronę merytoryczną koncertu zadbała z kolei, tradycyjnie, Malina Sar-
nowska - skrzypaczka, animatorka kultury i pedagog.
 Ostatni koncert w ramach tegorocznej edycji festiwalu odbędzie się w 
niedzielę 7 listopada w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii. Wybitny skrzypek 
i pedagog Konstanty Adam Kulka, wiolonczelistka  Anna Wróbel i zespół Ca-
merata Vistula wykonają „sekstet Es-dur” Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego 
oraz suitę na wiolonczelę i smyczki Witolda Maliszewskiego. Początek o go-
dzinie 17. Wstęp wolny.

Grzegorz Tylec

Mieszkaniec: nadleśnictwo 
wycina hektary lasu w Runowie
PIASECZNO – Od tygodni z niepokojem obserwuję wycinkę starych sosen i świerków w lesie 

między Runowem, a Złotokłosem. Prace nigdy nie odbywały się tam na taką skalę – mówi 

pan Marek, nasz czytelnik. Nadleśnictwo Chojnów, które opiekuje się tym kompleksem 

uspokaja, że na większości obszaru wykonywana jest trzebież, czyli cięcie pielęgnacyjne

 W ostatnich latach bardzo wzro-
sła świadomość mieszkańców doty-
cząca szeroko rozumianej ekologii. 
Wcześniej niewiele osób interesowa-
ło się tym, co dzieje się w lesie. Dziś 
gminy tworzą leśne grupy robocze, 
które chcą mieć wpływ na gospo-
darkę leśną, a mieszkańcy zawiązu-
ją różnego rodzaju stowarzyszenia 
mające chronić drzewa przed wycin-

ką. - Okazuje się jednak, że na leśni-
ków to nie działa, bo tną lasy na po-
tęgę – uważa pan Marek, mieszka-
niec Runowa. - W ciągu ostatnich 
kilku tygodni wycięto trzy duże sku-
piska drzew w naszej miejscowości. 
Dziś w tym miejscu są polany. Naj-
gorsze, że pod topór poszły zdrowe 
drzewa, głównie sosny i świerki. 
 Mężczyzna twierdzi, że pra-
ce ostatnio bardzo przyspieszyły. 
- Trzeba to nagłośnić – uważa. - Z 
tego terenu korzysta dużo ludzi, a 
las jest wycinany w pień. Nie tak to 
powinno wyglądać. Nic nam po po-
lanach, my chcemy spacerować mię-
dzy drzewami – mówi, dodając że 
zamierza poinformować o wycince 
organizacje ekologiczne.
 Zapytaliśmy Nadleśnictwo Choj-
nów o zakres prac prowadzonych w 
runowskim lesie. Okazuje się, że są 
one ujęte we wskazaniach obowią-

zującego Planu Urządzenia Lasu 
na lata 2018-2027. Zabiegi w Ru-
nowie, które jak przekonują leśnicy 
wynikają z potrzeb lasu, można po-
dzielić na dwie kategorie. Pierwsza 

to trzebieże, czyli cięcia pielęgnacyj-
ne. - Kształtują one strukturę drze-
wostanu, stwarzają lepsze warunki 
wzrostu dla najsilniejszych drzew, 
eliminują z lasu drzewa zamierają-
ce oraz martwe, a ponadto wzmac-
niają odporność lasu, np. na gwał-

towne wiatry – wyjaśnia nadleśni-
czy Sławomir Mydłowski. - Dzię-
ki trzebieżom zwiększa się również 
bioróżnorodność lasu.
 Druga kategoria prowadzonych 
prac to cięcia odnowieniowe (tzw. 
zręby), mające na celu zastąpienie 
starych drzew młodymi. Często po-
łączone są one z przebudową drze-
wostanu z iglastego na mieszany lub 
liściasty. - Takie działania są nie-
zbędne dla przemiany pokoleń w le-
sie – wyjaśniają leśnicy. - Dzięki nim 
pięknymi lasami będą mogły cieszyć 
się również nasze wnuki. 
 W Runowie trzebieże mają ob-
jąć łącznie niecałe 100 ha (do tej 
pory wykonano mniej więcej poło-
wę prac), zaś zręby – 8,35 ha (rocz-
nie cięcia odnowieniowe wykonywa-
ne są na 0,5 proc. powierzchni kom-
pleksu). Leśnicy przekonują, że te 
ostatnie zwiększają nie tylko bio-
różnorodność, ale także odporność 
biologiczną lasu. Ponadto umożli-
wiają szybką przebudowę składu ga-
tunkowego drzewostanu na gatunki 
odporniejsze na zmiany klimatycz-
ne, jak dąb czy buk. - Intensywność 
zrębów jest jednak mała – zaznacza 
nadleśniczy Mydłowski. - Stary las 
w Runowie będzie więc ciągle obec-
ny, ciesząc kolejne pokolenia.

Tomasz Wojciuk

W kompleksie Runów dokonywane są obecnie trzebieże 

i zręby ujęte w Planie Urządzenia Lasu na lata 2018-2027

Leśnicy przekonują, że 

wykonywane przez nich 

zabiegi poprawiają wygląd

 i wzmacniają kondycję lasu

 Cięcie odnawialne 

dotyczy sosen i świerków 

w wieku około 120 lat

Były trener Sparty Jazgarzew
został szkoleniowcem Legii
PIASECZNO Pochodzący z Piaseczna trener Marek Gołębiewski jeszcze kilka lat temu prowadził czwartoligo-

wą Spartę Jazgarzew. Teraz będzie pierwszym trenerem Legii Warszawa, która po niedawnej porażce z Pia-

stem Gliwice (1:4) zdecydowała się zakończyć współpracę z Czesławem Michniewiczem

 Przypomnijmy. Marek 
Gołębiewski do niedawna 
prowadził, grające w trzeciej 
lidze, rezerwy Mistrza Polski. 
Obejmując ten zespół podkre-
ślał wówczas, że praca w Le-
gii to wielkie wyzwanie i jest 
bardzo zadowolony z tego, że 
będzie mógł rozwijać się da-
lej jako trener. Chyba jednak 
mało kto się spodziewał, że 
tak szybko będzie mu dane 
poprowadzić pierwszy zespół 
Mistrza Polski!
 – Już dawno temu powie-
działem, że Marek na pew-
no zostanie trenerem w Eks-

traklasie, ale nie przypusz-
czałem, że stanie się to w tak 
szybkim tempie – mówi Prze-
mysław Ryczko, były bram-
karz Sparty Jazgarzew, który 
pracował z trenerem w Spar-
cie. – Ma kapitalny warsztat 
trenerski. Mam nadzieję, że 
trenerem bramkarzy w jego 
sztabie zostanie Grzegorz 
Szamotulski.
 Rozpoczynając pracę w 
Legii Marek Gołębiewski 
związał się z klubem umową 
obowiązującą do 30 czerwca 
2023 roku.

Tyl./fot. Legia.net
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Konferencja historyczna 
poświęcona Piasecznu
Dziedzictwo kulturowe stanowi nieodłączny element, 

który od wieków kształtował krajobraz Piaseczna. Hi-

storycznym uwarunkowaniom kształtującym tożsamość 

miasta i wyznaczającym kierunki jego rozwoju będzie 

poświęcona konferencja „Piaseczno miasto historyczne”.

 Nieoczywista architektura, zapomniana przez czas sztuka oraz niezwy-
kłe postacie wpłynęły na wygląd centrum miasta – tworząc unikatową prze-
strzeń, która mimo wielu dokonanych w XXI wieku zmian nadal zachowuje 
swój charakter i historię.
 Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta oraz miłośników dziedzic-
twa kulturowego na II konferencję naukową pt. „Piaseczno miasto historycz-
ne”, która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2021 roku. Konferencja odbę-
dzie się w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym przy ul. Jana Pawła II 55.
 W piątek 5 listopada wspólnie przeniesiemy się w podróż po XVIII-wiecz-
nym Piasecznie, odkrywając jego zapomniane przez czas tajemnice. Nato-
miast w sobotę 6 listopada zostanie podjęty temat rewitalizacji miasta w po-
czątkach XXI wieku. 
 Organizatorami wydarzenia są: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel 
Putkiewicz, Zespół Konsultacyjny ds. Dziedzictwa Piaseczna, Towarzystwo 
Przyjaciół Piaseczna i Centrum Kultury w Piasecznie. Partnerem naukowym 
jest Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.
 Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ze względu na obowiązujące obostrze-
nia pandemiczne i limity miejsc na sali zachęcamy do wcześniejszego potwier-
dzenia uczestnictwa drogą mailową: dziedzictwopiaseczna@piaseczno.eu.

Rusza System Miejskich
Parkingów Płatnych
Z dniem 2 listopada 2021 r. uruchomiony zostanie System Miejskich Parkingów Płat-

nych. Odpłatność zostanie wprowadzona na trzech parkingach w ścisłym centrum Pia-

seczna: ul. Zgoda/Sierakowskiego, ul. Kościelna (za sądem) oraz Puławska 5. Miejsca 

postojowe przy ul. Nadarzyńskiej nadal pozostają bezpłatne.

 Przed ponad rokiem Rada Miej-
ska podjęła uchwałę o utworzeniu 
Systemu Miejskich Parkingów Płat-
nych (MPP). To kolejny krok po 
wprowadzeniu przy ulicach Stre-
fy Płatnego Parkowania (SPP), któ-
ra ma za zadanie zwiększyć rotację 
miejsc postojowych w centrum mia-
sta. Jednocześnie liczymy na to, że 
dodatkowym efektem będzie ogra-
niczenie ruchu samochodowego 
i związanych z tym korków w cen-
trum miasta. 
 – Naszym celem jest rewitali-
zacja centrum miasta, poprawa ja-
kości przestrzeni publicznej, na-
wierzchni ulic, zieleni i powstrzyma-
nie procesów, które w dłuższej per-
spektywie mogą prowadzić do de-
gradacji śródmieścia. Osiągnięcie 
tego wymaga również zdecydowa-
nych i odważnych zmian w polity-
ce transportowej i parkingowej – za-
znacza burmistrz Daniel Putkie-
wicz. – Wprowadzenie opłat zwe-
ryfikuje liczbę samochodów w cen-
trum i jeżeli deficyt się utrzyma, 
zdecydujemy o budowie planowane-
go wcześniej, ale kosztownego par-
kingu wielopoziomowego, którego 
utrzymanie również będzie wyma-
gało ponoszenia opłat przez parku-
jących – dodaje burmistrz. 

Płatne parkowanie 

na wniosek przedsiębiorców

 Pierwszą pilotażową Strefę 
Płatnego Parkowania utworzono 
w Piasecznie w 2017 roku. Decyzja 
o stworzeniu strefy podjęta zosta-
ła na wniosek kupców i osób pro-
wadzących działalność gospodar-
czą. Większość miejsc postojowych 
wzdłuż ul. Kościuszki była na wie-
le godzin zajmowana przez samo-
chody osób dojeżdżających do pra-
cy, blokując tym samym dojazd dla 
klientów lokali handlowych. Strefa 
spełniła swoją rolę i zwiększyła ro-
tację na samej ul. Kościuszki, jed-
nak większość kierowców zaczę-
ła parkować swoje samochody na 
wiele godzin na sąsiednich ulicach, 
na co wskazywali właściciele punk-
tów handlowych np. na Puławskiej. 
To właśnie dlatego podjęto decyzję 
o rozszerzeniu SPP na kolejnych uli-
cach oraz uruchomieniu Miejskich 
Parkingów Płatnych (MPP) w ści-
słym centrum.    

Trzy parkingi w ścisłym centrum

 Od 2 listopada odpłatność za 
postój zacznie obowiązywać na 
trzech parkingach w samym cen-
trum Piaseczna – obok sądu, przy 
ul. Zgoda oraz przy ul. Puławskiej 
5. Po tym terminie za korzystanie 
z wygody parkowania w ścisłym 
centrum miasta trzeba będzie za-
płacić.
 – Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że wprowadzenie opłat na parkin-
gach, z których mieszkańcy korzy-
stali dotąd bezpłatnie, to dodat-
kowy koszt korzystania z samo-
chodu. Niestety, mimo tworzenia 
przez gminę kolejnych miejsc po-
stojowych, ich liczba wciąż jest 
niewystarczająca w obliczu rosną-
cej liczby samochodów na naszych 

ulicach. W związku z tym koniecz-
ne jest zapewnienie większej rotacji 
miejsc postojowych w centrum mia-
sta – mówi burmistrz.

Niewielki koszt – łatwiejsze 

parkowanie

 Stawki opłat nie są wysokie. 
Identycznie jak w Strefie Płatne-
go Parkowania (SPP) będzie moż-
na skorzystać z bezpłatnych 45 mi-
nut. Płatne parkowanie będzie obo-
wiązywało w godzinach 8.00–18.00. 
Za pierwszą godzinę zapłacimy 3 zł, 
za drugą 3,5 zł, za trzecią 4 zł, a bi-
let dzienny będzie kosztował 10 zł. 
W przypadku korzystania z parkin-
gu codziennie, na czas pracy, war-
to zdecydować się na wykupienie 
abonamentu tygodniowego za 40 
zł albo miesięcznego – za 80 zł dla 
posiadaczy Piaseczyńskiej Karty 
Mieszkańca lub za 100 zł dla pozo-
stałych użytkowników.
 – Oznacza to koszt 4 lub 5 zł za 
dzień pracy, a z pewnością miejsce 
parkingowe w sąsiedztwie miejsca 
pracy znaleźć będzie znacznie ła-
twiej – zauważa wiceburmistrz Ro-
bert Widz. Bilety miesięczne, po-
dobnie jak bilety godzinowe, dobo-
we czy tygodniowe, będzie można 
łatwo kupić w parkomacie. W przy-
padku tygodniowych i miesięcznych 
płatność będzie można zrealizować 
tylko kartą. Opłaty można również 
realizować, korzystając z aplika-
cji mobilnych. Jest to duże ułatwie-
nie, ponieważ nie musimy zakładać 
z góry, na jak długo potrzebujemy 
opłacić czas parkowania i nie musi-
my pobierać biletu – wystarczy zo-
stawić za szybą kartkę informującą 
o płatności mobilnej lub skorzystać 
ze specjalnej naklejki dostępnej do 
odbioru w biurze SPP przy ul. Sie-
rakowskiego 1.
 Szczegółową instrukcję zakupu 
biletów parkingowych przedstawi-
my przed 2 listopada br. na stronie 
internetowej gminy. 
 Intencją utworzenia SPP i MPP 
nie było generowanie dodatkowych 
zysków przez wprowadzenie opłat 
dla mieszkańców. Dochody z tytu-
łu opłat służą pokryciu kosztów ob-
sługi strefy. Zyskiem jest większa ro-
tacja i wygoda klientów. 

Parkingi bezpłatne w promieniu

kilkuset metrów od centrum

 Alternatywą jest korzystanie 
z oddalonych o kilkaset metrów par-
kingów bezpłatnych. Takie miej-
sca znajdą Państwo na parkingach 
przy ulicach: Nadarzyńskiej, Knia-
ziewicza, Jana Pawła II, Kilińskiego 
i Młynarskiej, na tyłach parku miej-
skiego obok „Poniatówki”, a także 
przy ulicach Królewskie Lipy, Zgo-
da czy Młynarskiej.
 – Zachęcamy też do korzysta-
nia z transportu publicznego. Do 
i z centrum miasta jeździ kilka-
naście linii lokalnych L, z których 
posiadacze Piaseczyńskiej Karty 
Mieszkańca mogą korzystać bez-
płatnie. W centrum miasta zatrzy-
mują się też autobusy linii 709, 
710, 724 i 727. Przystanki są od-
dalone od głównych instytucji, 
sklepów czy punktów usługowych 
o kilkadziesiąt czy maksymalnie 
kilkaset metrów – podkreśla wice-
burmistrz Robert Widz.
 Mapkę parkingów bezpłatnych, 
regulamin parkingu oraz szczegóło-
wą instrukcję zakupu abonamentów 
znajdą Państwo na stronie interne-
towej gminy Piaseczno – www.pia-
seczno.eu.

Uwagi mieszkańców są analizowane

 Burmistrz spotkał się z miesz-
kańcami na ul. Fabrycznej oraz 
na bieżąco przyjmuje uwagi doty-
czące miejsc postojowych na uli-
cach oraz parkingach miejskich. 
 – Przedstawię Radzie Miej-
skiej projekt zmiany uchwa-
ły w sprawie SPP i zaproponu-
je wyłączenie ze strefy fragmen-
tu ul. Szkolnej na odcinku od 
al. Róż do ul. Powstańców War-
szawy – informuje burmistrz Da-
niel Putkiewicz. Urząd analizuje 
też inne spływające od mieszkań-
ców wnioski, np. dotyczące moż-
liwości wykupienia abonamentów 
przez przedsiębiorców, obniżenia 
cen abonamentów, utworzenia 
dodatkowych miejsc bezpłatnych 
poza centrum. Urząd odniesie się 
do nich po szczegółowym prze-
analizowaniu treści i uwarunko-
wań prawnych. 

Obecnie na parkingach w centrum miasta często 

nie ma ani jednego wolnego miejsca

Wyciąg z ogłoszenia o  przetargu

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nie-

ruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno

 nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Piasecznie w re-
jonie ul. Julianowskiej, oznaczona jako działka ew. 7/51 obr. 10 m. Piasecz-
no o powierzchni 201 m.kw., dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wy-
dział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  WA5M/00290239/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :  148.338,00 zł brutto

Wysokość wadium : 7.416,90 zł

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10.12.2021 o godz. 11ºº w sali 
konferencyjnej - p. 38, na I piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no przy ul. Kościuszki  5.
Pisemne oferty można składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piasecz-
no w terminie do dnia 06.12.2021r. (włącznie) do godz. 16 oo – w zamknię-
tych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub fi rmę oraz siedzibę,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te wa-
runki bez zastrzeżeń,
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Kopię dowodu wpłacenia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwol-
nienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w§ 5 ww rozporządze-
nia Rady Ministrów

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnego uczestnic-

twa w przetargu i wpłacenie wadium na konto Gminy Piaseczno nr 14 1240 

6973 1111 0010 8670 8392 - do dnia 06.12.2021r.

 Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywie-
szenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, na stronie interne-
towej urzędu www.piaseczno.eu oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Grun-
tami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, II piętro, pok. 70, w godz. 8-16, tel. 70-17-523.

Piaseczno, 26.10.2021
                                     Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza Miasta Gminy Piaseczno
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Książkowy hołd 
dla kobiet
PIASECZNO W sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Pia-

secznie odbyło się spotkanie z Dorotą Zając - autorką, wy-

danej przez gminę książki „Piaseczno Kobietami Słynące”

 Dorota Zając, z wykształcenia bibliotekoznawca i historyk, jest licencjono-
wanym przewodnikiem turystycznym oraz instruktorem krajoznawstwa. W 
przeszłości współtworzyła, między innymi, przewodnik subiektywny „Tradycja 
Mazowsza - powiat piaseczyński”, „Nazwy miejscowe powiatu piaseczyńskie-
go - Informator Krajoznawczy”, ,,Kanon krajoznawczy województwa mazowiec-
kiego” oraz przewodnik turystyczny „Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny”.
 Autorka podkreśla, że napisała „Piaseczno Kobietami Słynące” jako hołd 
dla wszystkich kobiet – zarówno tych walczących z bezprawiem, przemocą 
czy wykluczeniem społecznym, jak i tych borykających się ze zwykłymi co-
dziennymi problemami. Publikacja poświęcona jest paniom, które mieszka-
ły lub pracowały na terenie leżącym obecnie w granicach administracyjnych 
miasta Piaseczna.
 - Przyznaję, że wybór postaci, o których pisałam nie był łatwy – nie kryje 
Dorota Zając. - Nie ukrywam też, że subiektywna selekcja wypływała częścio-
wo z osobistych sympatii do osób, o których pisałam.
 W rozdziale pierwszym („Anny przejazdem w Piasecznie”) autorka opisu-
je losy księżnych mazowieckich: Danuty Anny, Anny Fiodorówny, Anny – żony 
Konrada III Rudego oraz Anny Konradówny Odrowążowej – ostatniej przed-
stawicielki linii Piastów mazowieckich. Kolejne rozdziały poświęcone są z ko-
lei królowym – Bonie i Annie Jagiellonce, bibliotekarkom i pisarkom – Marii 
Grzegorzewskiej, Wandzie Dąbrowskiej, Danucie Orłowskiej i Marii Ziółkow-
skiej, nauczycielkom – Cecylii Plater-Zyberkównie, Emilii Szteinbokównie, He-
lenie Radwan i Ewie Krauze oraz aktorkom – Jadwidze Smosarskiej, Mirze Gre-
lichowskiej i Lidii Wysockiej.
 Spotkanie autorskie stało się również pretekstem do ciekawej dyskusji 
o historycznej i współczesnej roli kobiet w społeczeństwie. Na zakończenie 
każdy z uczestników otrzymał egzemplarz książki, a wszyscy chętni – imien-
ne dedykacje od Doroty Zając. Jak się również okazało, autorka ma już plany 
na kolejne publikacje.
- Jedna z nich będzie oczywiście o kobietach, a druga – krajoznawcza, związa-
na z Piasecznem – zapowiada Dorota Zając. 
 A już w najbliższy czwartek, 4 listopada o godzinie 16 autorka książki za-
prasza na historyczny spacer po mieście i integracyjną herbatę. Start – Pia-
seczno, ul. Kościuszki 49 (przed budynkiem biblioteki), meta – Piaseczno, ko-
ściół św. Anny.

Grzegorz Tylec

Czy na Alasce naprawdę jest tak zimno?

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W czwartek 28 października o godz. 19 gościem Klubu Podróżnika Kon-
stancińskiego Domu Kultury będzie Edyta Chrząszcz. Spotkanie poświęcone 
Alasce odbędzie się w willi Gryf przy ul. Sobieskiego 13. - Opowiem o zakamar-
kach Alaski, o prawdziwym Świętym Mikołaju oraz o tym, co się robi z ... kupy 
łosia, którą przywiozłam sobie na pamiątkę. Opowiem też o ekscytujących i 
bliskich spotkaniach z niedźwiedziami, o upale na Alasce, o największych hali-
butach i kwadratowych oponach – zaprasza podróżniczka. Wstęp wolny. 

TW

Bałkany – teren nieuczesany

LESZNOWOLA

 W środę 3 listopada o godzinie 18.30 w fi lii GOK Lesznowola w Mysiadle (ul. 
Topolowa 2) odbędzie się spotkanie Klubu Podróżnika Po Horyzont. Andrzej 
Pasławski przedstawi zarówno barwne, nadmorskie kurorty, jak i antyczne za-
bytki - miejsca, gdzie czas się zatrzymał, przepiękne wybrzeża czy niekończą-
ce się góry oraz historię najnowszą, naznaczoną bólem i cierpieniem, pola mi-
nowe i zgliszcza domostw, których mieszkańcy często oddali życie w trakcie 
czystek etnicznych i religijnych. Wstęp wolny.

Tyl.

P R O M O C J A
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Minimalnie gorsi po meczu na styku
KOSZYKÓWKA, II LIGA, MUKS PIASECZNO – KS LEGION LEGIONOWO 93:94 (18:28, 28:18, 12:21, 26:17) W po-

przednim sezonie piasecznianie rozbili na własnym parkiecie Legion ponad 40 punktami, po czym wywal-

czyli awans do drugiej ligi. Do tego spotkania w zasadzie nie powinno więc dojść, ale klub z Warszawy wy-

kupił dziką kartę, gra znów w tej samej grupie co Piaseczno i... zdołał się zrewanżować podopiecznym Ce-

zarego Dąbrowskiego za dotkliwą porażkę

 Pierwsze dwie kwarty meczu były 
idealnie na remis. W pierwszej lepsi 
byli goście, a w drugiej gospodarze. 
Po zmianie stron obraz spotkania 
nie zmienił się – po kiepskiej trzeciej 
kwarcie (słabej skuteczności w ofen-
sywie), piasecznianie zdołali się od-
budować w czwartej odsłonie i do-
prowadzić do dogrywki. W niej obej-
rzeliśmy natomiast prawdziwy festi-
wal przewinień i rzutów osobistych 
po obu stronach. W ostatniej akcji 
gospodarze mogli przechylić sza-
lę zwycięstwa na swoją korzyść, ale 
niestety Jan Milewski przekroczył li-
nię boczną i nie zdołał oddać rzutu. 
 Z powodu kontuzji nie mógł wy-
stąpić Damian Zapert, który zwłasz-
cza w takim spotkaniu z pewnością 
przydałby się pod koszem. Bardzo 
dobry występ zanotował z kolei Ja-
kub Prowiński. Szkoda jednak, że 
jego 26 punktów nie dało Muksowi 
zwycięstwa. Z double-double mecz 
skończyli Tomasz Wójcikowski (15 
punktów i 11 asyst) i Jerzy Kempa (14 
punktów i 11 zbiórek). Na szczegól-
ną uwagę w drużynie gości zasługuje 
występ 43-letniego Przemysława Le-
wandowskiego, którego doświadcze-
nie było w kluczowych momentach 
nieocenione dla Legionu i który zdo-
był tego wieczoru 22 punkty.
 - Wreszcie udało mi się zagrać 
dobry mecz, bo w tym sezonie nieste-
ty ta forma nie jest najlepsza – mówił 
po meczu Jakub Prowiński. - Jeszcze 
rok temu wygraliśmy z nimi bez pro-
blemu, teraz to trochę inna druży-
na - wzmocnili się, ale my też. Bar-

dzo szkoda tej porażki po dogrywce, 
bo to już taki trzeci mecz w sezonie, 
że jesteśmy przez cały czas w grze, a 
przegrywamy końcówki... Wiadomo, 
frustracja jest duża, ale jesteśmy ra-
zem i wiemy, że musimy ciężko pra-
cować, aby poprawić wyniki.

 Kolejne spotkanie we własnej 
hali MUKS Piaseczno rozegra w 
sobotę 7 listopada z drużyną  AZS 
UJK Kielce. Początek spotkania o 
godzinie 18.

Tyl.

Tabela grupy B drugiej ligi
1 Żubry Chorten Białystok 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 478 - 410 
2 ŁKS Coolpack Łódź 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 528 - 360 
3 KKS Polonia Warszawa 10 5 5 - 0 1 - 0 4 - 0 433 - 308 
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 497 - 402 
5 Energa Hutnik 10 6 4 - 2 3 - 0 1 - 2 495 - 538 
6 Sokół Ostrów Mazowiecka 9 6 3 - 3 1 - 3 2 - 0 531 - 509 
7 Isetia Erzurum 9 5 4 - 1 3 - 0 1 - 1 402 - 405 
8 Kolejarz 8 6 2 - 4 2 - 2 0 - 2 481 - 498 
9 MKS Ochota Warszawa 8 6 2 - 4 1 - 3 1 - 1 424 - 538 
10 MUKS Piaseczno 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 461 - 490 

11 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 403 - 434
12 KS Legion Legionowo 7 5 2 - 3 0 - 2 2 - 1 336 - 406 
13 TSK Roś Pisz 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 473 - 556 
14 AZS UJK Kielce 6 5 1 - 4 1 - 1 0 - 3 394 - 399 
15 UKS Trójka Żyrardów 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 449 - 532

Derbowo w B klasie
PIŁKA NOŻNA, B KLASA W ostatniej kolejce czwartej grupy 

warszawskiej B klasy aż sześć zespołów z powiatu piase-

czyńskiego zmierzyło się ze sobą w pojedynkach derbo-

wych. Emocji nie brakowało

 W spotkaniu w Głoskowie decydowała tylko jedna bramka, którą zdobył 
w końcówce Marcin Spiżarny. W efekcie miejscowa Victoria pokonała SRS Za-
mienie 1:0. Więcej goli zobaczyli za to kibice w Złotokłosie. Choć piłkarze Urze-
cza Gassy prezentują wyraźnie lepszą formę niż w poprzednim sezonie, to jed-
nak w konfrontacji z Perłą II musieli uznać wyższość gospodarzy. W pierwszej 
połowie prowadzenie ekipie ze Złotokłosu dał Łukasz Jakóbiak, a po zmianie 
stron na 2:0 podwyższył jego brat Mariusz. Kilka minut później gola kontakto-
wego zdobył wprawdzie Mariusz Knyziak, ale potem w kilka minut nastąpiła 
seria fatalnych zdarzeń dla gości. W 74. minucie na 3:1 dla Perły strzelił Adrian 
Wojas, minutę później piłkę do własnej bramki wpakował Norbert Jasik, a jak-
by tego wszystkiego było jeszcze mało, w 77. minucie drugą żółtą kartkę otrzy-
mał Janusz Zaborowski i Urzecze musiało kończyć w dziesiątkę.
 Najciekawiej było jednak w Żabieńcu. Jedność II podejmowała u siebie, 
świętującą w tym roku 20-lecie istnienia klubu, Walkę Kosów. Zdecydowa-
nym faworytem meczu byli podopieczni Michała Wielogórskiego (drużyna 
z Kosowa przegrała swoje wszystkie dotychczasowe spotkania) i do 75. mi-
nuty... wszystko szło zgodnie z planem Jedności, która prowadziła 3:0 po go-
lach Michała Woźniaka, Daniela Korczaka (z rzutu karnego) i Mateusza Szew-
ca. Walka pokazała jednak charakter i ambicja zawodników trenera Rafała Wi-
śniewskiego została nagrodzona. Bramki zdobyte przez Rafała Dolińskiego, 
Marcina Sarnowskiego i Marcina Tadzika zapewniły ostatecznie zespołowi z 
Kosowa pierwszy punkt w tym sezonie.

Grzegorz Tylec

W ostatnią niedzielę Jedność II i Walka 

podzieliły się punktami w Żabieńcu

Gosirki na remis
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – ŻBIK NASIELSK 

1:1 Choć Gosirki miały w tym spotkaniu optyczną 

przewagę, to jednak remis, po końcowym gwizdku, 

wydaje się sprawiedliwym wynikiem

 W mecz lepiej weszły tym razem przyjezdne, które – po ładnym uderzeniu 
lobem – zdołały wyjść na prowadzenie. Na odpowiedź nie trzeba było jednak 
długo czekać. W 21. minucie w polu karnym faulowana była Emilia Barto, a 
z jedenastu metrów, pewnym uderzeniem, pokonała bramkarkę rywalek Ju-
lia Tulo. Po zmianie stron gra toczyła się wprawdzie głównie na połowie Żbi-
ka, ale to chyba zespół z Nasielska był bliżej kolejnego gola – nie wykorzystał 
dwóch sytuacji sam na sam po błędzie defensywy, a wykonywany przez nie 
rzut wolny skutkował obiciem poprzeczki bramki Gosirek, którym w tym me-
czu wyraźnie brakowało kreatywności z przodu.

Tyl.

Julia Tulo, kapitan KS Gosirki Piaseczno:

   - Mecz nie należał do najłatwiejszych, ale to my przez więk-
szość czasu prowadziłyśmy grę. Drużyna przeciwna czasami 
wychodziła z kontrą. Choć przeważałyśmy na boisku, w naszej 
grze brakowało na pewno dokładnych podań i wykończenia ak-
cji celnym strzałem. Patrząc na wynik czuję jednak niedosyt.

O włos od złota
KARATE Piętnastoletnia Antonina Żurawska, mieszkanka Piaseczna, wróciła z turnieju 

Polish Open (International Karate Grand Prix) ze srebrnym medalem

 - Bardzo się cieszę ze zdobyte-
go medalu, ponieważ były to presti-
żowe zawody oraz mój ostatni start 
w kategorii kadet (14-15 lat) – mówi 
Antonina Żurawska.
W drodze do medalu nasza zawod-
niczka wygrała kolejno z Dunką, Po-
lką, Litwinką, Węgierką i Słowacz-
ką. Sam finał był z kolei bardzo wy-
równany i zakończył się ostatecznie 
wynikiem 1:1. Niestety, w przypadku 
remisu liczyło się to, która z zawod-
niczek zdobyła punkt jako pierwsza. 
A jako że Antonina uczyniła to jako 
druga, musiała zadowolić się nie 
złotym, a srebrnym medalem.

Tyl./fot. www.polish-open.com

IV liga

Kolejka 13 - 23-24 października

Wilga Garwolin 7-2 Tygrys Huta Mińska  
KS Raszyn 1-4 MKS Piaseczno  
Orzeł Baniocha 4-1 Naprzód Skórzec  
Podlasie Sokołów Podlaski 0-1 Milan Milanówek  
Oskar Przysucha 3-2 Victoria Sulejówek  
Mszczonowianka Mszczonów 4-0 Zamłynie Radom  
Żyrardowianka Żyrardów 1-2 Pogoń II Siedlce  
Mazur Karczew 1-1 Energia Kozienice  
Płomień Dębe Wielkie 1-2 Mazovia Mińsk Mazowiecki

Tabela grupy drugiej mazowieckiej IV ligi

1.  MKS Piaseczno 13 36 12 0 1 55-9

2.  Oskar Przysucha 13 34 11 1 1 30-17
3.  Victoria Sulejówek 13 30 10 0 3 35-15
4.  Wilga Garwolin 13 27 9 0 4 37-20
5.  Pogoń II Siedlce 13 24 7 3 3 26-18
6.  Mszczonowianka Mszczonów 
  13 23 7 2 4 37-25
7.  Mazovia Mińsk Mazowiecki 
  13 22 7 1 5 31-23
8.  KS Raszyn 13 21 7 0 6 29-26
9.  Orzeł Baniocha 13 20 6 2 5 25-19

10.  Podlasie Sokołów Podlaski 
  13 17 5 2 6 18-19
11.  Mazur Karczew 13 16 4 4 5 24-25
12.  Milan Milanówek 13 14 4 2 7 13-25
13.  Energia Kozienice 13 14 4 2 7 16-19
14.  Tygrys Huta Mińska 13 14 4 2 7 25-30
15.  Żyrardowianka Żyrardów 13 10 3 1 9 15-37
16.  Płomień Dębe Wielkie 13 6 2 0 11 9-36
17.  Zamłynie Radom 13 6 2 0 11 9-45
18.  Naprzód Skórzec 13 6 2 0 11 12-38

Liga okręgowa

Kolejka 11 - 23-24 października

KS Blizne 5-1 Sparta Jazgarzew  
Korona Góra Kalwaria 1-6 LKS Chlebnia  
GKS Podolszyn 2-2 Znicz II Pruszków  
GLKS Nadarzyn 5-0 Błonianka II Błonie  
Laura Chylice 7-1 Ryś Laski  
Okęcie Warszawa 3-1 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki  
KS Teresin 5-2 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  LKS Chlebnia 11 28 9 1 1 51-10
2.  Laura Chylice 11 25 8 1 2 42-19

3.  MKS Polonia Warszawa 10 22 7 1 2 40-14
4.  Okęcie Warszawa 11 21 7 0 4 27-12
5.  KS Teresin 11 21 7 0 4 33-18
6.  Znicz II Pruszków 11 19 5 4 2 31-23
7.  Korona Góra Kalwaria 11 18 6 0 5 24-20

8.  GLKS Nadarzyn 11 17 5 2 4 27-17
9.  GKS Podolszyn 11 17 5 2 4 26-24
10.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  11 15 4 3 4 25-28
11.  Błonianka II Błonie 11 13 3 4 4 30-30
12.  Grom Warszawa 10 9 2 3 5 12-21
13.  Ryś Laski 11 9 2 3 6 19-35
14.  KS Blizne 11 7 2 1 8 13-55
15.  Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
  11 5 1 2 8 13-33
16.  Sparta Jazgarzew 11 1 0 1 10 4-58

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

Wyniki naszych zespołów ligowych



Salon zatrudni

fryzjerkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

Salon zatrudni

kosmetyczkę
z doświadczeniem 

tel. 692488278

 Inspektor w Referacie Podatków w Wydziale 
Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 Inspektor ds. archiwizacji  
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
 Podinspektor w Biurze Zamówień Publicznych

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabory  
na poniższe stanowiska urzędnicze:

Szczegóły naborów dostępne na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl - zakładka Praca

Gmina  
Konstancin-Jeziorna Nabory na stanowiska urzędnicze



DAM PRACĘ

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

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

Piekarnia Osiedlowa Krzosek przyjmie osoby do pracy 
na cukierni. Praca w nocy, tel. 791 200 444

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

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

Firma z branży motoryzacyjnej zatrudni recepcjonist-
kę.Tel. 501201797

Młodego energicznego do zakładu sitodruku ,  
praca fizyczna , Piaseczno ul. Chyliczkowska 24 
tel 22 756 81 85 możliwość przyuczenia

Firma Norwa Plants Sp. z o. o w Piasecznie zatrudni na 
umowę o pracę do laboratorium hodowli roślin in vi-
tro mężczyzn do obsługi produkcji oraz kobiety do cię-
cia roślin. Praca jednozmianowa od 7-15 lub 6-14 tel. do 
kontaktu 22 756 20 65, mail kadry@norwa.eu

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 604 936 962

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

DOM SENIORA PAN W KONSTANCINIE JEZIORNEJ ZA-
TRUDNI OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH DO PRACY 
OD ZARAZ. KONTAKT TEL. 693 556 551

Kucharz do kuchni wegetariańskiej, Mysiadło, 
tel. 603 68 65 61

Elektryk - Elektromechanik - praca w Piasecznie - pełny 
etat. Tel. 606 964 169

Zatrudnimy diagnostę w Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów, umowa o pracę, 
tel. 502 210 073, dzwonić 8:00-16:00

Brukarza, pomocnika na stałe, tel. 504 008 309

Kierowca C+E Kraj, świadectwo kwalifikacji i ADR podsta-
wowe. Tel. 603 809 166

Operator koparki, Piaseczno, Raszyn, tel. 601 207 438

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

Praca dla hydraulika i pomocnika, tel.724 364 493

Zatrudnię pracownika fizycznego, 21 zł/h, tel. 509 447 601

Piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni osobę do prac po-
rządkowych, tel. 791 200 444

Zatrudnię murarza, tel. 601 847 143

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

Zatrudnię do montażu drzwi wewnętrznych, paneli i listew. 
Tel. 607 116 817

Zatrudnię Montera wodomierzy, ciepłomierzy, podzielni-
ków. Oferuję umowę o pracę, samochód, telefon, narzę-
dzia. Praca PON-PT Tel. 516 025 68

Praca na recepcji w Konstancinie-Jeziornie. Niepełny etat. 
CV ze zdjęciem na biuro@myjnianova.pl

Zatrudnię do sprzątania, na cały etat, (Konstacin) 
tel. 503 071 527

SZUKAM PRACY

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

Sprzątanie mieszkań i ogrodów, tel. 787 457 903

Sprzątanie, tel. 604 227 994

Sprzątanie, tel. 798 699 673 

KUPIĘ

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

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

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

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

Pszenicę, tel. 500 121 626

Lodówkę tanio, 300 zł, odbiór osobisty, Góra Kalwaria, tel. 
697 545 517

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, wszystkie marki, tel. 512 391 270

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

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

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

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

Dom usługowo-mieszkalny 155 m kw. Piaseczno, 
tel. 508 616 165

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

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia dom, Nowa Iwiczna, tel. 607 10 11 88

Pokój z kuchnią w Konstancinie, Grapa, tel. 536 723 132

Kawalerka, Piaseczno, tel. 603 932 284

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel. 696 699 512

Wynajmę kawalerkę 42 m kw. + garaż, Piaseczno, 
tel. 505 82 82 14

Lokal biurowy, 20 m kw., I pietro, Piaseczno, 
ul. Jana Pawła II 43A, tel. 505 82 82 14

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

Wynajmę pokój, Konstancin, tel. 503 690 260

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Kupię las, okolice Prażmowa, tel. 602 770 361

Działki inwestycyjne, tel. 530 731 484

USŁUGI

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, www.ogrodybrukarstwo.pl, 
tel. 698 698 839

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. tel. 504 008 309

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

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Docieplanie budynków, tel. 604 938 861

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

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

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

Elektryk, tel. 666 890 886

Wywozimy stare metalowe przęsła, siatki, bramy, słup-
ki, tel. 502 898 418

Pożyczki, tel. 513 654 277

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

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

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

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

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

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

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

Glazurnictwo, tel. 502 720 600

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Hydraulik naprawy, tel. 698 185 911

Malowanie, gładzie, panele, glazura, terakota ,k/g, 
tel. 602 887 397

Wycinka drzew, tel. 509 117 928

Remonty, tel. 507 330 434

Glazura, tel. 505 970 480

Malarskie, tel. 696 120 208

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Kominiarz, tel. 781 495 997

Remonty  tel. 796 682 431

Haft komputerowy na tekstyliach tel.692 415 050

Remonty tel. 796 683 431

Ogrodnicze, wywóz  gałęzi tel.  519 874 891

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

 RÓŻNE 

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Pożyczki, tel. 513 654 277

NAUKA 

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO I SAMODO-
SKONALENIA (LEKCJE PIANINA, RYSUNKU, INTER-
PRETACJA WIERSZY, KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDU-
KACYJNE, rozmowy o twórczym życiu, o rozwoju oso-
bowości, o naturze 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, biolo-
gia, kosmologia), od 20 zł za godzinę,na miejscu, z dojaz-
dem lub online, referencje, nauczyciel z doświadczeniem, 
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

nr 39 (877)/2021

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Z PRAWEM JAZDY KAT. 
C+E W TRANSPORCIE KRAJOWYM. UMOWA O 
PRACĘ, OKOLICE PIASECZNA, TEL. 887 740 410

Przychodnia zatrudni LEKARZY: medycyny rodzinnej, 
internistę, kardiologa, medycyny pracy. 
PIELĘGNIARKI, tel. 661 975 512

Przyjmę do pracy kobiety. Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego ul. Puławska- Mysiadło. 
Zgłoszenia pod nr tel. 732 771 222

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

Pomocnika ślusarza, Złotokłos, tel. 502 221 859

Zatrudnię operatora pompy do betonu, kierowcę na 
betonomieszarkę oraz operatora węzła betoniarskiego, 
tel. 515 445 225

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

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

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

Złom. Porządkujesz? Remontujesz? 
Uprzątniemy i wywieziemy złom, tel. 502 898 418 

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzę-
dzia, wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazien-
kowe, stare piece na paliwa stałe, piece i podgrze-
wacze gazowe, bojlery, kaloryfery), tel. 502 898 418 

RYDZ Sklep Zielarsko-Medyczny, Zdrowa Żywność, 
ul. Puławska koło PZU, Piaseczno, tel. 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

BISK S.A. ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ PRA-
COWNIKA NARZĘDZIOWNI. PRACA W SYSTEMIE 
JEDNOZMIANOWYM. ATRAKCYJNE WYNAGRO-
DZENIE. TELEFON KONTAKTOWY: 607-377-753

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

Czytaj on-line!

Jesteśmy

 również na: 

www.facebook.com

/kurierpoludniowy

www.kurierpoludniowy.pl
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AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy mają dość wyłączeń 
prądu. Co jest przyczyną?
PIASECZNO Mieszkańcy Woli Gołkowskiej przynajmniej kilka dni w miesiącu nie mogą ko-

rzystać z energii elektrycznej, która jest nagle odcinana. Sytuacja taka ma miejsce od 

wakacji. Cierpiący uciążliwości ludzie postanowili zapytać o przyczyny wyłączeń PGE

 - W naszej miejscowości trwa bu-
dowa trasy S7, sądzę że wyłączenia 
prądu mają związek z tą inwestycją 
– mówi pani Izabela, nasza czytel-
niczka. - Nieoficjalnie dowiedziałam 
się, że PGE winą za awarie obarcza 
wykonawcę trasy, jednak ten umy-
wa ręce. Niestety, jako mieszkańcy 
nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, 
co jest faktycznie powodem bezu-
stannych wyłączeń, a w odpowiedzi 
na liczne skargi otrzymujemy stan-
dardowe formułki. PGE zasłania się 
złymi warunkami atmosferycznymi, 
czy zrywającymi druty ptakami. To 
jest po prostu śmieszne, bo tak na-
prawdę awarie występują bez żadnej 
konkretnej przyczyny...

 W piśmie skierowanym do miesz-
kańców PGE informuje, że łączny czas 
nieplanowanych przerw w dostawie 
prądu nie może przekroczyć 48 go-
dzin rocznie. - Pomimo starań nie mo-
żemy zagwarantować 100 proc. nieza-
wodności zasilania – informuje PGE. 
- Przerwy w zasilaniu nie wynika-
ją tylko z awaryjności elementów sie-
ci. Mają na nie wpływ również różne-
go rodzaju uszkodzenia spowodowa-
ne przez gałęzie drzew oraz zwierzęta. 
Powstają też w wyniku działań osób 
postronnych (wypadki drogowe, robo-
ty ziemne, akty wandalizmu). Ostatnie 
przerwy w dostawie energii elektrycz-
nej miały charakter awaryjny i wynika-
ły z uszkodzenia sieci średniego napię-
cia w związku z wystąpieniem nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych. 

Uszkodzeniu uległ również kabel śred-
niego napięcia. Konieczność przepro-
wadzenia badania kabla po naprawie 
spowodowała przerwy w dostawie 
energii elektrycznej.
 Czy te wyjaśnienia satysfakcjo-
nują mieszkańców? - To co pisze 
PGE nie jest prawdą – mówi pani 
Ewa, inna mieszkanka Woli Goł-
kowskiej. - Pod koniec ubiegłego ty-
godnia znów nie było prądu. Przed-
stawiciel PGE z którym rozmawiali-
śmy w końcu przyznał, że to maszyny 
pracujące przy budowie trasy S7 zry-
wają linię średniego napięcia. Linia 
ta miała zostać pierwotnie wkopa-
na w ziemię, ale podobno wykonaw-
ca nie chce tego zrobić ze względu na 
koszty. Nie wiem, jak się to wszystko 
skończy. Nie wyobrażamy sobie jed-
nak, aby do awarii prądu miało do-
chodzić przez kolejne dwa lata zanim 
trasa nie zostanie oddana do użytku. 
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Mieszkańcy nie wierzą 

w tłumaczenia PGE. Uważają, 

że za awarie odpowiada 

wykonawca trasy S7

Przez Wolę Gołkowską przebiega budowana trasa S7

 Jeśli masz problem z nadmier-
nym owłosieniem, które musisz czę-
sto golić, a bolesna depilacja wo-
skiem kończy się wrastaniem wło-
sków i stanami zapalnymi, mamy dla 
Ciebie rozwiązanie.  
 Włoski znikną, zapomnisz o wsty-
dliwych chwilach, kiedy niechciane 
owłosienie szpeciło, odbierając pew-
ność siebie.

Na czym polega laserowa depilacja?

 Depilacja laserem diodiowym Li-
ght Sheer jest to usuwanie owłosie-
nia za pomocą wiązki światła lasera, 
która docierając do mieszka włosowe-
go trwale niszczy jego cebulkę. Nale-
ży jednak dodać, że nie wszystkie wło-
sy rosną równocześnie. Część z nich 
znajduje się w fazie wzrostu (anagen) 
i właśnie one reagują na światło lase-
ra, pozostałe włosy są w fazie „uśpie-
nia”(katagen, telogen), która ma różne 
okresy trwania (od 3 do 8 tygodni) - po 
tym okresie zaczyna się aktywny etap 
wzrostu nowego włosa. Z tego wzglę-
du zabiegi muszą być powtarzane mi-
nimum 4-5 razy. W większości przy-

padków po czterech zabiegach nastę-
puje bardzo znacząca redukcja owło-
sienia (ok. 80% klientów potrzebuje 
między 4 a 6 zabiegów- zależnie od 
części ciała, rodzaju włosa, predyspo-
zycji genetycznych, wieku itp.).

Jak się przygotować?

 Przed depilacją trzeba zgolić wło-
sy maszynką. Nie należy stosować kre-
mów ani antyperspirantu na depilo-
wane miejsca w dniu zabiegu. Przez 
około miesiąc przed zabiegiem nie na-
leży wyrywać włosków pęsetą,  depi-

lować woskiem czy depilatorem. Nie 
wolno usuwać ich z cebulkami. 
 Skóra na której będzie wykonywa-
ny zabieg nie może być opalona.  
 Zabieg może być stosowany za-
równo u pań, jaki i panów. Pano-
wie często narzekają na nadmierne 
owłosienie, ale unikają bolesnej de-
pilacji woskiem. Depilacja laserowa 
to idealna rozwiązanie. Kosmetolog 
w salonie dostosuje liczbę i częstotli-
wość zabiegów do rodzaju owłosie-
nia. Dzięki temu efekty pojawią się 
szybko.

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

Depilacja laserowa
idealnie gładkie ciało

Depilacja laserowa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które borykają się z problemem nadmiernego 

owłosienia. Laser staje się coraz bardziej popularną metodą usuwania włosków nawet na twarzy, która 

przynosi bardzo dobre efekty

P R O M O C J A

Powstała rodzina zastępcza
dla dzieci. Rusza od listopada
GÓRA KALWARIA/POWIAT Wkrótce rozpocznie działalność za-

wodowa rodzina zastępcza o charakterze pogotowia ro-

dzinnego. Będzie to pierwsza taka komórka na terenie 

powiatu piaseczyńskiego

 Pod opiekę tego typu placówek trafiają dzieci w wieku do 10 lat, które 
znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych. Schronienie w rodzinach za-
stępczych, maksymalnie na pół roku, znajdują również maluchy skierowane 
tu przez sąd. W ostatni weekend pierwszy dom rodziny zastępczej (o charak-
terze pogotowia rodzinnego) został otwarty w Górze Kalwarii. Będzie pro-
wadzić go Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, które pro-
wadzi już w mieście przedszkole. Dom sfinansuje powiat piaseczyński, któ-
ry o jego utworzenie zabiegał od lat. Będzie on także nadzorował ośrodek. 
- Siostry Eucharystki początkowo myślały o powołaniu domu samotnej mat-
ki, ale taki dom na terenie powiatu już funkcjonuje i nie było potrzeby two-
rzyć kolejnego. Udało mi się namówić je do utworzenia placówki dla dzie-
ci – mówi Arkadiusz Strzyżewski, burmistrz gminy Góra Kalwaria.
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Problemy z Poniatówką
PIASECZNO Jeszcze nie zaczął się remont Poniatówki, a już 

pojawił się pierwszy kłopot. Okazuje się, że wykonawca, 

który zaproponował najniższą cenę w przetargu odmó-

wił podpisania z gminą umowy. Siłą rzeczy podniesie to 

koszt inwestycji

 W połowie września gmina rozstrzygnęła przetarg na fi rmę, która miała 
zmodernizować zabytkowy dworek w parku miejskim. I kiedy już wydawało się, 
że prace lada dzień ruszą z kopyta, niespodziewanie najtańszy wykonawca nie 
złożył niezbędnych do podpisania umowy dokumentów gwarancyjnych. W tej 
sytuacji gmina zwróciła się do kolejnego wykonawcy biorącego udział w prze-
targu, pytając czy nadal jest zainteresowany rewitalizacją dworku. Gdy okaza-
ło się, że tak, urzędnicy zaczęli sprawdzać złożoną przez niego dokumentację, 
co potrwa pewnie kilka tygodni (rozpisanie nowego przetargu wiązałoby się z 
co najmniej kilkumiesięcznym przestojem). Wiadomo już jednak, że prace roz-
poczną się nieco później niż zakładano. Podczas ostatniej sesji radni przesunę-
li więc w budżecie środki na rewitalizację Poniatówki, która potrwa pewnie do 
2024 roku. Kolejna zła wiadomość jest taka, że modernizacja pochłonie więcej 
pieniędzy niż pierwotnie zakładano. Pierwsza fi rma chciała bowiem zrealizo-
wać to zadanie za 5,3 mln zł, a druga jest o ponad 1,3 mln zł droższa. 
 Rewitalizacja zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmie prace 
budowlane, w tym również te, które mają zabezpieczać budynek i przywrócić 
jego dawny wygląd. W dalszej kolejności zostaną odnowione niezwykle cen-
ne polichromie, które zostały odkryte na ścianach dworku podczas prac ba-
dawczych. Drewniane i metalowe detale, jak balustrady schodów czy zdobie-
nia ganku, zostaną zdemontowane i przekazane do renowacji specjalistycznym 
pracowniom. Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania budynku 
stanie się on siedzibą fi lii Muzeum Piaseczna. Jeden z pokoi na parterze zosta-
nie przekształcony w kawiarnię, która pomieści około 15 gości. Na zewnątrz po-
wstanie taras, który w sezonie będzie mógł pełnić rolę kawiarnianego ogródka.
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W Wieloletniej Prognozie Finansowej na modernizację 

Poniatówki przeznaczono 6,3 mln zł

Nowy sołtys Zgorzały

LESZNOWOLA

 Tydzień temu w Zgorzale odbyły 
się wybory sołeckie podczas których 
wyłoniono nową radę sołecką i nowe-
go sołtysa. Mieszkańcy miejscowości 
zdecydowali się na zmianę dotychcza-
sowych władz, bo mieli pretensje, że 
gmina nie dostrzega lub nie rozumie 
ich problemów (m.in. brak odwodnień 
i infrastruktury drogowej). W zebra-
niu wzięło udział aż 211 osób na łącz-
ną liczbę 1508 zameldowanych na te-
renie miejscowości. Złożenie wniosku 
w sprawie odwołania dotychczasowej 
sołtys Marianny Rybarczyk nie było ko-
nieczne, bo sołtys sama złożyła rezy-
gnację z pełnionej funkcji. Radę sołec-
ką odwołano natomiast w drodze gło-
sowania. Nowym sołtysem Zgorzały 
wybrano Konrada Tkaczyka, który uzy-
skał 126 głosów. Następnie wyłoniono 
nową, 9-osobową radę sołecką. 

TW
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