


 Niestety interwencja miesz-
kańców w starostwie powiato-
wym, które zarządza ul. Ma-
zowiecką dotąd nie przyniosła 
rezultatów. - Woda wylewa się 
z niedrożnych rowów i wciąż 
jest dla nas utrapieniem – mówi 
Krzysztof Posiewka. - Ciężko 
żyć i patrzeć jak dobytek mojej 
ciężkiej pracy, świeżo po kapi-
talnym remoncie, niszczeje.
 Zdesperowany mieszkaniec 
bierze pod uwagę podjęcie kro-
ków prawnych oraz zaintere-
sowanie sprawą mediów ogól-
nopolskich. W odpowiedzi na 
skargę starosta Ksawery Gut 
stwierdził, że w grę wchodzi 
ewentualne odmulenie rowów. 
 - Przepustów pod zjazdami 
nie będziemy przebudowywać 
bo to za duża inwestycja – ocenił 
starosta i wskazał, że na dział-
kach za zalewaną posesją jest 
awaria melioracji i nie zalewa 
woda z drogi, ale ta która napły-
wa z pól. - Ten problem trzeba 
rozwiązać w pierwszej kolejno-
ści – uważa Ksawery Gut. W tym 
roku powiat zabezpieczył środki 
dla Spółek Wodnych na dotację, 
która będzie przyznawana naj-
prawdopodobniej w marcu. 
 Problem z melioracją jest 
szerszy i dotyczy nie tylko miej-
scowości Dobiesz. 
 - Na utrzymanie sieci me-
lioracyjnej potrzebne są pienią-
dze, a ich jest wciąż zbyt mało 
– mówi Zbigniew Kongiel z 
Gminnej Spółki Wodnej Góra 
Kalwaria. - Mamy środki finan-
sowe ze składek, od gminy i od 
wojewody. Z powiatu dotąd nie 
otrzymaliśmy ani złotówki. 
 W zeszłym roku na meliora-
cję w Dobieszu wydano 30 tys. 
złotych. - Woda płynie wzdłuż 
drogi powiatowej, drenaż nie 
jest do końca sprawny, potrzeba 
kolejnych 50 tys. złotych, żeby 
rozwiązać problem zalewanych 
posesji – ocenia Zbigniew Kon-
giel. Podnosi też problem in-
tensywnej zabudowy, która nie 
uwzględnia melioracji. 
 - Wydanie zgody na budo-
wę powinno być poprzedzone 
konsultacją ze spółką wodną – 
uważa nasz rozmówca. - Teraz 
dochodzi do takich sytuacji, że 
budynki stawiane są na zbiera-
czach. Główne kanały meliora-
cyjne są zabudowywane. 
 Spółka melioracyjna ze 
składek zbiera ok. 100 tys. zło-
tych, kolejne 60 tys. zł (w tym 
roku liczy na 80 tys. zł) dokłada 
gmina. To wszystko musi wy-
starczyć dla 19 miejscowości, 
przez które biegną 92 kilometry 
rowów. Konserwacja kilome-
tra rowu kosztuje rocznie ok. 15 
tys. złotych. Łatwo policzyć, że 
na samo utrzymanie sieci me-
lioracyjnej w gminie Góra Kal-

waria spółka wodna musiałby 
mieć 1,38 mln złotych. 
 - To nierealne. Kosi się tyl-
ko główne rowy, a te boczne spo-
radycznie – przyznaje Zbigniew 
Kongiel i dodaje, że cena usług w 
tym roku znacznie wzrosła. - Jest 
coraz mniej pieniędzy, a urzą-
dzenia są coraz starsze i bardziej 
awaryjne. W tym roku znów bę-
dziemy musieli podnieść składki. 
 - W budżecie mamy przewi-
dziane 100 tys. zł na cały po-
wiat – mówi starosta piase-
czyński Ksawery Gut. - Będzie-
my zbierać wnioski spółek i po-
dejmować decyzję o rozdzie-
leniu tych środków. Ulica Ma-
zowiecka ma odwodnienie, ale 
woda z dużego obszaru pól za-
lewa przydrożne rowy. 
 Trudno staroście nie przy-
znać racji, wczoraj udaliśmy się 
do Dobiesza i zauważyliśmy, 
że woda do przydrożnego rowu 

spływa nie tylko z pól, ale tak-
że z okolicznych posesji. Część 
mieszkańców chroniąc się przed 
zalewaniem kieruje wodę poza 
teren swoich działek, nie dbając o 
to, że gdy rowy się przepełnią za-
leje ona ulicę Mazowiecką i są-
siadów mieszkających po jej dru-
giej stronie. Sieć melioracyjna 
wymaga naprawy i dużych na-
kładów finansowych, które po-
zwoliłby zagospodarować wodę 
nie tylko w skali Dobiesza, czy 
nawet gminy Góra Kalwaria, ale 
całego powiatu piaseczyńskiego. 
Dziś spółki wodne nie mają, ani 
środków finansowych ani instru-
mentów prawnych do skutecz-
nych działań. Mieszkańcy narze-
kają na brak widocznych efektów 
prowadzonych prac i choć opłaty 
nie są duże (ok. 60 zł rocznie) to 
coraz więcej osób zaczyna zastana-
wiać się nad sensem tego wydatku.

Adam Braciszewski
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PIASECZNO

Sadzonki marihuany trzymał w piwnicy
 Kolejne sadzonki marihuany trafi ły w ręce piaseczyńskich 
policjantów. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego zatrzy-
mali 44-letniego mężczyznę. W piwnicy ukrytej pod podło-
gą lokalu, miał specjalnie przygotowane pomieszczenie do 
uprawy zakazanych roślin. Przechowywał donice z trzema 
krzakami marihuany. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał 
już zarzuty. Przestępstwo uprawy marihuany jest zagrożone 
karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Pijana kobieta bez prawa jazdy 
 Policjanci piaseczyńskiego wydziału ruchu drogowego za-
trzymali do kontroli mitsubishi. W obszarze zabudowanym 
auto przekroczyło dozwoloną prędkość aż 53 km/h. Mundu-
rowi dokonali kontroli stanu trzeźwości kobiety, która prowa-
dziła auto. Wynik badania wskazał 0,77 mg/l alkoholu w wy-
dychanym powietrzu, co daje ponad 1,5 promila. Ponadto po 
sprawdzeniu w policyjnym rejestrze ustalono, że 34-latka nie 
posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
 Za popełnione czyny kobieta odpowie teraz przed sądem.

Zmora niedrożnych rowów
GÓRA KALWARIA Mieszkańcy Dobiesza narzekają na niedrożne rowy przy ul. Mazowieckiej. - 

Miałem całą piwnicę zalaną wodą łącznie z piecem CO – skarży się Krzysztof Posiewka. Wil-

goć, grzyb i smród po podtopieniu pozostała i napęczniałe futryny w drzwiach.

GÓRA KALWARIA 

Zatrzymani z narkotykami
 Funkcjonariusze piaseczyńskiego referatu patrolowo – in-
terwencyjnego w ciągu ostatnich dni na terenie Góry Kalwarii 
zatrzymali dwóch mężczyzn posiadających środki odurzające. 
Pierwszy z nich posiadał przy sobie blisko 2 gramy marihu-
any. Mundurowych usiłował przekonać, że znalazł ją na pobli-
skim skwerku. Został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. 
Następnego dnia zatrzymano kolejnego 29-latka. W jego sa-
mochodzie znaleziono marihuanę i amfetaminę. W mieszka-
niu mężczyzny mundurowi zabezpieczyli kolejne środki odu-
rzające. 29-latek odpowie za posiadanie 46 g marihuany, 166 
g mefedronu i 24 g amfetaminy. Obaj zatrzymani usłyszeli już 
zarzuty, a w niedługim czasie ich sprawami zajmie się sąd.

Ukradł puszkę WOŚP
 W jednym z marketów na terenie Piaseczna mężczyzna po 
zrobieniu zakupów, wykorzystując nieuwagę ekspedientki, 
skradł puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z zwar-
tością co najmniej 600 zł. Funkcjonariusze wydziału kryminal-
nego ustalili miejsce pobytu podejrzanego i w godzinach wie-
czornych zapukali do drzwi jego mieszkania. 39-letni mężczy-
zna przyznał się do kradzieży. W drodze powrotnej do domu 
opróżnił puszkę, a ją samą wyrzucił do kosza na śmieci. Nie był 
w stanie jednoznacznie określić miejsca, twierdząc, że tego 
dnia był pod wpływem alkoholu. Po sprawdzeniu w policyj-
nych systemach okazało się także, że obywatel Ukrainy niele-
galnie przebywa na terenie Polski. Policjanci z wydziału pre-
wencji piaseczyńskiej komendy rozpoczęli wobec mężczyzny 
procedurę deportacyjną.

LESZNOWOLA 

Słowacki skok na wkrętarki
 Na stacji paliw Circle K jeden z mężczyzn zaczął zaglądać 
do zaparkowanego bmw. Miał jednak pecha, bo okazało się, 
że to nieoznakowany policyjny radiowóz. Na widok funkcjo-
nariuszy rzucił się do ucieczki. Wsiadł do auta i z drugim męż-
czyzną odjechał ze stacji. Policjanci ruszyli w pościg i zatrzy-
mali podejrzanych. Okazało się, że to obywatele Słowacji, któ-
rzy wcześniej ukradli dwie wkrętarki o wartości 180 złotych. 
Dodatkowo prowadzący auto nie posiadał prawa jazdy. Obaj 
mężczyźni zostali ukarani karą grzywny – 2000 złotych za kie-
rowanie samochodem bez uprawnień i 300 zł za kradzież.
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7-letnia Zosia uratowała 
uwięzionego pieska
GÓRA KALWARIA Podczas spaceru  wzdłuż obwodnicy 

Góry Kalwarii dziewczynka dostrzegła psiaka, uwię-

zionego po drugiej stronie zabezpieczającej siatki

 - Powiadomiliśmy straż miejską i fundację Animal Rescue – opo-
wiada ojciec dziewczynki Piotr Robtszyn. Zosia zjednała sobie zaufa-
nie pieska karmiąc go przez siatkę biszkoptami. Gdy na miejsce przy-
jechała straż i wolontariusze fundacji, podjęto próbę uwolnienia psa. 
- Chciano go doprowadzić do bramy przepustowej, ale okazało się 
to niemożliwe – opowiada pan Piotr. - Ostatecznie udało się uwol-
nić psa przez niewielki otwór w siatce. Gdyby moja córka go nie do-
strzegła i się nim nie zainteresowała mógłby tam zdechnąć z gło-
du. Jak się okazało była to suczka. Została przewieziona do schro-
niska na Paluchu.

Mieszkańcy domagają się 
utwardzenia drogi do przedszkola
LESZNOWOLA – Każdego dnia prawie 200 osób brodzi w błocie na ulicy Miłosza 

w Lesznowoli – alarmuje pan Piotr, nasz czytelnik. - Gmina obiecuje nam, że 

utwardzi drogę. Ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy to nastąpi

 Miłosza to niewielka ulicz-
ka, odchodząca od Szkolnej w 
kierunku zachodnim. Jej stan 
pozostawia wiele do życze-
nia, a największą uciążliwo-
ścią jest, oprócz błota, cała 
masa niewielkich dziur. - Jak 
popada, to nie sposób przejść 
z dzieckiem, aby nie ubłocić 
sobie spodni do kolan – mówi 
pan Piotr. 
 Gmina informuje, że rów-
nanie nieutwardzonych ulic w 
okresie zimowym nie ma sen-
su, bo po kilku dniach znów 
tworzą się w nich dziury. Tego 
typu zabiegi zaczyna się robić 
zwykle w kwietniu, jak poziom 
wód gruntowych nieco się ob-
niży. - To wszystko i tak na dłu-
go nie starczas – uważa nasz 
czytelnik. - Sytuację poprawi 
dopiero wyasfaltowanie drogi.
 Jak się okazuje, projekt ul. 
Miłosza jest już gotowy. Uli-
ca na odcinku od Szkolnej do 
Oficerskiej ma prawie kilo-
metr długości. Ma zostać od-
wodniona i oświetlona. Zyska 

też nowy chodnik. Gmina ma 
już nawet pozwolenie na bu-
dowę, problemem jest nato-
miast brak środków (inwesty-
cja może kosztować nawet 5 
mln zł). Do 15 lutego gminy 
mogą ubiegać się o dofinan-
sowanie w ramach programu 
Polski Ład. Dowiedzieliśmy 

się, że Miłosza została zgło-
szona w pakiecie z kilkoma in-
nymi ulicami (m.in. Kielecką) 
do dofinasowania w wysoko-
ści 30 mln zł. Czy uda się po-
zyskać te środki? O tym prze-
konamy się za kilka miesięcy.

TW AB
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Pomóc dziecku w dobie epidemii
Edukacja zdalna zastępuje co chwila stacjonarną, dziecko czuje się zagubione, nie wie jakie oczeki-

wania stawiają mu rodzice czy nauczyciele, nie wie do kogo zwrócić się po pomoc i, w efekcie, po-

woli staje się bierne wobec problemów, których nie jest w stanie rozwiązać. Jak mu pomóc?
 Badania przeprowadzane w 
polskich szkołach jeszcze przed 
wybuchem pandemii wskazy-
wały, że  występują powszechnie 
problemy z koncentracją, myśle-
niem krytycznym, działaniem w 
grupie, empatią, czy szeroko ro-
zumianymi kompetencjami po-
znawczymi i społecznymi. Wy-
buch pandemii pogłębił deficy-
ty, dokładając do nich szereg no-
wych. To wszystko przez ograni-
czenia bezpośrednich relacji, in-
terakcji interpersonalnych, a tak-
że długotrwałe utrzymywanie 
statycznej pozycji ciała.
 Dzieci i młodzież mają pro-
blem z motywacją, akceptacją, 
agresją, zdrowiem psychicznym.
Skutkuje to wycofaniem się z ży-
cia społecznego, problemami w 
nauce, brakiem umiejętności na-
wiązywania głębszych relacji. 
To wszystko w skrajnych przy-
padkach prowadzi do depresji  
i nawet chęci odrzucenia życia.

Rewolucyjna metoda 

stymulacji mózgu

 Rodzice starając się podą-
żać za potrzebami dzieci, czę-
sto zwracają się do specjalistów. 
 - W moim gabinecie dzie-
ci pracują ze mną w stymulu-
jącym rozwojowo i poznawczo 
środowisku opartym o pedago-
gikę Marii Montessori -  mówi 
dr Elżbieta Kwiatkowska z pia-
seczyńskiego gabinetu terapii 
pedagogicznej i treningu uwa-
gi słuchowej dla dzieci i doro-
słych. - Prowadzone są treningi 

uwagi słuchowej metodą Alfre-
da Tomatisa®, których podsta-
wowym zadaniem jest popra-
wa koncentracji i zdolności po-
znawczych ludzi w każdym wie-
ku. Następuje to przez stymulo-
wanie mózgu do odpowiednio 
wzmożonej aktywności, dzięki 
bodźcom akustycznym. Dziec-
ko rozwija się i doskonali mi-
mochodem – podczas wykony-
wania ćwiczeń, uczestniczenia 
w terapii, czy nawet w trakcie 
swobodnej zabawy. 
  
Pokonując nieśmiałość, 

budując pewność siebie

 Gabinet terapii pedagogicz-
nej oferuje także trening umie-
jętności społecznych oraz warsz-
taty poświęcone przełamywa-
niu nieśmiałości. Rozwój pew-
ności siebie oraz posiadanych 

kompetencji społecznych i ko-
munikacyjnych odbywa się rów-
nolegle z terapią nieśmiałości.  
 - Rodzice powinni angażo-
wać dzieci w dodatkowe działania 
o możliwie różnorodnym charak-
terze – radzi  Elżbieta Kwiatkow-
ska. - Należy też pamiętać o za-
pewnieniu czasu na własną ak-
tywność oraz wypoczynek. 

dr Elżbieta Kwiatkowska: 
l icencjonowany 
praktyk metody  
Tomatisa®, dok-
tor nauk społecz-
nych w zakresie 
pedagogiki, na-
uczyciel akade-
micki, terapeuta, trener, specjali-
sta w zakresie wspomagania roz-
woju dzieci i dorosłych.

Specyficzne przetwarzanie muzyki i głosu  

„ Metodą ” Tomatisa® stylumuluje pracę mózgu

Auditus dr Elżbieta Kwiatkowska

gabinet terapii pedagogicznej i treningu uwagi słuchowej dla dzieci i dorosłych

ul. Księcia Janusza I Starego 2 lok 8 (II p.) wejście od ulicy Świętojańskiej

05-500 Piaseczno, tel. 690-503-339 www.auditus.edu.pl

Modernizacja ważnej ulicy! Powstaną dwa nowe ronda
PIASECZNO Rusza remont ulicy Pod Bateriami – odcinka drogi wojewódzkiej 

722 przejętej przez powiat piaseczyński

 Modernizację ulicy pod 
Bateriami podzielono na dwa 
etapy. Będą one realizowa-
ne wspólnym wysiłkiem fi-
nansowym powiatu i gminy.

Przejścia dla pieszych,

odwodnienia, miejsca postojowe 

i ścieżka rowerowa

 Pierwszy etap obejmie odci-
nek od ronda Bitwy Gołkowskiej 
(koło stacji paliw Wadex) do ul. 
Zagłoby. Starostwo powiatowe 
ma już projekt inwestycji, a w 
połowie lutego ogłosi przetarg. 
Jeśli zostanie on rozstrzygnięty 
bez żadnych komplikacji, robo-
ty powinny ruszyć już w marcu.

 – Prace będą obejmowa-
ły budowę jezdni, chodnika po 
stronie zachodniej, odwodnie-
nia i przepustów kanalizacji sa-
nitarnej, co wreszcie umożliwi 
podłączenie niektórych posesji 
leżących po zachodniej stronie 
ulicy do kanalizacji – informu-
je radna gminy Piaseczno Mag-
dalena Woźniak. –Równole-
gle gmina wybuduje ścieżkę ro-
werową po stronie wschodniej. 
Projekt przewiduje także przej-
ścia dla pieszych na wysokości 
ulic poprzecznych, miejsca par-
kingowe równoległe tam gdzie 
będzie na nie miejsce oraz pasy 
zieleni.

Starosta zapowiada, że właści-
ciele i najemcy budynków han-
dlowo-usługowych posiadają-
cych parking na swoim terenie 
będą mogli już w trakcie inwe-
stycji uzgodnić przebieg plano-
wanego chodnika, tak aby miej-
sca parkingowe nadal były do-
stępne.
 Inwestycja będzie finanso-
wana wspólnie przez powiat 
i gminę, a jej koszt jest sza-
cowany na ok. 5 mln złotych.

Dwa nowe ronda

 Drugi etap remontu ul. Pod 
Bateriami będzie realizowany 
na odcinku od ul. Zagłoby do 

ul. Modrzewiowej. Powstaną 
dwa ronda – pierwsze na skrzy-
żowaniu z ul. Dworską. Zapew-
ni ono bezpośredni wjazd w do-
tychczas ślepą ul. Słoneczną. 
W niedalekiej przyszłości sta-
rostwo wyremontuje także ul. 
Dworską oraz pobuduje wzdłuż 
niej ścieżkę rowerową. Drugie 
rondo w ciągu ul. Pod Bateria-
mi przewidziano na skrzyżowa-
niu z ul. Redutową i Graniczną.
 – Wokół ronda planowane 
są oczywiście chodniki i przej-
ścia dla pieszych, których do-
tąd bardzo w tym miejscu bra-
kowało – zapowiada radna 
Magdalena Woźniak. – Za je-
dyny mankament tego etapu in-

westycji można uznać nieunik-
nioną w tym momencie likwi-
dację miejsc parkingowych pod 
obecnym sklepem Strefa Za-
mieszkania i kwiaciarnią.
 Dokumentacja dla etapu II 
(ZRID) jest już na ukończeniu 
i przetarg prawdopodobnie bę-
dzie ogłoszony w połowie roku. 
Koszt tego etapu jest szacowa-
ny na około 6 mln zł i tu także 
planowane jest wspólne finan-

sowanie przez powiat i gminę.
– Równolegle gmina rusza z 
projektowaniem remontu zde-
wastowanego skrzyżowania ul. 
Redutowej/Lipowej/Stołecznej/
torów kolejki wraz z odcinkiem 
ul. Stołecznej do ul. Koperni-
ka (chodnik i ew. miejsca par-
kingowe wzdłuż torów) – zapo-
wiada radna Magdalena Woź-
niak – Dzięki temu nowe ron-
do zepnie się ładnie z dalszym 
ciągiem ulic, a chodnik stwo-
rzy spójny ciąg komunikacyj-
ny wraz z już istniejącym w uli-
cach Stołecznej i Kopernika.
Planowane jest także upo-
rządkowanie i poprawa estety-
ki placu pod kościołem, opu-

stoszałego po rozbiórce kio-
sku. – Wszystkie wymienio-
ne wyżej inwestycje radykalnie 
zmienią, uporządkują i upięk-
szą centrum naszego Zale-
sia – cieszy się radna Woźniak.

Zyskają kierowcy, 

rowerzyści i piesi

 Prace na obu odcinkach po-
winny zostać zrealizowane do 
końca tego roku. Dzięki inwe-
stycji polepszy się nie tylko kom-
fort kierowców, ale także rowe-
rzystów i pieszych. Ciągi pieszo 
– rowerowe powstaną na odcin-
kach Jazgarzew – Gołków – Za-
lesie Dolne oraz ul. Millenium 
– Głosków – Gołków – Zalesie 
Dolne (a po realizacji odcinka 
Pomorska – Wojska Polskiego, 
połączenia rowerowe tych miej-
scowości z centrum Piasecz-
na). Zapowiadana przez Staro-
stę modernizacja ul. Dworskiej, 
wraz budową ścieżki rowerowej, 
stworzy kolejne połączenie z Ja-
zgarzewem, Wólką Kozodawską 
i Zalesiem Górnym.

Adam Braciszewski
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Zanim kupisz nieruchomość
przewodnik dla przyszłych mieszkańców
Wydziału Architektury i Urbanistyki przygotował specjalny przewodnik dla osób zaintereso-

wanych nabyciem nieruchomości. Podpowiadamy, jak świadomie podjąć decyzję o zakupie 

domu lub mieszkania, by cieszyć się ze swojego wyboru przez kolejne lata.

 Gmina Piaseczno od lat 
cieszy się dużym zaintereso-
waniem jako miejsce do za-
mieszkania. Ta bardzo atrak-
cyjna podwarszawska lokaliza-
cja pozwala połączyć spokojne 
życie z dala od zgiełku wielkie-
go miasta z dobrą jakość usług 
publicznych i jednocześnie ła-
twym dostępem do Warsza-
wy. Co roku przybywa nam no-
wych mieszkańców, dzięki cze-
mu gmina rozwija się bardzo 

dynamicznie. Jest to jednocze-
śnie duży impuls do podejmo-
wania działań zmierzających 
do tego, by w gminie żyło się 
coraz wygodniej i bezpieczniej. 
 Głównie z myślą o przy-
szłych mieszkańcach naszej 
gminy przygotowaliśmy prze-
wodnik poruszający liczne 
kwestie, na które warto zwró-
cić uwagę wybierając swoje 
„miejsce do życia”. Skorzysta-
ją z niego również osoby, któ-

re chcą się przeprowadzić w ob-
rębie naszej gminy, np. zbudo-
wać dom w jednej z wsi czy ku-
pić nowe mieszkanie w mieście. 
Zebrane w wydawnictwie in-
formacje mają ułatwić podjęcie 
decyzji o zakupie nieruchomo-
ści w oparciu o istotne dla nas 
wskaźniki oraz uniknąć przy-
krych i kosztownych niespo-
dzianek w trakcie realizacji in-
westycji a także później, pod-
czas codziennego życia. 
 W elektronicznym przewod-
niku dostępnym na stronie in-
ternetowej piaseczno.eu znajdą 
Państwo wskazówki dotyczące 
m.in. sposobów sprawdzenia 
stanu prawnego nieruchomo-
ści, zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego, możliwości przekształce-
nia działki rolnej lub leśnej na 
budowlaną, dostępności infra-
struktury drogowej czy trans-
portu publicznego.  
 Zapraszamy do lektury i za-
chęcamy do zamieszkania w 
gminie Piaseczno.

Rusza rekrutacja 
do szkół i przedszkoli
W lutym rozpocznie się rekrutacja do publicznych 

szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.

 Zasady oraz harmonogram rekrutacji do publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Piaseczno dostępne są na stronie inter-
netowej przedszkola-piaseczno.nabory.pl. Na stronie internetowej 
znajdą Państwo również wzory dokumentów niezbędnych do zło-
żenia w procesie rekrutacji. 
 W dniu 7 lutego rozpoczęła się rekrutacja dla dzieci, które będą 
kontynuować naukę w danej placówce. W dniu 21 lutego 2022 r. 
wystartuje rekrutacja dla pozostałych kandydatów.
 Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2022/2023 są do-
stępne na stronie internetowej sp-piaseczno.nabory.pl. Rekrutacja 
dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych rusza 25 
lutego 2022 r.

P R O M O C J A

Awantura z halami magazynowymi w tle
LESZNOWOLA Kilka tygodni temu w Łazach odbyło się spotka-

nie dotyczące zmiany planu miejscowego dla 10 ha gruntów 

w rejonie dawnego PGR-u i Radiostacji. Radni obiecali słu-

chać głosu mieszkańców, którzy nie życzą sobie magazynów. 

Tymczasem inwestor właśnie zaprezentował... wizualizację 

gigantycznego centrum logistycznego
 Obecnie obowiązujący plan 
miejscowy dopuszcza w tym re-
jonie zabudowę jednorodzinną 
i wielorodzinną do 14 m wyso-
kości. W praktyce oznacza to, że 
można budować tu niewielkie 
bloki. W maju ubiegłego roku 
gmina przystąpiła do zmiany 
planu. Nowy ma dopuszczać 
budowę wysokich hal magazy-
nowych (chodzi o obszar poło-
żony między ul. Rozmaitości i 
Alternatywy). Wielu mieszkań-
com nie podoba się ten pomysł. 
Obawiają się różnego rodza-
ju uciążliwości, czemu dali wy-
raz podczas spotkania z wice-
wójtem Mirosławem Wiluszem 
i radnymi. Teraz, do 14 lutego, 
mogą składać swoje uwagi do 
projektu planu wpisując, że nie 
życzą sobie hal. Każdy radny 
może złożyć też projekt uchwały 
o odstąpieniu od sporządzania 
planu. Jako pierwszy zadekla-
rował to Łukasz Grochala. - Je-
stem za tym, aby słuchać głosu 
mieszkańców. Jeśli wolą zabu-
dowę wielorodzinną od hal ma-

gazynowych, to niech tak będzie 
– mówił kilkanaście dni temu.

Hillwood prawie 

jak Hollywood

 Tymczasem kilka dni temu 
temat hal w Łazach powrócił. 
Stało się to za sprawą jedne-
go z mieszkańców, który wrzu-
cił do internetu oficjalny folder 
reklamujący nowe centrum lo-
gistyczne Hillwood Łazy, ofe-

rujące powierzchnię magazyno-
wą. Widać na nim pięć gigan-
tycznych hal znajdujących się na 
obszarze ograniczonym al. Kra-
kowską oraz ul. Przyszłości i Al-

ternatywy. Z folderu wynika, że 
magazyny znajdą się w sumie na 
czterech działkach, na których 
obecnie obowiązuje zabudowa 
mieszkaniowa. Fakt ten oburzył 
mieszkańców Łaz i okolicznych 
miejscowości. - Wszystko pew-
nie już od dawna jest ustawio-
ne – zauważył jeden z nich. 

Gmina odcina się od inwestora

 Do rewelacji znajdujących się 
w folderze wydanym przez fir-
mę Hillwood Polska z siedzibą w 
Warszawie odniósł się wicewójt 
Mirosław Wilusz. Twierdzi on, że 
podczas spotkania z mieszkań-
cami, do którego doszło 20 stycz-
nia przekazał informacje opar-
te na oficjalnych dokumentach, 
które wpłynęły do urzędu od 

właścicieli nieruchomości. - By-
łem zapewniony, że na tym ob-
szarze nie powstanie inwestycja o 
charakterze wyłącznie logistycz-
nym, a planowane są inwestycje 
z zakresu usług w zróżnicowanej 
formie, jak powierzchnie biurowe 
czy sklepy internetowe – twierdzi 
wicewójt Wilusz. - Dlatego też ol-
brzymim zaskoczeniem dla mnie 
był folder reklamowy firmy Hil-
lwood Polska, niezgodny zarów-
no z dotychczasowymi informa-
cjami, ale również z obowiązują-
cym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zaistniała sytu-
acja zostanie przez nas niewąt-
pliwie uwzględniona w dalszym 
procedowaniu zmian MPZP dla 
tego obszaru.

Plansza z folderu wydanego przez 

firmę Hillwood Polska

Mimo że obowiązujący 

plan miejscowy nie 

dopuszcza na tym 

terenie budowy 

magazynów, inwestor 

oferuje już powierzchnię 

magazynową w pięciu 

gigantycznych halach

Tomasz Wojciuk

Szykują plac 

pod nową szkołę

PIASECZNO

 W 2023 roku gmina pla-
nuje rozpocząć budowę szko-
ły przy ul. Zimowej w Juliano-
wie. Przygotowywany jest pro-
jekt budowlany. Tymczasem na-
byte pod szkołę działki wyma-
gają uporządkowania (jedną z 
nich porastają stare jabłonie). 
Wszystkie prace mają być wy-
konywane ręcznie, pod nadzo-
rem przyrodnika. Gmina chce 
przeprowadzić je jeszcze zimą, 
aby zdążyć przed okresem lęgo-
wym ptaków. 

TW

Niedługo III 

Bieg Stefana

GÓRA KALWARIA 

 Już 26 lutego w Górze Kalwa-
rii odbędzie się III Bieg Stefana 
(czyli biskupa Stefana Wierzbow-
skiego), wpisujący się w obcho-
dy 352. rocznicy utworzenia mia-
sta. Start zaplanowano o godz. 11 
spod hali sportowej przy ul. Biał-
ka. Do przebiegnięcia będzie 4,5 
km, a zapisy przyjmowane będą 
do 23 lutego. W biegu może wy-
startować maksymalnie 100 
osób. Opłata startowa: 20 zł.

TW
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Piąty zjazd 
ochotniczych strażaków
Jan Adam Dąbek, pełniący aktualnie funkcję wójta Prażmowa, podczas V Zjazdu Oddziału Po-

wiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Piasecznie został wybrany preze-

sem na kolejną pięcioletnią kadencją. Zjazd był także okazją do podsumowania działalności 

Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w powiecie piaseczyńskim

 Na terenie powiatu piase-
czyńskiego mamy 35 jedno-
stek Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Najwięcej, bo aż dzie-
więć, działa w gminie Konstan-
cin-Jeziorna, po siedem w gmi-
nach Piaseczno i Góra Kalwa-
ria, w gminie Prażmów pięć, w 
Tarczynie cztery, a w Leszno-
woli trzy. W latach 2016-2021 
w większości jednostek nastąpił 
wzrost liczby strażaków. 

Ochotników przybywa

 Według zeszłorocznych ba-
dań firmy SW Research, naj-

lepiej ocenianym zawodem w 
Polsce jest strażak (83,1 proc. 
wskazań). Choć druhowie OSP 
nie są zawodowcami, ich po-
ziom kompetencji i wyszkole-
nia rośnie. Wciąż nie brakuje 
chętnych by zasilać ich szeregi. 
- Przyszłością naszych straży 
są Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze  – podkreśla wicepre-

zes zarządu Katarzyna Paproc-
ka. - Przygotowałam już trzy 
młodzieżowe drużyny pożarni-
cze, obecnie prowadzę młodzie-
żową i dziecięcą drużynę pożar-
niczą w Cendrowicach. W tych 
dzieciach jest ogromny poten-
cjał, który można wykorzystać 
jeśli tylko poprowadzi się atrak-

cyjne zajęcia. W młodzieżowej 
drużynie mamy 28 druhów, któ-
rzy są bardzo zaangażowani i nie 
mogą  się już doczekać udziału w 
akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

Ponad 25 milionów 

złotych z gmin

 Działalność Ochotniczych 
Straży Pożarnych finansowana 
jest z budżetów gminnych. Za-
kup sprzętu i samochodów fi-
nansowany jest także z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Urzędu Marszałkow-

skiego oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
- Współpraca z samorządami 
jest bardzo udana – ocenia pre-
zes Jan Dąbek. - W ostatnich 
pięciu latach samorządy gmin-
ne z naszego powiatu przezna-
czyły na OSP ponad 25 mln zło-
tych. W tym roku pomocy fi-
nansowej Ochotniczym Stra-

żom Pożarnym udzieli tak-
że powiat, przekazując po 100 
tys. złotych na każdą gminę. 
- Strażacy zasługują na to, aby 
państwo zapewniało im god-
ne warunki realizacji ich misji 
– mówi Michał Prószyński, szef 
gabinetu politycznego MSWiA 
oraz radny Sejmiku Mazowiec-

kiego. - Od tego, jak wyposażo-
na jest jednostka zależy zarówno 
bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców, jak i strażaków którzy 
przychodzą im z pomocą. Nie-
bagatelne znaczenie mają rów-
nież odpowiednie ramy prawne. 
Z tego powodu przygotowaliśmy 
ustawę o OSP, która wprowadzi-
ła m.in. dodatki do emerytur dla 
druhów z 25-letnim stażem.

Nowe auta dla OSP

 W ciągu ostatnich pięciu lat 
OSP działające na terenie nasze-
go powiatu dostały nowoczesne 
samochody ratowniczo-gaśni-
cze. W gminie Piaseczno nowy 
średni samochód pożarniczy tra-
fił do OSP Jazgarzew, samochód 
ratowniczo-gaśniczy zasilił OSP 
Piaseczno, specjalny samochód 
z drabiną wzbogacił jednostkę 
w Złotokłosie, a ciężkie auto ra-
towniczo-gaśnicze stało się czę-
ścią wyposażenia OSP Chojnów. 
W Konstancinie-Jeziorna nowy-
mi średnimi samochodami ga-
śniczymi cieszą się druhowie z 
Bielawy i Kawęczynka. Jednostki 
z OSP Bielawa została także wy-
posażona w quada, a OSP Gas-
sy w łódź. Nowe auta trafiły rów-
nież do gminy Prażmów i słu-
żą ratownikom z OSP Uwieliny, 
OSP Wola Prażmowska i OSP 
Nowy Prażmów. Kolejne trzy 
auta otrzymali strażacy z OSP 
Mroków, OSP Nowa Wola i OSP 
Zamienie, z gminy Lesznowola. 
Również trzy samochody dosta-
li strażacy z gminy Góra Kalwa-
ria - dwa OSP Góra Kalwaria i 
jeden OSP Baniocha. Jedno auto 
otrzymała Ochotnicza Straż Po-
żarna w Tarczynie. 

Tysiące strażackich akcji

 W minionych pięciu latach 
strażacy ochotnicy z nasze-
go powiatu interweniowali aż 
15 543 razy. Najczęściej do ak-
cji wyjeżdżali strażacy z gminy 
Piaseczno (4042), Góra Kalwa-
ria (3830) i Konstancin-Jezior-
na (3351). Strażacy z gminy Tar-
czyn brali udział w 2002 zdarze-
niach, a druhowie z Prażmowa 
i Lesznowoli wyjeżdżali ponad 
tysiąc razy. Gdy potrzebna jest 
szybka pomoc, a każda minuta 
zwłoki może decydować o ludz-
kim życiu to właśnie najczęściej 
strażacy ochotnicy przybywają 
jako pierwsi. Nie tylko gaszą po-
żary, ale często udzielają pierw-
szej pomocy, uwalniają poszko-
dowanych z rozbitych pojazdów, 
ratują życie, zdrowie i mienie. 
- Bardzo mnie cieszy, że co-
raz lepiej wyposażone jednost-
ki OSP gwarantują coraz więk-

Prezes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP Jan Adam Dąbek, Prezes Zarządu 

Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Waldemar Pawlak,  wiceprezes Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP Katarzyna Paprocka

Wóz strażacki marki Renault w ubiegłym roku 

trafił do OSP Nowy Prażmów. Wcześniej, 

przez 17 lat służył w OSP Nowa Wola.

W grudniu 2019 roku nowy wóz strażacki 

volvo powitali strażacy z OSP Piaseczno

Nowe możliwości strażaków
GÓRA KALWARIA Jednostka OSP w Górze Kalwarii wzbogaciła się 

o nowoczesne urządzenie gaśniczo-tnące  Cutting Extinguishe. 

To technologiczne cacko kosztowało aż 160 tys. złotych, ale zo-

stało zakupione dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych

 - Samorząd nie par-
tycypował w kosztach 
zakupu lancy gaśni-
czo-tnącej – podkreśla 
rzecznik kalwaryjskiego 
ratusza Piotr Chmielew-
ski. - Strażacy pozyskali 
środki samodzielnie. 
 Lanca wyrzuca pod 
bardzo dużym ciśnie-
niem mgłę wodną z 
proszkiem ściernym (z 
prędkością ponad 700 
km/godz.!). Dzięki temu 
walka z ogniem jest nie tylko skuteczniejsza, ale też bezpieczniejsza. Stra-
żacy nie muszą wchodzić do płonącego budynku, bo… strumień przebi-
ja szyby (nawet kuloodporne) a nawet ściany. Możliwe jest też gaszenie 
zdalne. Wówczas urządzenie sterowane jest radiowo i w razie ekstremal-
nego niebezpieczeństwa można, po zamocowaniu Lancy Tnącej na spe-
cjalnym stojaku, wycofać się i działać zdalnie z bezpieczniejszego miejsca.
 - Po uruchomienia w lancy emitowania wraz z wodą ścierni-
wa, możliwe jest przebicie się przez niemal wszystkie przeszkody 
– mówi Bartłomiej Wrochna z OSP Góra Kalwaria. 
 Dzięki lancy zużywa się mniej wody przez co gaszone pomiesz-
czania są w mniejszym stopniu zalewane (wyparowuje nawet 98 proc. 
wody). Urządzenie umożliwia również  bezpieczne gaszenie urządzeń 
pod wysokim napięciem. Według raportu polskiego instytutu energe-
tyki może bezpiecznie podawać mgłę na urządzenia pod wysokim na-
pięciem do 265 kV. To umożliwia gaszenie np. instalacji fotowoltaicz-
nych, samochodów elektrycznych czy transformatorów. 

szą sprawność działania – po-
wiedział prezes Jan Dąbek, któ-
ry podsumował zeszłą kadencję. 

Kultura i tradycja

 Na zjeździe powiatowym 
był obecny także Prezes Zarzą-
du Głównego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Wal-
demar Pawlak, który podzięko-
wał prezesowi Janowi Dąbkowi 
oraz wiceprezes Katarzynie Pa-
prockiej za pomoc w organiza-
cji ubiegłorocznych obchodów 
100-lecia związku. Warto dodać, 
że działalność OSP nie ograni-
cza się tylko do akcji ratunkowo-
gaśniczych. Strażacy odgrywa-
ją też wielką rolę społeczno-wy-
chowawczą, kulturalną i integra-

cyjną. W ostatnich latach z czę-
ści działań niestety trzeba było 
zrezygnować ze względu na ob-
ostrzenia związane w epidemią. 
Wcześnie obywały się „Dni Stra-
żaka” w gminie Konstancin-Je-
ziorna, a w maju organizowano 
tzw. „otwarte strażnice”, w któ-
rych uczestniczyła głównie mło-
dzież szkolna. W 2017 roku od-
było się 90-lecie OSP Grochowa, 
60-lecie OSP Bobrowiec, 50-lecie 
OSP Bogatki oraz 100-lecie OSP 
Skolimów. Rok później 90-le-
cie obchodziło OSP Złotokłos, a 
115-lecie OSP Piaseczno. W 2019 
roku 85-lecie obchodziło OSP 
Chojnów, a OSP Gassy 90-lecie.

Adam Braciszewski

AB

fot. OSP Sępólno Krajeńskie 

im. dh. Aleksandra Brandta
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Wykonaj test na COVID-19 
w Konstancinie-Jeziornie
BEZ ZAPISÓW!!! PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ

NFZ / POZ Tel: 22 717 40 01, 02, 03  

 Oferta komercyjna Tel: 22 690 06 50   www.grapamedica.pl

  https://www.facebook.com/centrummedycznegrapamedica/

Centrum Medyczne Grapa Medica i Falck Medycyna 
oferuje wykonanie testu PCR lub testu antyge-

nowego od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 14:00-20:00

Miejsce postoju karetki wymazowej: 

Al. Wojska Polskiego 4, Konstancin-Jeziorna 
– parking obok budynku Faktoria, 
w którym mieści się 
Centrum Medyczne Grapa Medica

Koszt wykonania testu

Test antygenowy: 100 zł
TEST PCR: 380 zł 
PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ
Wyniki testów wydawane są 
także w języku angielskim.

W razie dodatkowych pytań 
tel: 22 535 91 51 (Falck Medycyna)

Kompleksowa opieka medyczna, 

stomatologia, medycyna estetyczna

Al. Wojska Polskiego 4, 

05-520 Konstancin-Jeziorna  

Nietypowa licytacja radnego!
Zebrał dla WOŚP 777 zł
POWIAT Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tradycyjnie towarzyszyły licytacje 

różnych przedmiotów. Radny powiatowy Krzysztof Kasprzycki wpadł na pomysł niecodzien-

nej aukcji, w której można było wygrać… usługę trzygodzinnego sprzątania

 Licytacja odbyła się w komen-
tarzach pod zdjęciami zamiesz-
czonymi na Facebooku. Rad-
ny wystąpił w stylowym fartu-
chu, chustce na głowie, ze szczot-
ką, wiaderkiem i odkurzaczem. 
Swoim wizerunkiem mógł nasu-
wać skojarzenia z Marysią, graną 
przez Wojciech Pokorę w komedii 
„Poszukiwany, poszukiwana”.
 – Ta żartobliwa sesja fo-
tograficzna odbyła się w pia-
seczyńskim Centrum Kultu-
ry, zdjęcia zrobił Paweł Gór-
ski, a stroju użyczyły mi Pa-
nie z Miejskiego Klubu Senio-
ra – mówi Krzysztof Kasprzyc-
ki, który jest nie tylko radnym 
powiatowym, ale także pełno-
mocnikiem burmistrza ds. po-
lityki senioralnej.
 W licytacji mogły brać 
udział firmy, kościoły, urzędy 
i osoby fizyczne z terenu gmi-
ny Piaseczno. Radny oferował 
3 godziny sprzątania, mycie 
okien, grabienie liści, sprzątanie 
i mycie samochodu, mycia na-
czyń itp. – Żadnej pracy się nie 
boję – dopingował licytujących.

 Najwyższą kwotę – 777 zło-
tych zaoferowała mieszkanka 
Nowej Iwicznej, Monika Szpura.
 – Wiem, że Nowa Iwiczna to 
nie gmina Piaseczno, ale takiej 
ofercie nie mogłam się oprzeć, 
biorąc pod uwagę wspania-
łą pomysłowość Pana Krzysz-
tofa – mówi Pani Monika. Jak 
przyznaje nie ma jeszcze pomy-
słu na pracę, do której mogłaby 
zaangażować radnego.

– Rozważałam przekazanie 
tych wylicytowanych trzech go-
dzin Pana Krzysztofa na rzecz 
kogoś bardziej potrzebujące-
go – mówi zwyciężczyni aukcji. 
– Nie wiem, kto mógłby to być, 
musiałabym ustalić to z Panem 
Krzysztofem. Wiem, że zajmuje 
się piaseczyńskimi seniorami, 
być może wśród nich znajdzie-
my kogoś potrzebującego.

R E K L A M A

R E K L A M A

Fiatem Uno przez Azję

PIASECZNO

 W środę 16 lutego w oddziale dla dorosłych Biblioteki Publicz-
nej w Piasecznie (ul. Jana Pawła II 55, drugie piętro) Monika i Jan 
Czempińscy opowiedzą o swojej sześciomiesięcznej podróży, którą 
odbyli w 2018 roku. Początek o godzinie 17.30. Wstęp wolny.

Tyl.

Adam Braciszewski
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Nie przegap Walentynek z Młynarskim
LESZNOWOLA W zeszłym roku, w obliczu trwającej pandemii, Gminna Biblio-

teka Publiczna w Lesznowoli wpadła na pomysł przygotowania nietypowe-

go widowiska słowno-muzycznego, które w ciekawy sposób zaangażowa-

ło lokalną społeczność. Już najbliższy poniedziałek 14 lutego obejrzeć bę-

dzie można w Internecie jego kontynuację

 Inicjatorką cyklu wieczorów 
poetycko-muzycznych przy-
bliżających artystyczny do-
robek polskich mistrzów sło-
wa: Agnieszki Osieckiej, Woj-
ciecha Młynarskiego i Jonasza 
Kofty – tworzących z powo-
dzeniem zarówno teksty piose-
nek, jak i wiersze - jest Magda-
lena Łyszcz z Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Lesznowoli.
 - Pandemia wymusiła na 
nas podjęcie licznych działań 
hybrydowych – mówi Magda-
lena Łyszcz. - Wiele osób, bo-
jąc się zarażenia, wolało zo-
stać w domu, niż uczestniczyć 
na żywo w wydarzeniach kul-
turalnych, do czego doszły jesz-
cze dodatkowo różne obostrze-
nia. Chcieliśmy, wobec tego, 
przygotować dla nich atrakcyj-
ną alternatywę – walentynkowy 
wieczór, podczas którego będą 
mogli, choć na chwilę, zapo-
mnieć o trudnej rzeczywistości 
i spędzić miło czas.
 Do udziału w wydarzeniu, 
nad którym patronat objęła 
(biorąca również udział w na-
graniu) wójt gminy Lesznowo-
la Maria Jolanta Batycka-Wą-
sik, zaproszono lokalnych wy-
konawców – duet wokalno-in-
strumentalny Ojciec i Syn, 
grupę gminnych radnych oraz 
przedstawicielkę Klubu Senio-
ra w Lesznowoli działającego 
przy Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej Lesznowola 
(partnerze imprezy). Oprócz 

piosenek z repertuaru, m.in. 
zespołu Skaldowie, Andrze-
ja Dąbrowskiego, czy Grzego-
rza Turnaua można było obej-
rzeć i posłuchać recytacji ta-
kich wierszy jak choćby „Wy-
szłam i nie wróciłam”, „Nowa 
miłość”, czy „Mój pierwszy 
bal”. Realizatorem nagrania w 
Magdalence był Tomasz Kor-
czak z Red Yeti Studio.
 „Walentynki z Osiecką”, 
mając już ponad sześć i pół ty-
siąca wyświetleń na Facebo-
oku i Youtube, okazały się jed-
nym z najchętniej oglądanych 
ubiegłorocznych wydarzeń w 
powiecie piaseczyńskim i uzy-
skały nominację w kategorii 
„Kultura” w konkursie Perły 
Mazowsza.
 - Jest nam niezwykle miło, 
że nasza propozycja była tak 
szeroko komentowana i po-
zytywnie oceniana – nie kry-

je Magdalena Barańska, dy-
rektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Lesznowoli. - Ser-
decznie zapraszamy więc na 
Facebook i nasz kanał na 
Youtube do spędzenia wspól-
nie z nami kolejnego walentyn-
kowego wieczoru. 
 Tym razem, w poniedzia-
łek 14 lutego, o godzinie 19, 
spotkamy się z twórczością 
niezapomnianego Wojciecha 
Młynarskiego. Organizatorzy 
zapewniają, że będzie nie tylko 
lirycznie i nastrojowo, ale nie 
zabraknie również – tak cha-
rakterystycznego dla autora 
przeboju „Jesteśmy na wcza-
sach” - poczucia humoru. Pa-
tronami medialnymi „Walen-
tynek z Młynarskim” są Kurier 
Południowy i portal Piasecz-
nonews.pl. 

Grzegorz Tylec

Walczą o las w Jazgarzewie
PIASECZNO Lokalna społeczność Jazgarzewa zaczyna zauważać, że pobliski las jest wycinany. 

Sprawą zajął się Alarm dla Klimatu, który zbiera podpisy pod petycją
 - Sławna ścieżka dydak-
tyczna „Gonna Sosna” staje się 
szlakiem pośród zrębów i ra-
czej należałoby ją przemiano-
wać na „Kona Sosna” – alar-
mują aktywiści. - W lesie, za-
miast niego, są puste przestrze-
nie i młodniki. Trudno tutaj się 
odnaleźć, gdyż bliski nam las 
nagle staje się nagle obcy i nie 
rozpoznajemy  już ulubionych 
zakątków. 
 Alarm dla Klimatu Pia-
seczno podkreśla, że „Brama 
Lasu”, czyli wejście od ulicy Le-
śnej w Jazgarzewie, wita w tej 
chwili pomnikowymi sosnami, 
ale zaraz za nimi ma dojść do 
wycinki prawie wszystkich sta-
rych drzew, mimo iż w urzędzie 
gminy został złożony wniosek 
o pomnik obszarowy dla tego 
wyjątkowego wydzielenia. 
 - Cały kompleks wokół Ja-
zgarzewa powoli traci swoje 
walory krajobrazowe, a prze-

cież leży w strefie Warszawskie-
go Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu i Chojnowskiego Par-
ku Krajobrazowego – martwi 
się Anna Kolińska z Alarmu 
dla Klimatu. - Właśnie dlatego, 
zanim wytną nasz las, wraz ze 
Stowarzyszeniem Polska 2050 

przygotowaliśmy petycję by 
temu zapobiec! Podpisz, udo-
stępnij, działaj by twój las da-
lej trwał:  https://lasyiobywate-
le.pl/petycja-las-w-jazgarzewie 
– zachęca aktywistka. 

Grzegorz Tylec

Czy Wiśniowa i Mleczarska
staną się jednokierunkowe
LESZNOWOLA/PIASECZNO Radna powiatowa Magdalena Mi-

ka-Kosior podniosła temat bezpieczeństwa na ulicach Mle-

czarskiej i Wiśniowej, które łączą ulicę Łabędzią z ul. Raszyń-

ską. - To powinny być ulice jednokierunkowe – uważa radna. 

Jak się jednak okazało jej pomysł wzbudził kontrowersje

 Przed laty zarówno ulica Wiśniowa jak i Mleczarska były nie-
utwardzonymi drogami, na których można było spotkać więcej pie-
szych niż samochodów. W miarę intensywnej zabudowy wąskie 
drogi zmieniły się w ruchliwe arterie komunikacyjne. Wyrosły przy 
nich nie tylko nowe domy jednorodzinne, ale także bloki i siedziby 
fi rm. Przy ul. Mleczarskiej od lat funkcjonuje Niepubliczne Przed-
szkole Nutka. 

Na jednokierunkowych bezpieczniej?

 - Dwukierunkowy slalom między nadjeżdżającymi samo-
chodami z przeciwnej, a pieszymi – zdiagnozowała aktualną sy-
tuację na obu ulicach, radna powiatowa Magdalena Mika-Ko-
sior. - Mleczarska i Wiśniowa powinny być jednokierunkowe. Mle-
czarska w kierunku Piaseczna, Wiśniowa w kierunku Warszawy. 
Jak się jednak okazuje zmiana organizacja ruchu zdaje się mieć 
więcej przeciwników niż zwolenników. Obie ulice są ciągami 
pieszo-jezdnymi, którymi samochody suną w żółwim tempie. 
- Zrobienie z tej ulicy jednokierunkowej sprawi, że samocho-
dy nie będą się mijać i zaczną jeździć szybciej - uważa kobie-
ta, którą spotkaliśmy na ulicy Młynarskiej, gdy właśnie spa-
cerował z dzieckiem pchając przed sobą wózek. - Gdyby po-
wstał chodnik z pewnością poprawiłby się komfort pieszych, 
ale droga jest za wąska by go pobudować – dodaje mieszkanka. 
- Samochody jadą wolno, piesi mają pierwszeństwo, chyba nigdy nie 
doszło tutaj do wypadku – dodaje kolejny przechodzień. - Na innych 
ulicach specjalnie robi się szykany, by kierowcy musieli redukować 
prędkość. Tutaj wszyscy jadą powoli, bo taka jest specyfi ka tej uliczki. 
- Pomysły przekształcenia ul. Mleczarskiej w jednokierunkową już się 
pojawiały – mówił nam przed laty ówczesny radny, a dziś wicewójt 
Marcin Kania. - Nie spotkały się jednak z przychylnością mieszkańców.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo?

 - Ten pomysł jest chybiony, utrudniałby życie zarówno miesz-
kańcom jak i osobom, które dowożą dzieci do przedszkola – uwa-
ża Michał Otręba z Niepublicznego Przedszkola Nutka, który rów-
nież był radnym, gdy podejmowano temat zmiany organiza-
cji ruchu. - Ulica Mleczarska jest wąska i nie ma na niej chodni-
ka, ale w związku z wieloma spowalniaczami auta jeżdżą tu bar-
dzo wolno, nigdy nie słyszeliśmy o wypadku z udziałem piesze-
go. Dobrym rozwiązaniem na zmniejszenie ruchu na ul. Mle-
czarskiej byłoby wprowadzenie możliwości wjazdu tylko dla 
mieszkańców, bądź dojazdu do danej posesji. W ten czas uli-
ca ta nie byłaby przelotówką – poddaje pomysł Michał Otręba. 
- Dla mnie osobiście najważniejsze jest bezpieczeństwo pieszych 
– mówi radna Magdalena Mika-Kosior. - Nie chcę czekać aż dojdzie 
do nieszczęścia takiego jak w Konstancinie-Jeziornie gdzie dziew-
czynka w drodze do szkoły została potrącona przez samochód i 
teraz walczy o powrót do zdrowia. Moim dzieciom już zakazałam 
chodzić tymi ulicami, bo boję się o ich bezpieczeństwo. Trzeba 
usiąść, porozmawiać i zastanowić się nad poprawą bezpieczeństwa 
na tych ulicach. Nie może być tak jak jest teraz. Być może należało-
by pomyśleć o budowie chodników, nawet jeśli to będzie się wiązać 
z wykupami gruntów – zastanawia się radna. 

Adam Braciszewski

fot.mamafotograf.pl
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Zaśpiewała w „The Voice Senior”
POWIAT Mieszkająca i prowadząca od wielu lat działalność muzyczną na terenie 

powiatu piaseczyńskiego Aleksandra Puacz-Markowska oczarowała zarówno 

publiczność, jak i jurorów w trzeciej edycji programu The Voice Senior

 Aleksandra Puacz-Mar-
kowska muzyką zajmuje się od 
dziecka. Dyplom w klasie wio-
lonczeli  uzyskała w 1977 roku. 
W tym czasie rozpoczęła studia 
w Instytucie Muzykologii UW, 
a w 1985 roku pracę w PAA Pa-
gart. W latach 90. artystka za-
częła śpiewać w zespole wokal-
nym Ars Antiqua i jednocze-
śnie uczyć się śpiewu. Pod ko-
niec ubiegłego stulecia zrobiła 
eksternistycznie dyplom w kla-
sie śpiewu prof. Teresy Mulawy 
w PSM II st. przy ul. Miodowej 
w Warszawie, a w 2004 roku 
założyła chór gospel „Grapa 
Gospel Choir” działający do 
2018 roku w DK Konstancinie-
Jeziornie. Od 2019 roku chór 
ten, choć w nieco innym skła-
dzie, działa przy GOK w Lesz-
nowoli pod nazwą „Gospeltra-
in”. Obecnie wokalistka pro-
wadzi działalność edukacyjną 
w Górze Kalwarii, ucząc śpie-
wu i prowadząc I Niepublicz-
ną Szkołę Muzyczną I st. „Or-
feusz”, działającą od 2013 roku. 

Z Youtube do programu

 Pomysł na udział w „The 
Voice Senior” narodził się w 
trakcie pandemii. Dwa lata 
temu artystka zaczęła, razem 
z mężem, nagrywać swoje pio-
senki z podkładami w domo-
wym studio i zamieszczać je 
na swoim kanale na YouTu-
be. Dwie z nich zostały wysła-
ne w ubiegłym roku na casting 
do trzeciej edycji „The Voice 
Senior” i... udało się dostać do 
programu. Na pierwszy ogień 
poszło wykonanie utworu słyn-
nej wokalistki.
 - Repertuar Anny Jantar był 
mi zawsze bardzo bliski – nie 
kryje Aleksandra Puacz-Mar-
kowska. - To  wspaniała ar-
tystka i każda jej piosenka była 
wielkim przebojem. „Cygańska 
jesień” to moja ulubiona piosen-
ka z jej repertuaru. Poza tym lu-
bię klimat cygańskiej muzyki, 
mam do niej szczególny senty-
ment, tak jak do muzyki gospel, 
no i do muzyki dawnej, na któ-
rej się wychowałam. Nie spo-

dziewałam się takiej reakcji - za-
równo publiczności, jak i juro-
rów. Było to dla mnie całkowi-
tym zaskoczeniem, ale także 
bardzo miłym doświadczeniem. 

Nie spodziewała się wiele

 Nasza reprezentantka trafi-
ła ostatecznie do drużyny Pio-
tra Cugowskiego.
 - Wybrałam pana Piotra, bo 
pierwszy się odwrócił, był za-
chwycony moim występem, i to 
spojrzenie! To zawsze działa – 
wspomina wokalistka. - Ale pa-
nią Alicję Majewską także bar-
dzo lubię i cenię jako artystkę 
i osobę. Jest niezwykle ciepła i 
wrażliwa. Do niej także plano-
wałam pójść, jednak los pokie-
rował mnie inaczej.
 Artystka podkreśla, że po 
programie nie spodziewa się 
wprawdzie wiele - miała  na-
dzieję, że po prostu przejdzie 
dalej i tak się stało. 
 - To na czym mi najbar-
dziej zależy, to dalsze losy Szko-
ły Muzycznej „Orfeusz”, któ-

ra jest moim oczkiem w głowie i 
chciałabym, aby dzięki mojemu 
udziałowi w programie była bar-
dziej rozpoznawalna i przetrwa-
ła te trudne czasy... - wyznaje.

Nie udało się przejść do finału

 Kolejny występ naszej re-
prezentantki miał miejsce w 
przesłuchaniach półfinało-
wych „The Voice Senior”, któ-
rego emisja odbyła się 29 stycz-
nia w TVP 2. Aleksandra Pu-
acz-Markowska wykonała wiel-
ki przebój Jennifer Rush „The 
Power of Love”. Niestety, tym 
razem Piotr Cugowski zdecy-
dował się dać szansę na udział 

w finale innej uczestniczce.
 - Atmosfera podczas na-
grań i występów jest bardzo 
przyjazna uczestnikom – do-
daje Aleksandra Puacz-Mar-
kowska. - Było mi trochę żal, że 
nie dostałam się do finału, ale 
chciałabym podkreślić ogrom-
ny profesjonalizm organizato-
rów i dobry kontakt z nimi. Nie 
odczuwałam stresu podczas 
występu, jedynie przed i po. No 
i to czekanie na występ, na wy-
wiad... To było najtrudniejsze.

Grzegorz Tylec/

fot. The voice of Poland

Aleksandra Puacz-Markowska podczas 

wykonania „Cygańskiej jesieni” 

Nowe punkty testowania na COVID-19. 
Na razie płatnie
KONSTANCIN-JEZIORNA/GÓRA KALWARIA Od poniedziałku (7 lutego) w Konstanci-

nie-Jeziornie działa mobilny punkt testowania na COVID-19. Wczoraj został 

uruchomiony kolejny punkt w Górze Kalwarii
 W Konstancinie-Jeziornie 
został uruchomiony czwarty w 
powiecie piaseczyńskim punkt 
pobrań materiału biologiczne-
go do przeprowadzenia testu na 
obecność wirusa SARS-CoV-2. 
Jest on zlokalizowany na parkin-
gu przy ulicy Braci Komorow-
skich – na tyłach Urzędu Mia-
sta i Gminy Konstancin-Jezior-
na. W związku z tym osoby od-
wiedzające magistrat proszone 
są o pozostawianie  samocho-
dów na dużym parkingu przy 
ulicy Józefa Hlebowicza. Mobil-
ny punkt typu drive-thru prowa-
dzi Centrum Medyczne Corten 
Medic. Jest on czynny codzien-
nie w godz. 8.00–14.00. Piąty 
punkt zaczął działać wczoraj w 
Górze Kalwarii w sąsiedztwie 
hali sportowej, na pl. Piechoty, z 
wjazdem od ul. por. Jana Białka 
i również jest czynny codziennie 
w godz. 8:00-14:00.

Testy płatne

 Na razie w obu punktach 
istnieje możliwość wykonania 
testu tylko komercyjnie – reje-
stracja i płatność na stronie in-
ternetowej Centrum Medycz-
nego Corten Medic. Potwier-
dzenie płatności należy oka-
zać pracownikowi pobierające-
mu wymaz. Ze względów bez-
pieczeństwa w samym punk-

cie nie ma możliwości płace-
nia kartą lub gotówką. Doce-
lowo wymazy będą pobierane 
także bezpłatnie, ze skierowa-
niem od lekarza. Obecnie wła-

ściciel punktów prowadzi w tej 
sprawie rozmowy z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia.

AB

Wykaz punktów pobrań materiału biologicznego w kierunku 

koronawirusa w powiecie piaseczyńskim (testy bezpłatne):

1. Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel.: 22 602 09 97 
Punkt czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00–22.00
2. Szpital św. Anny w Piasecznie, EMC Piaseczno Sp. z o.o. 
Piaseczno, ul. Mickiewicza 39, tel.: 22 735 41 00.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00–19.00 
oraz w weekendy w godz. 8.00–10.00.
3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
 Tarczyn, ul. Warszawska 42, tel.: 575 467 570;
 Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00–19.00 
oraz w weekendy w godz. 9.00–13.00.

Powrót 
Monte Calvaria!
GÓRA KALWARIA Już 19 lutego odbędzie się pierwsza z serii 

wielu imprez dla amatorów, organizowanych w tym roku przez 

Automobilklub Polski. Monte Calvaria wraca do Góry Kalwarii

 Dla uczestników Monte Calvarii Automobilklub Polski przygotował 
16 prób na terenie Góry Kalwarii, Piaseczna oraz Słomczyna. Będą jeź-
dzić między innymi po torze w Słomczynie oraz, jeśli pogoda pozwoli, 
po szutrowej trasie z hopami znanej z zeszłorocznego Rajdu Barbórka.
 Szczegółowe informacje wkrótce na stronie Automobilklubu 
Polski automobilklubpolski.pl oraz stronie wydarzenia na Facebo-
oku. Monte Calvaria to najstarsza amatorska impreza tego typu w 
Polsce. W sobotę 19 lutego odbędzie się po raz 54. 

Ja cię kocham, ty się boisz

KONSTANCIN-JEZIORNA

 W niedzielę 13 lutego o godz. 17, tuż przed walentynkami, Kon-
stanciński Dom Kultury zaprasza do  Hugonówki na wyjątkowy 
wieczór z poezją „Ja Cię kocham, Ty się boisz”. Swoje wiersze zapre-
zentuje Jacek z serialu „Leśniczówka” czyli Arkadiusz Gołębiowski – 
aktor teatralny, radiowy i fi lmowy, pasjonat poezji i podróży, a tak-
że autor tomiku poezji „Szukając słowa”. Podczas wieczoru poetyc-
kiego Arkadiusz Gołębiowski nie tylko przeczyta kilka wybranych 
wierszy, lecz także opowie wiele anegdot o okolicznościach ich po-
wstania. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie KDK w dniu wy-
darzenia od godz. 12. TW

AB
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AKTUALNOŚCI

Kolejny sukces młodej mistrzyni
LESZNOWOLA Otylia Chałupka, utalentowana 15-latka z klubu Wiśniewski 

Kick-boxing odniosła kolejne zwycięstwa w Grand Prix Polski w Kickboxin-

gu 2022 w Mińsku Mazowieckim oraz w Granda K1 w Warszawie
 Z klubu Wiśniewski kick-bo-
xing do Mińska Mazowieckie-
go pojechało troje zawodników. 
Wiktor Dudziński zajął drugie 
miejsce wygrywając trzy walki, 
Emilia Czarnowska zajęła drugie 
miejsce rozstrzygając jedną wal-
kę przed czasem i Otylia Chałup-
ka, która stanęła na najwyższym 
podium, wygrywając dwie walki 
i wyraźnie deklasując pozostałe 
zawodniczki. Trener Mieczysław 
Wiśniewski dumny jest ze star-
tu młodej zawodniczki w Granda 
K1 Warszawa, podczas którego 
Otylia zadebiutowała na ringu. 
- Mimo, że Otylia walczyła ze 
starszą i cięższą zawodniczką, 
zdominowała ją na ringu i wygra-
ła jednogłośną decyzją sędziów – 
cieszy się trener. 
 Otylia Chałupka trenu-
je czwarty rok, a już od dawna 
wygrywa ze starszymi i bardziej 
doświadczonymi zawodniczka-
mi. Ma na koncie wiele sukcesów 
m.in. tytuł najlepszej zawodnicz-
ki turnieju, który jako 13-latka 
wywalczyła podczas Mistrzostw 
Warszawy w formule Kick-Light 
Kadetów Starszych. Jak przy-
znaje utalentowana mieszkanka 
Piaseczna do treningów kickbo-
xingu zachęcił ją tata. Kick-bo-
xing szybko stał się jej wielką pa-
sją, bez której nie wyobraża so-
bie codziennego życia. - Ma nie-
samowity talent i wciąż się świet-
nie rozwija – chwali trener Mie-
czysław Wiśniewski. 
 - Jestem mu bardzo wdzięcz-
na, ma ogromne doświadczenie, 
potrafi przekazać swoją wiedzę 
i motywować do wysiłku – kom-
plementuje Otylia Chałupka. - Je-
stem szczęśliwa, że mogę ćwi-
czyć w tym klubie pod jego okiem 
– powiedziała nam po swoich 
pierwszych sukcesach. 

SZUKASZ 

PRACOWNIKA?
zamieść ogłoszenie

tel. 22 756 79 39 

R E K L A M A

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi r-
my Estel jest to nowoczesny zabieg 
regeneracji oraz pielęgnacji wło-
sów, dzięki któremu na powierzch-
ni włosa powstaje specjalna war-
stwa pochodzenia naturalnego. 
Włosy nabierają objętości, gładko-
ści, elastyczności oraz blasku. 
 Zabieg zalecany jest osobom, 
które mają niewystarczająco gę-
ste i puszyste, jak również poro-
wate, cienkie i odbarwione włosy. 
Przywraca blask włosom zniszczo-
nym zbyt częstymi koloryzacjami, 
suchym, łamliwym, matowym. Za-
bieg poleca się w celu zachowa-
nia koloru włosów farbowanych, 
wówczas można go wykonać na-
wet tuż po farbowaniu. Efekt za-
biegu , zależnie od stanu włosów 
i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

Piękne włosy
Czy Twoje wlosy są zmęczone, przesuszone, połamane? 
Jeśli potrzebują wsparcia mamy dla nich świetny zabieg

Salon BB,  ul. Młynarska 6 
(wejście od Warszawskiej), 
Piaseczno, Tel. 22 401 1234

P R O M O C J A

R E K L A M A

Zagadkowe początki Mazowsza

PIASECZNO

 W czwartek 17 lutego Daniel Sukniewicz - z wykształcenia ar-
cheolog i dziennikarz, który od wielu lat prowadzi projekty związa-
ne z popularyzacją dziejów Mazowsza, opowie o tym co się zdarzy-
ło na Mazowszu od początku naszej ery po czasy Mieszka I: o Ger-
manach, Gotach, wielkim zagłębiu metalurgicznym, tajemniczych 
sanktuariach, przybyciu Słowian, pogańskich wierzeniach, pojawie-
niu się wiary chrześcijańskiej oraz o tajemniczych grobach w obsta-
wie kamiennej, które do dziś budzą fascynację badaczy. Początek 
o godzinie 18.30. Wstęp wolny. Informacje i zapisy: tel. 501 533 839, 
tradycja@kulturalni.pl. Tyl.

AB
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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

Firma Point of View zatrudni magazynierów 
oraz operatorów wózków widłowych. 
Tel. 604 504 479

Szwaczka/ krawcowa – Piaseczno. Pełny etat, 
umowa o pracę. Tel.506 948 308 (8-16)

Pracowników fizycznych na skład drewna w 
Lesznowoli Tel. 604 867 489

Praca w zakładzie kamieniarskim tel. 600 389 218

Zatrudnię kierowcę C+E tel. 600 389 218

Remonty tel. 503 141 591

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

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

EKO-LED PRODUCENT OŚWIETLENIA LED JÓ-
ZEFOSŁAWPOSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA 
STANOWISKOMONTER - PRACOWNIK PRODUK-
CJI. PRACA SIEDZĄCA, OD ZARAZ. TELEFON: 
508-561-379

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym, 
Konstancin, tel. 602 122 313

Firma krawiecka zatrudni osobę 
do szycia prostych wyrobów z włókniny. 
Tel.500 245 362/ 22 757 82 63

Dom Pogrzebowy \"Credo\" z Piaseczna zatrud-
ni pracownika. Praca na stałe lub dodatkowa do 
obsługi pogrzebów. Wymagane prawo jazdy kat. 
B. Warunki pracy do uzgodnienia. Tel. Kontakto-
wy 510 066 240

Przyjmę do pracy w  sklepie spożywczym 
Bogatki, tel. 601 970 036

Szukam kierowcy C+E.Praca na miejscu. 
Tel. 660 000 408

Zatrudnię murarza , zbrojarza, pracownika bu-
dowlanego. .Atrakcyjne zarobki tel. 604 618 743

Firma poszukuje osoby do sprzątania biur i po-
mieszczeń socjalnych. Praca na 3/4 etatu, umowa 
o pracę. Praca w Solcu k. Szymanowa. Zadzwoń 
na nr 501 631 374

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie w Łazach. 
Tel.601 295 090

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności, Piaseczno, 
tel. 601 370 427

Glazurników, szpachlerzy, malarzy, tel. 732 711 612

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

SZUKAM PRACY

Kierowca kat. B, solidny i pracowity, 
tel. 539 492 995

Kierowca, wszystkie kategorie, tel. 735 626 439

KUPIĘ

KUPIĘ QUADA 110/250 CM, „CHIŃSKIEGO” 
- USZKODZONEGO, DO REMONTU, 
TEL. 698 698 839 

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odzna-
czenia, szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418 

SPRZEDAM

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 880 569 894

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

AUTO - SPRZEDAM

Mitsubishi  Canter – Izoterma, 2003 r., 
cena do uzgodnienia, tel. 602 237 986

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

Mieszkanie z ogródkiem pod Piasecznem 
664 713 387

Cesja dzierżawy działki 5 arów zabudowanej, stan 
surowy, uzbrojona, w lesie, w miejscowości Alek-
sandrów, tel. 502 305 365

Działkę 300 m kw., Biały Ług, gm. Prażmów, 
tel. 601 759 079

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA

Konstancin pokój 508 965 950

Pokój, Chylice, tel. 516 228 558

Pokoje umeblowane, Józefosław, cena 
do uzgodnienia, tel. 513 225 412

dom, kw. prac. 729540762

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Szukam do wynajęcia magazynu 70-100 m2 ocie-
planego z możliwością wjechania palety. Okolice 
Zalesia, Gołkowa,Wólki Kozodawskiej, Jazgarze-
wa, Kamionki, Bobrowca.
Tel. 607 602 936

USŁUGI

WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ, TEL. 539 492 995

BRUKARSTWO. TARASY. GWARANCJA. 
TEL. 504 008 309

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIAJĄCE, 
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW, WWW.OGRODY-
BRUKARSTWO.PL, TEL. 698 698 839

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie 
i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl 
tel. 698 698 839

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

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

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzy-
dłowych, garażowych –  sprzedaż, montaż, ser-
wis, www.automaty-napedy.pl, tel. 790 331 339

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

Glazura, łazienki, ocieplenia, tel. 601 304 250

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

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

KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, PANELE, ME-
BLE NA WYMIAR, TEL. 723 533 233

NAPRAWY AGD, PRALKI, LODÓWKI, ZMYWARKI, 
PIEKARNIKI PŁYTY TEL.511 204 952

Remonty, złota rączka, tel. 609 009 213

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Budowa domów, tel. 730 358 998

Dekarskie - naprawa dachów, naprawa rynien, 
montaż nowych dachów, obróbki, papa termo-
zgrzewalna, naprawa kominów, tel. 571 372 348

Kompleksowe remonty, tel. 505 58 67 28

Renowacja mebli. Kupno sprzedaż Tel 733 560 206

Oczyszczanie działek, wywóz gałęzi tel. 519 874 891

Złota rączka tel. 796 682 431

Glazura, terakota, remonty. Tel.694 126 583

Dach – awaria – dzwoń, tel. 881 487 063

Remonty, wykończenia,pełny zakres, tel. 601 304 250

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

Hydraulik – naprawy, tel. 510 128 912

Cyklinowanie – remonty, tel. 510 128 912

Usługi hydrauliczne, tel. 691 077 538

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominiarz, tel. 781 495 997

Malarskie, tel. 696 120 208

Instalacje elektryczne, tel.  601 41 88 01

 RÓŻNE 

Pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Lekcje pianina 35 zł/h, tel. 571 373 118

PRACOWNIA ROZWOJU TWÓRCZEGO (LEKCJE 
PIANINA, RYSUNKU, INTERPRETACJA WIERSZY, 
KINO ARTYSTYCZNE, GRY EDUKACYJNE, roz-
mowy o twórczym życiu, o rozwoju osobowości, 
o naturze człowieka, życia i wszechświata, grupa 
wsparcia ITD.) TEL. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

Pozalekcyjne i dodatkowe zajęcia kreatywne i arty-
styczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
tel. 571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

ZDROWIE I URODA 

FUNDACJA „MOTYL” ZAPRASZA CIEPŁO NA 
GRUPOWE I INDYWIDUALNE WSPARCIE PSY-
CHOLOGICZNE, TEL. 571 373 118

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Kawaler, 43l, interesujący się apologetyką chrześci-
jańską, duchowością, rozwojem osobowości, ko-
smosem, twórczością, pozna katoliczkę w wieku ok 
30 – 35 lat, którą pokocha bardzo z wzajemnością, 
kontakt: luka.perla@gmail.com

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

ELEWACJE, TEL. 792 456 182  

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

SEZAM, sklep zielarsko medyczny i zdrowa 
żywność, ul. Czajewicza 1, róg Nadarzyńskiej, 
Piaseczno, tel. 506 76 74 74

WYLEWKI BETONOWE AGREGATEM, 
TEL. 600 87 27 37

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

Remonty budowlane, ogrodzenia, 
tel. 513 137 581 

JJW s.j. producent skarpet w Konstancinie-Je-
ziornie zatrudni pracowników do prac pomoc-
niczych Tel.: 22 711 71 58

Zatrudnię fryzjera męskiego, tel. 662 818 529

BABIK TRANSPORT - zatrudnimy kierowcę 
z doświadczeniem na trasy międzynarodowe. 
Tel 600 065 813

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
Złotokłos 787 848 898 

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

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

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

MALOWANIE, TAPETOWANIE, UKŁADANIE 
GLAZURY, tel. 600 254 705

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

KOREPETYCJE DLA KLAS 1-6, (MATEMATYKA, 
PRZYRODA, BIOLOGIA, KOSMOLOGIA), OD 20 
ZŁ ZA GODZINĘ,NA MIEJSCU, Z DOJAZDEM 
LUB ONLINE, REFERENCJE, NAUCZYCIEL Z 
DOŚWIADCZENIEM, TEL. 571 373 118 

Szukam pani do prowadzenia domu starszego 
małżeństwa w USA, tel. 881 041 611

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

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

największy nakład 
największa 

skuteczność 
w każdy piątek

cena od 4 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie 

drobne

Piaseczno, 

ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39
 pon-pt 9-17



12 nr 5 (888)/2022

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

SPORT

R E K L A M A

Trudny czas koszykarzy
KOSZYKÓWKA, II LIGA Podopieczni Cezarego Dąbrowskiego 

przeżywają trudne chwile w drugiej lidze. Obecnie koszykarze 

MUKS Piaseczno zajmują ostatnie miejsce w tabeli i wszystko 

wskazuje na to, że czeka ich trudna walka o utrzymanie w lidze

 Ostatnie zwycięstwo nasi zawodnicy odnieśli w listopadzie. O ile 
porażki z zespołami z czołówki ligi były niejako wkalkulowane w ten 
sezon, to szczególnie bolesne były przegrane z bezpośrednimi ry-
walami o pozostanie na tym szczeblu rozgrywek. Szkoda zwłaszcza 
minimalnych niepowodzeń u siebie z MKS Ochota Warszawa (65:69) 
czy wyjazdowych – z TSK Roś Pisz (po dogrywce 96:90) i KS Legion 
Legionowo (66:61). Wydaję się, że wszyscy ci rywali są jak najbardziej 
w zasięgu piasecznian i gdyby te spotkania udało rozstrzygnąć na 
swoją korzyść, dziś w klubie wszyscy byliby w lepszych humorach. 
 Zawodnicy MUKS, którzy niejednokrotnie potrafi ą skutecznie po-
walczyć nawet z mocniejszymi rywalami, wciąż miewają jednak zbyt 
dużo przestojów w grze, w których nagle przestaje funkcjonować za-
równo atak, jak i obrona. Do końca sezonu jest jednak wciąż siedem ko-
lejek i na pewno nikt w Piasecznie nie stracił jeszcze nadziei, że uda się 
zrealizować postawiony przed drużyną cel numer jeden – utrzymanie.
 - Sytuacja jest trudna, ale oczywiście nie poddajemy się – mówi Filip 
Munyama, zawodnik MUKS Piaseczno. - Jeszcze kilka meczów przed nami 
i w każdym będziemy walczyć o zwycięstwo. Żeby zacząć wygrywać mu-
simy ograniczyć straty w ataku i zachować koncentrację w obronie przez 
40 minut. Będziemy ciężko pracować na treningach żeby do tego dążyć.
 Najbliższe spotkanie we własnej hali MUKS Piaseczno rozegra 
19 lutego o godzinie 18. Przeciwnikiem piasecznian będzie ŁKS Co-
olpack Łódź.

Tyl.

O włos od złota
KARATE Szesnastoletnia mieszkanka gminy Piaseczno Antonina 

Żurawska nie zwalnia tempa. Choć dopiero od niedawna rywalizu-

je w juniorkach, to z grudniowych Mistrzostw Polski, swojej pierw-

szej imprezie w tej kategorii, wróciła ze srebrnym medalem

 Swoją pierwszą walkę na mistrzostwach nasza zawodniczka wy-
grała 7:2, zdobywając dwa razy trzy punkty za kopnięcia na głowę. 
Niestety, walka fi nałowa skończyła się wynikiem 0:0, przez co sędzio-
wie musieli ocenić kto był w niej bardziej aktywny i wygrał optycz-
nie. Ostatecznie wynik głosowania był 3:2 na korzyść rywalki, więc 
Antoninie pozostało cieszyć się ze srebra. Złoto było jednak bardzo 
blisko – tym bardziej, że w samej końcówce walki piasecznianka trafi -
ła nogą swoją przeciwniczkę, ale dostrzegł to tylko jeden z dwóch sę-
dziów, przez co punkty nie mogły być zaliczone.
 - Byłam wprawdzie mniej aktywna, ale na koniec walki weszła mi 
noga – przyznaje Antonina Żurawska. - Wiadomo, że jako sportowiec za-
wsze chcę stanąć na najwyższym miejscu na podium i mam po tym tur-
nieju pewien  niedosyt, ale jednak jestem zadowolona ze swojego startu.

Tyl.

Pewne utrzymanie
SIATKÓWKA, II LIGA Seniorki Krótkiej Mysiadło, zespołu opierającego się w du-

żej mierze na młodych wychowankach klubu, mogą spokojnie ogrywać 

swoje zawodniczki na poziomie drugiej ligi

 W styczniu nasze siatkarki 
grały ze zmiennym szczęściem. 
Na początku roku, po niezwy-
kle zaciętym pojedynku, musia-
ły uznać wyższość PMKS Nike 
Węgrów (2:3), by za tydzień po-
konać na wyjeździe w tie-breaku 
liderki drugiej ligi LTS Legiono-
vię Legionowo (3:2) – w decydu-
jącym secie pozwalając rywal-
kom na zdobycie zaledwie pię-
ciu (!) punktów. Podbudowane 
tym sukcesem podopieczne Mi-
chaliny Tokarskiej rozbiły w ko-
lejnej kolejce drużynę ŁKS Siat-
kówka Żeńska Łódź (3:0), tylko 
w pierwszym secie umożliwiając 
przyjezdnym w miarę wyrówna-
ną rywalizację. Niestety, dobrą 
passę Krótkiej przerwał mecz z 
AZS Akademią Siatkówki Uni-
wersytetu Gdańskiego (1:3).
 Obecnie siatkarki z Mysiadła 
zajmują szóste miejsce w tabeli i 
czekają je jeszcze w tym sezonie 
dwa mecze. Już jutro zagrają na 
wyjeździe ze Spartą Warszawa, a 
26 lutego o godzinie 17 zakończą 
rozgrywki spotkaniem u siebie z 
Ósemką Siedlce.

Tabela drugiej grupy drugiej ligi kobiet
1 LTS Legionovia 16 12 4 43:17 39 1382:1230
2 PMKS Nike Węgrów 16 12 4 38:22 32  1360:1230
3 AZS Uniwersytet GD 16 11 5 35:23 32  1319:1231
4 AZS UMCS Lublin 16 10 6 36:24 31  1390:1274
5 JHN AZS Warszawa 16 9 7 36:29 27  1432:1388
6 Krótka Mysiadło 16 8 8 28:35 21  1365:1382
7 Sparta Warszawa 16 7 9 30:33 21  1303:1361
8 ŁKS Siatkówka Żeńska 17 6 11 25:38 20  1249:1426
9 UKS Chemik Olsztyn 16 4 12 23:40 12  1330:1398
10 Ósemka Siedlce 17 2 15 15:48 8  1282:1492

Tyl.
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