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Blok w miejscu piekarni

O G Ł O S Z E N I E

PIASECZNO Piekarnia Wojciechowskich w centrum Piaseczna została za-
mknięta pod koniec 2018 roku. Właściciele sprzedali teren deweloperowi, 
który planuje pobudować tu 50-mieszkaniowy blok. - Uważam, że nie jest 
to odpowiednie miejsce na taki budynek – mówi Paweł Karbowski, który 
mieszka obok dawnej piekarni

 Piekarnia Wzorowa Woj-
ciechowski i Syn była bez wąt-
pienia najsłynniejszą piase-
czyńską piekarnią. Działała od 
1920 roku. Mieszkańcy przez 
całe dziesięciolecia zaopatry-
wali się w niej w chleb balto-
nowski i pyszną chałkę. Nie-
stety, pod koniec 2018 roku na 
drzwiach pojawił napis „Pie-
karnia nieczynna do odwoła-
nia”. – Mamy już z mężem po-
nad 80 lat i brakuje nam zdro-
wia, aby prowadzić ten biznes 
– wyjaśniała wówczas Zofia 
Wojciechowska. Niedługo po-
tem plac, na którym znajdowa-
ła się piekarnia, został wysta-
wiony na sprzedaż.  
- Zanim jednak transakcja zo-
stała sfinalizowana, rada miej-
ska zmieniła dla części tego te-
renu plan miejscowy – mówi 
Paweł Karbowski. - W efek-
cie, na tyłach mojego podwór-
ka powstanie 3-piętrowy blok 
mieszkalny o wysokości 14 m. 
Będę się czuł, jakbym mieszkał 
w zoo. Czy rzeczywiście cen-
trum Piaseczna, gdzie znajdu-
ją się domy jednorodzinne i ni-
ska zabudowa, jest odpowied-
nim miejscem na taką inwesty-
cję? - zastanawia się pan Paweł.
Mężczyzna opowiada, że przed 
zmianą planu w 2019 roku 
wziął udział w posiedzeniu 

komisji ładu przestrzennego. 
Przekonywał radnych, że bu-
dowanie bloku między domami 
jednorodzinnymi nie jest do-
brym pomysłem. 
 - 50 mieszkań to jest nawet 
80-100 nowych samochodów. 
W centrum już teraz nie ma 
gdzie parkować – mówi męż-
czyzna. - Na spotkaniu był wi-
ceburmistrz Robert Widz, któ-
ry powiedział, że miasto jest po 
to, aby ludzie w nim mieszka-
li, a nowi mieszkańcy to kolejne 
pieniądze z podatków. Trudno 
z tym polemizować, jednak jest 
jeszcze coś takiego jak ład prze-
strzenny. Budynki wielorodzin-

ne nie powinny powstawać mię-
dzy domami...
 Radni zmieniki plan miej-
scowy, a nieruchomość prze-
szła w ręce nowego właściciela.
- Jest już nawet wizualizacja 
nowego bloku, a z moich infor-
macji wynika, że została wyda-
na zgoda na rozbiórkę budyn-
ków po byłej piekarni – dodaje 
nasz czytelnik. - Trochę się tego 
obawiam, bo mój dom stoi tuż 
obok. Zaraz wjedzie tu ciężki 
sprzęt, będą kopane podziem-
ne garaże. Mam nadzieję, że te 
prace nie spowodują uszkodzeń 
sąsiednich budynków...

Paweł Karbowski uważa, że wielorodzinne bloki nie po-
winny powstawać wśród zabudowy jednorodzinnej

TW

KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Upił się i uciekał przed policjantami
Mężczyzna siedzący za kierownicą osobowego opla na widok 
policjantów z drogówki rzucił się do ucieczki. Po chwili jednak 
stanął, opuścił samochód i zaczął uciekać na piechotę. Został jed-
nak zatrzymany przez funkcjonariuszy. Jak się okazało, 32-latek 
miał w organizmie ponad promil alkoholu. Za kierowanie samo-
chodem po wódce i próbę ucieczki grozi mu do 2 lat więzienia.

Zginęła kolejna toyota
W nocy z 26 na 27 marca w rejonie ul. Jarząbka w Piasecznie 
skradziono czarną toyotę rav4 z 2021 roku o wartości około 
180 tys. zł. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Ukradł popiersie Goethego
Kilka dni temu z  holu placówki medycznej zostało skradzione 
popiersie przedstawiające Johanna Wolfganga von Goethego, 
którego wartość oszacowano na 1000 zł.  Okazało się, że kra-
dzieży dokonał jeden z pensjonariuszy placówki, który ukrył 
popiersie w swoim pokoju. 51-latek odpowie za kradzież, za co 
grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

TARCZYN

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zatrzymany na kradzieży paliwa

Primaaprilisowy Maraton Filmowy

Policjanci ujęli na gorącym uczynku 25-latka, który zatankował 
do samochodu paliwo i bez płacenia próbował odjechać ze sta-
cji. Jak się okazało, mężczyzna kradł benzynę nagminnie, nie tyl-
ko na terenie powiatu piaseczyńskiego, ale i Warszawy. Tylko w 
marcu jego łupem padło około 250 litrów paliwa. 25-latek usły-
szał już zarzuty (nie miał też uprawnień do prowadzenia pojaz-
dów). O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Ukradł auto, chciał jechać na zakupy

Kolizja po alkoholu

25-letni obywatel Ukrainy najpierw pił alkohol, a potem bez py-
tania wsiadł w samochód swojej pracodawczyni, aby dostać 
się nim do pobliskiego sklepu spożywczego. Land rover został 
jednak szybko odzyskany przez policję i przekazany prawowi-
tej właścicielce. Teraz 25-latek odpowie za kradzież i jazdę pod 
wpływem alkoholu. 

W poniedziałek 28 marca na ulicy Oborskiej doszło do kolizji 
opla z toyotą. Sprawcą zdarzenia był 54-letni kierowca opla, 
który nie ustąpił drugiemu pojazdowi pierwszeństwa. Jak się 
okazało, mężczyzna był pijany – miał w organizmie około pro-
mila alkoholu. Teraz zajmie się nim sąd. 

W piątek 1 kwietnia odbędzie się 
Bezsenna Noc w Hugonówce. 
Punktualnie o godz. 19 wystartu-
je tam Primaaprilisowy Maraton 
Filmowy, podczas którego będzie 

można obejrzeć trzy przezabawne 
komedie. Tytuły filmów pozosta-
ją niespodzianką.  Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w recepcji KDK 
w dniu wydarzenia od godz. 12. In-

formacje o tytułach filmów moż-
na uzyskać bezpośrednio w Hugo-
nówce lub pod numerem tel. (22) 
484 20 20.

W niedzielę 10 kwietnia o godz. 
16 w Hugonówce odbędzie się 
spektakl wielkanocny dla dzieci. 
Wraz z bohaterami przedstawie-
nia publiczność przeniesie się 
do magicznego ogrodu małej 
dziewczynki Zuzi.  Na scenie wy-
stąpią znani aktorzy telewizyjni, 
m.in. Anna Głogowska i Tomasz 
Ciachorowski. Bilety w cenie 25 
zł do kupienia w kasie KDK oraz 
na stronie hugonowka.pl.

Co ze świętami? 

TW

TW

W Galerii Wystaw Artystycz-
nych OKNO 2 kwietnia w sie-
dzibie GOK Lesznowola w Sta-
rej Iwicznej odbędzie się uro-
czysty finisaż Ogólnopolskiej 
Wystawy Malarstwa „Kobiece 
Światoprzestrzenie 2022”. Po-
czątek o godzinie 17.

LESZNOWOLA
Kobiece 
Światoprzestrzenie

Tyl.
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 - Mieszkamy tu od 5 lat, 
niestety 27-metrowy lokal, któ-
ry zajmujemy, nie należy do nas 
– mówi nasz czytelnik. - Wła-

ścicielka poprosiła, żebyśmy 
wyprowadzili się z niego do 
końca marca. Twierdzi, że chce 
podarować mieszkanie córce.
 Rodzina z dwojgiem niepeł-
nosprawnych dzieci, gorączkowo 
zaczęła szukać nowego lokum. 

 - Niestety, znalezienie dziś 
mieszkania, choćby najmniejsze-
go, nie jest proste – mówi pan 
Krzysztof. - Mieliśmy już doga-
dany 48-metrowy lokal przy Cza-
jewicza. Niestety, właściciel roz-
myślił się, gdy mu powiedziałem, 
że mamy troje dzieci i tylko jed-
no z nas pracuje. Zresztą słysze-
liśmy to już niejednokrotnie. Jest 
jak jest i nic na to nie poradzimy. 
Moja żona 10 lat temu miała po-
ważny wypadek komunikacyj-
ny, nawet gdyby chciała, nie jest 
w stanie pójść do pracy. A i ceny 
mieszkań przerażają. Trudno jest 

dziś wynająć coś poniżej 2000 zł. 
Boję się, że wkrótce wszyscy za-
mieszkamy na dworcu...
 Rodzina próbowała szukać 
pomocy w gminie. - Złożyliśmy 
wniosek o przyznanie lokalu so-
cjalnego, ale gmina odpowiedzia-
ła że w kolejce oczekujących jest 
70 rodzin – rozkłada ręce męż-
czyzna. - Dziś wszyscy pomagają 
uchodźcom z Ukrainy. Tymcza-
sem nam – rodowitym mieszkań-
com - rzuca się kłody pod nogi.
 Ewa Witkowska, naczelnik 
gminnego wydziału polityki 
mieszkaniowej informuje, że w tej 

chwili na liście oczekujących 
na przyznanie gminnego loka-
lu widnieje 147 nazwisk. Wszyst-
kie wnioski są na bieżąco wery-
fikowane przez komisję mieszka-
niową. W pierwszej kolejności na 
lokal mogą liczyć osoby z sądo-
wymi nakazami eksmisji. - Każ-
dego roku zwalnia nam się śred-

nio 10-12 mieszkań – mówi Ewa 
Witkowska. - Ci państwo zło-
żyli wniosek niedawno, bo w lu-
tym tego roku. Muszą cierpliwie 
czekać na swoją kolej. Naprawdę 
chcemy przyznawać wszystkim 
potrzebującym mieszkania, ale 
mamy ograniczone możliwości.

Tomasz Wojciuk

Rodzina z niepełnosprawnymi 
dziećmi straci dach nad głową?

PIASECZNO Państwo Krzysztof i Katarzyna mieszkają z trójką dzieci w niewiel-
kim, wynajmowanym mieszkaniu przy ul. Wojska Polskiego 7 w Piasecznie. 
- Do końca miesiąca mieliśmy się wyprowadzić – mówi mężczyzna. - Nie je-
steśmy w stanie znaleźć nowego lokalu, a gmina nie chce nam pomóc

Pan Krzysztof i pani Katarzyna mieszkają z trójką 
dzieci w 27-metrowym mieszkaniu, które mieli 
opuścić do końca marca

Czy rodzinie uda się znaleźć 
nowe lokum? Czy gmina wycią-
gnie do niej pomocną dłoń?

Rusza przebudowa skrzyżowań
PIASECZNO/GÓRA KALWARIA 
Zaczęły się przygotowania do 
przebudowy niebezpieczne-
go skrzyżowania w Żabieńcu 
na drodze 79. Wcześniej ruszy-
ła przebudowa skrzyżowania 
przy stacji Orlenu w Baniosze. 
Wkrótce w tych dwóch miej-
scach należy spodziewać się 
utrudnień w ruchu

 Przygotowania do tych in-
westycji trwały kilka lat. Na ra-
zie prace przy dwóch newral-
gicznych skrzyżowaniach na 
drodze 79 nie powodują więk-
szych uciążliwości dla kierow-
ców. Sama przebudowa ma po-
legać w głównej mierze na wy-
dzieleniu pasów do skrętu w 
lewo oraz wykonaniu sygnali-
zacji świetlnej, co z pewnością 
podniesie bezpieczeństwo. Do-
tychczas największą trudnością 

dla kierowców wyjeżdżających z 
dróg powiatowych było włącza-
nie się do ruchu na drodze kra-
jowej. Po przebudowie skrzyżo-
wań ma to być o wiele prostsze. 
 W Baniosze i Żabieńcu na ra-
zie odbywają się prace w bezpo-
średnim sąsiedztwie drogi 79. 
Ciężki sprzęt równa i czyści m.in. 
pobocza. Starostwo zapowiada 
jednak, że bez uciążliwości dla 
kierowców się nie obejdzie. Będą 
na pewno okresy, gdy na drodze 

krajowej będzie obowiązywał 
ruch wahadłowy, co może gene-
rować korki. - O wszystkich zmia-
nach organizacji ruchu na DK79 
będziemy na bieżąco informować 

– zapewnia Joanna Grela z biura 
promocji powiatu. Utrudnienia 
związane z przebudową skrzyżo-
wań mają potrwać około dwóch 
miesięcy.

Przebudowa skrzyżowań może generować korki na 
DK79 w rejonie Żabieńca i Baniochy

TW
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 Temat opłaty adiacenckiej 
wraca co roku i wydaje się, że 
rządowy pomysł z czasem zy-
skuje coraz więcej zwolenni-
ków. Uchwała, nad którą po-
chylili się radni, przewidy-
wała, że właściciel nierucho-
mości wpłaci do budżetu 50 
proc. różnicy z tytułu wzro-
stu jej wartości po dociągnię-
ciu gminnej infrastruktury. 
- Ta opłata od dawna funkcjo-
nuje w naszym systemie praw-
nym – mówił burmistrz Daniel 
Putkiewicz. - Rada miejska ma 
ustalić tylko jej wysokość. Je-
śli tego nie zrobi, nie będziemy 
mogli naliczać opłaty. 

 Tak właśnie odbywało się 
to do tej pory. Rada nie podej-
mowała uchwały, więc opła-
ta nie mogła być egzekwowa-
na. - W tym roku dyskusja nad 
opłatą adiacencką była dłuż-
sza, bo Polski Ład nadwyrę-
żył budżet gminy, ogranicza-
jąc wpływy z PIT-ów – mówi-
ła radna Magdalena Wóźniak. 
- Ta opłata byłaby sposobem 
na zasilenie budżetu, ale ma 
niestety sporo wad... 

 - Propozycja opłaty adi-
cenckiej jest skrajnie krzywdzą-
ca zwłaszcza dla osób miesz-
kających na południu gminy 
– mówił radny Michał Mierz-
wa. Ale okazało się, że pomysł 
wprowadzenia nowego podat-
ku ma też swoich zwolenni-
ków.  
 - To nie jest kara dla miesz-
kańców, po prostu trzeba brać 
skądś pieniądze na rozwój in-
frastruktury – argumentowała 
radna Ewa Urbańska. Podobne 
zdanie ma wiceburmistrz Robert 
Widz. - Ktoś kupuje ziemię, gmi-

na robi drogę, podciąga media, a 
potem deweloper buduje domy i 
realizuje zyski – tłumaczył. - W 
ten sposób pozbawiamy budżet 
gminy wpływów, a zyski z tytułu 
naszej infrastruktury trafiają do 
kieszeni inwestora. 
 Pomimo tych argumentów 
radni dość zdecydowanie opo-
wiedzieli się za niepodejmo-
waniem uchwały. Nowej opła-
ty dla mieszkańców i dewelo-
perów na razie nie będzie, a 
kontrowersyjny temat powróci 
pewnie za rok.

Tomasz Wojciuk

 Jak informuje gmina, na bu-
dynku mleczarni są prowadzone 
prace zabezpieczające dach. Nie 
jest tajemnicą, że mleczarnia jest 
w złym stanie technicznym. Dlate-
go od czasu do czasu trzeba doko-
nać drobnych napraw, aby uchro-
nić ją przed całkowitą dewastacją. 
 - Zadaniem wykonawcy jest 
usunięcie luźnych fragmentów 
tynków i cegieł na kominach, at-
tykach i ścianach przylegających 
do połaci dachowych, wymiana 
uszkodzonej konstrukcji drew-
nianej dachu, w tym deskowania 
wraz z poszyciem z papy oraz, w 
razie potrzeby, obróbek blachar-
skich – informuje Joanna Fer-
lian-Tchórzewska z gminnego 
wydziału promocji.

 W ramach prac remontowych 
zostanie też wykonana nowa war-
stwa pokrycia z papy polimero-
wo-asfaltowej. Wykonawca ma 
również uzupełnić brakujące 
elementy instalacji deszczowej 
oraz wyczyścić te istniejące, co 
zapewni prawidłowe odprowa-
dzanie wody deszczowej z da-
chu budynku.
 Gmina jest na etapie przy-
gotowywania dokumentacji do 
konkursu architektonicznego na 
koncepcję modernizacji i zago-
spodarowania mleczarni. Wy-
maga to uzgodnień z Mazowiec-
kim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, ponieważ budy-
nek figuruje w Gminnej Ewiden-
cji Zabytków.

Czy gmina obarczy 
mieszkańców kosztami?
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej powrócił temat opłaty adiacenckiej. 
Mówiąc w skrócie chodzi w niej o to, aby właściciele nieruchomości, do których 
gmina dociągnie nową drogę czy kanalizację partycypowali w tych inwestycjach. 
Po burzliwej dyskusji radni nie zdecydowali się jednak na podjęcie uchwały

Czy mieszkańcy powinni partycypować 
w rozbudowie gminnej infrastruktury?

Większość radnych nadal  
nie jest przekonanych do opła-

ty adiacenckiej, uważając ją 
za niesprawiedliwą 

Jaki będzie los 
starej mleczarni?
PIASECZNO Kilka dni temu na dachu starej mleczar-
ni przy ul. Jana Pawła II widać było pracujących 
robotników. Zapytaliśmy jakiego rodzaju robo-
ty wykonywali

Gmina przejęła starą mleczarnię wiosną 2019 roku

TW
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Wyprodukowany w 1981 roku star przejechał niewiele ponad 2500 
km. Auto jest sprawne i można gasić nim pożary, ponieważ jest wy-
posażone w zamontowaną na stałe pompę oraz zbiornik na wodę 
o pojemności prawie 3000 litrów. Cenę wywoławczą ustalono na 
16 359 zł. Aby wziąć udział w przetargu trzeba wpłacić wadium wy-
noszące 10 proc. tej kwoty. Oferty można składać w urzędzie mia-
sta do 8 kwietnia, do godz. 10. Zainteresowani mogą obejrzeć sa-
mochód w jednostce OSP Cieciszew po wcześniejszym umówieniu 
się. Zamiast stara, który pozostawał w służbie przez 41 lat, strażacy 
z Cieciszewa otrzymają nowszy samochód zastępczy. TW

LESZNOWOLA W czwar tek 
o  godzinie 3.20 nad ranem 
wybuchł pożar przy ul. Ku-
kułki w Zgorzale. W płomie-
niach stanął 10-mieszkanio-
wy szeregowiec

KONSTANCIN-JEZIORNA Na sprzedaż wystawiono wóz strażac-
ki, który służył do tej pory w jednostce OSP Cieciszew. Chodzi 
o kultowego stara 244. Cenę wywoławczą pojazdu ustalono 
na 16 tys. zł. Oferty można składać do 8 kwietnia w ratuszu

 W akcji ratowniczo-gaśni-
czej wzięło udział 14 zastępów 
straży pożarnej, łącznie 49 stra-
żaków. Wykorzystane zosta-
ły dwa samochody z drabina-
mi – z Piaseczna i Złotokłosu.
- Przypuszczalną przyczyną 
pożaru było zwarcie w insta-
lacji fotowoltaicznej – mówi 
mł. bryg. Łukasz Darmofal-
ski z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Piasecznie. - To są jed-
nak wstępne ustalenia, sprawę 
będzie badał biegły w ramach 
działań policji.

 Przed przybyciem straża-
ków mieszkańcy opuścili loka-
le. Na szczęście nikt nie został 

poszkodowany. Ucierpiał jed-
nak sam budynek.
 - Została uszkodzona kon-
strukcja dachu w drugim, trze-
cim, czwartym i piątym seg-
mencie oraz elewacja trze-
ciego i czwartego – mówi mł. 
bryg. Łukasz Darmofalski.  
Działania strażaków trwały 
do godziny 7.30. Dwie godziny 
później na miejsce przyjecha-
ły jeszcze trzy zastępy, by za-
bezpieczyć dachy na wypadek 
opadów.  

AB

Płonął budynek mieszkalny

Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie 
w instalacji fotowoltaicznej

Gmina sprzedaje 
wóz strażacki

Star 244 jest w bardzo dobrym stanie i cały czas 
można służyć do gaszenia pożarów
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6 KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

 Spotkanie, podczas któ-
rego odbędzie się prezentacja 
projektu miejskiego targowi-
ska, zaplanowano na środę 6 
kwietnia o godz. 15 w Ośrod-
ku Kultury przy ul. Białka. 
To właśnie wtedy mieszkań-
cy będą mogli zgłaszać swo-
je uwagi, pomysły, wątpliwo-
ści i zadawać pytania doty-
czące wypracowanych rozwią-
zań. Zostaną one uwzględnio-
ne przy tworzeniu projektu fi-
nalnego, który ma być gotowy 
do końca roku.
 Gmina chce, aby miejskie 
targowisko pozostało przy 
Mariańskiej, jednak planu-
je przenieść je na drugą, pół-
nocną stronę ulicy. W tym 
celu kupiono już nawet dwie 
nieruchomości. Na jednej z 
nich znajduje się drewniany 
dom, który wkrótce zostanie 
rozebrany. Przyjęto kilka za-
łożeń związanych z przebudo-
wą placu. Pierwsze to popra-
wa bezpieczeństwa. Teraz w 
dni handlowe, czyli w czwart-
ki i piątki, Mariańska często 
jest zastawiona samochoda-
mi. Ma powstać utwardzony i 
odwodniony parking, na któ-
rym będzie można zostawiać 
samochody. Utwardzony zo-
stanie również plac handlowy, 
na którym zostaną wyznaczo-
ne stanowiska do handlu. Od 
strony wejścia ma powstać też 

długa, zadaszona wiata. Plan 
jest taki, aby nowe targowi-
sko było wykorzystywane tak-
że w inne dni. Kolejna zmiana 
dotyczy wybudowania w rejo-
nie targu ulicy Papczyńskie-

go (dziś dojeżdża się tam tyl-
ko Mariańską), która w przy-
szłości połączy Polną, Kalwa-
ryjską, Kilińskiego i Pijarską. 
- To pomoże rozładować ruch 
w dni targowe – wyjaśnia Piotr 
Chmielewski, rzecznik ratu-
sza. W kolejnym etapie na tar-
gowisku mają powstać pawi-
lony do codziennego handlu, 

które będzie można wynająć. 
 Wstępny projekt nowe-
go placu i jego otoczenia jest 
wynikiem konsultacji i miesz-
kańcami oraz handlujący-
mi, ale wynika też z codzien-
nych obserwacji okolic Ma-
riańskiej. Gminie zależy, aby 
nowy targ był przyjazny dla 
sprzedających i kupujących, 
ale też chce uniknąć niepo-
trzebnych kosztów. A te i tak 
będą spore, bo według sza-
cunków przebudowa targo-
wiska może pochłonąć od 5 
mln do aż 8 mln zł. Inwesty-
cję tę zaplanowano na przy-
szły rok, a gmina liczy że w 
połowie uda się sfinansować 
ją ze środków zewnętrznych.

Tomasz Wojciuk

 Daniel Putkiewicz podkreślił, 
że to kolejny potężny kryzys (po 
epidemii COVID-19), z którym 
musi zmagać się gmina. 
   - Mimo to jesteśmy sercem z na-
szymi sąsiadami z Ukrainy – do-
dał. 
 Pod koniec lutego na terenie 
Piaseczna ruszyły różnego rodza-
ju zbiórki darów dla uchodźców, 
ale też mieszkańców Ukrainy. 
Część darów trafiła do miejsco-
wości Chmielnicki. Teraz ucieka-
jący przed wojną Ukraińcy, któ-
rzy zatrzymali się na naszym te-
renie, otrzymują przede wszyst-
kim pomoc żywnościową. Tylko 
w poprzednim tygodniu wyda-
no im około 4000 paczek z pod-
stawowymi produktami z długim 
terminem ważności. Cały czas 
działa punkt informacyjny przy 
ul. Warszawskiej, w pomoc zaan-
gażowany jest również Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Według szacunków, na 
terenie gminy Piaseczno zatrzy-
mało się od 3 do 4 tysięcy Ukra-
ińców. 
 Od kilkunastu dni w urzędzie 
wydawane są przyjezdnym nume-
ry PESEL. 
 - Normalnie mamy w urzę-
dzie siedem stanowisk do obsłu-
gi spraw obywatelskich, teraz trzy 
z nich zostały wyłączone, bo wy-
dajemy w nich PESELe. Proszę 
mieszkańców o wyrozumiałość 
– mówił Daniel Putkiewicz pod-

kreślając, że już niedługo kolejne 
stanowiska zostaną uruchomione 
przy ul. Warszawskiej, co powin-
no poprawić sytuację.
 Mieszkańcy, którzy przyjęli 
pod swój dach Ukraińców mogą 
już składać w urzędzie wnioski 
o dofinansowanie miejsc kwate-
runku. Burmistrz poinformował, 
że gmina dysponuje też jeszcze 
pięćdziesięcioma wolnymi miej-
scami na stadionie miejskim. Ko-
lejna kwestia to szkoły, do któ-
rych w ciągu ostatnich trzech ty-
godni (dane z 23 marca) zosta-
ło przyjętych ponad 500 uczniów 
z Ukrainy. Najwięcej dzieci, bo aż 
135 trafiło do SP nr 5. W związ-
ku z tym gmina podjęła decyzję, 
aby utworzyć w Złotokłosie czte-
ry oddziały przygotowawcze tyl-
ko dla dzieci z Ukrainy (każdego 
dnia dzieci są tam dowożone).
  - W kwietniu utworzymy 
prawdopodobnie kolejne od-
działy przygotowawcze w innych 
szkołach – zapowiedziała wice-
burmistrz Hanna Kułakowska-
Michalak.

TW

Przebudowa targowiska
GÓRA KALWARIA Prawdopodobnie już w przyszłym roku targowisko przy ul. 
Mariańskiej doczeka się modernizacji. Powstał wstępny projekt nowego 
placu, który ma być wkrótce konsultowany z mieszkańcami i handlującymi 

W tym roku ma powstać finalny projekt targowiska, 
który w przyszłym roku ma doczekać się realizacji 

Plac targowy ma zostać 
dostosowany do oczekiwań 

mieszkańców i kupców

Burmistrz: w ciągu miesiąca 
zmieniło się wszystko
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz 
Daniel Putkiewicz podsumował działania gminy związa-
ne z przyjmowaniem i obsługą ogromnej liczby uchodźców, 
którzy trafili na nasz teren po wybuchu wojny w Ukrainie



 
Dam pracę

piekarnia Osiedlowa Krzosek zatrudni kierow-
ców, tel. 534 140 941

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni 
pracowników, tel. 509 920 388

Księgowa lub pomoc księgowej do pracy w biu-
rze w piasecznie, tel. 698 698 700,
biuro@moneycount.pl

Zatrudnię szwaczkę, krawcową, praca w Gło-
skowie, tel. 516 723 932

Do prac wykończeniowych, remontowo – bu-
dowlanych, tel. 606 975 447

przyjmę do pracy panią bądź pana w delikate-
sach w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936

pracowników fizycznych na skład drewna
w Lesznowoli Tel. 604-867-489

Brygady budowlane, stany surowe,
tel. 694 401 711

praca w zakładzie kamieniarskim
tel. 600 389 218

ZAKŁAD KAMIENIARSKI W ŁOSIU ZATRUDNI 
MŁODEGO MĘŻCZYZNĘ,  TEL. 504 175 598

PIEKARNIA ZATRUDNI: KIEROWCĘ (PRACA 
W GODZINACH NOCNYCH) I PANIĄ DO DEKO-
ROWANIA I PAKOWANIA WYPIEKÓW,
TEL. 22 756 90 01 lub 663 044 001

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków 
w Mysiadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni pomoc ad-
ministracyjną (cały etat, dział kadr), pomoc na-
uczyciela (cały etat, wymagana znajomość języ-
ka ukraińskiego) oraz nauczycieli: glottodydaktyk 
(nauczanie języka polskiego jako obcego, cały 
etat do końca roku szkolnego 2021/2022), języ-
ka niemieckiego (cały etat), terapii pedagogicznej 
(cały etat, na zastępstwo), fizyki (cały etat, na za-
stępstwo). Telefon kontaktowy - 22 462 85 20. CV 
proszę przesyłać na adres e-mail:
sekretariat@spwmy.edu.pl 

Magazyniera z obsługą wózka widłowego,
tel. 600 284 250

Operatora koparki, tel. 601 207 438

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

Firma ogrodnicza zatrudni doświadczonych 
ogrodników, brukarzy oraz pracowników fizycz-
nych do przyuczenia. Praca całoroczna,
tel. 789 452 358

Ekspedientkę Carrefour Express Łazy,
tel. 508 288 773

Firma handlowa Unipack Maciejko Sp.j. z siedzibą 
w Piasecznie poszukuje pracownika do magazy-
nu. CV proszę wysyłać na adres
rekrutacja@unipack.com.pl

Zatrudnię krawcowe Piaseczno tel.  698 430 781

Zlecę pilnie krawieckie prace pomocnicze - kon-
fekcjonowanie artykułów tekstylnych, najchętniej 
z transportem tel. 504 551 330 

Pracowników do ociepleń tel. 507 191 295

SZUKam pracY

Opieka i prace domowe, tel. 731 129 311

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

Betoniarka 150 l, brama 5,2 m b (rozsuwana),
śrutownik bijakowy 11 kW,  tel. 502 52 56 53

Tuje żywopłotowe „Szamaragd”, „Brabant”,
Gołków, tel. 501 679 121

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

Sosna opałowa, tel. 602 770 361

aUTO - mOTO  KUpIę

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

aUTO - SprZEDam

Nissan Micra, 5-drzwiowy unikat, okazyjnie,
tel. 535 585 189

NIErUchOmOścI
SprZEDam

Działki rekreacyjno-budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 770 361, 791 394 791

Działki budowlane 800 m kw. k. Prażmowa,
tel. 602 770 361, 791 394 791

NIErUchOmOścI
WYNaJmę

Poszukuję małego pokoiku lub letnią kuchnię, bez 
wygód, Piaseczno lub okolice, tel. 660 164 159

NIErUchOmOścI
DO WYNaJęcIa

Aneks kuchenny 25 m kw.,Góra Kalwaria,
tel. 509 952 583

48 m kw., do zamieszkania, Gołków,
tel. 602 245 410

Lokal, 94 m kw., parter, Piaseczno, 4 pomieszcze-
nia na biuro, usługi lub magazyn. Własne miejsca 
parkingowe, tel. 601 274 808

Duży dom, Złotokłos, tel. 602 245 410

Duży teren z biurem, Gołków, tel. 602 245 410

Dom do wynajęcia 240 m kw. Piaseczno, ul. Der-
dowskiego, tel. 602 424 170

USŁUGI

BrUKarSTWO. TaraSY. GWaraNcJa.
tel. 504 008 309

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

Złota rączka + spawanie, tel. 669 686 350

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

Glazura, remonty, tel. 601 21 94 82

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i ter-
minowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl
tel. 698 698 839

przyjmę do pracy panią bądź pana w delikate-
sach w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936

Złom. porządkujesz? remontujesz? Uprzątnie-
my i wywieziemy złom, tel. 502 898 418

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

KOSIMY DZIAŁKI ZAROŚNIĘTE WYSOKĄ TRA-
WĄ, CHWASTAMI, ZAROŚLA, SAMOSIEJE, 
tel. 500 51 66 77

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

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

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

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

Układanie kostki brukowej,  tel. 604 174 152

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

Nadzory budowlane, tel. 502 120 724

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Docieplanie i malowanie budynków, tel. 604 938 861

Budowa ogrodzeń, tel. 667 941 996

Żaluzje, plisy, rolety, tel. 601 054 547

Dach – papą – termo, tel. 881 487 063

Wycinka drzew, czyszczenie działek, wyburze-
nia budynków, usługi koparkami, tel. 793 00 47 33

Hydraulik, spawacz, drobne remonty,
tel. 733 159 220

Remonty, glazurnictwo, drzwi,  tel. 503 004 639

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

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Kominiarz, tel. 781 495 997

Malarskie, tel. 696 120 208

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

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

Docieplanie budynków, poddaszy, mycie i malo-
wanie elewacji, podbitka. 25 lat doświadczenia, 
tel. 501 624 562

Budowa domów, tel. 730 358 998

Hydraulika, naprawy, tel. 510 128 912

Glazurnicze, tel. 502 720 600

Oczyszczanie działek, wywóz  gałęzi tel. 519 874 891

Pełna księgowość od 250zł, tel. 511 250 966

Stoły drewniane, loftowe, schody, renowacja 
schodów 501 201 194

Glazura ,terakota, remonty. Tel.694 126 583

Remonty tel.796 682 431

Złota rączka tel. 796 682 431

 NaUKa 

KOrEpETYcJE DLa KLaS 1-6, (maTEmaTY-
Ka, prZYrODa, BIOLOGIa, KOSmOLOGIa),
OD 20 ZŁ Za GODZINę,Na mIEJScU, Z DOJaZ-
DEm LUB ONLINE, rEFErENcJE, NaUcZY-
cIEL Z DOśWIaDcZENIEm, TEL. 571 373 118  

LEKcJE pIaNINa 40 zł/h, tel. 571 373 118

Korepetycje – język polski, tel. 666 653 177

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

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

 rÓŻNE 

pożyczki, tel. 513 654 277

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

ZDrOWIE I UrODa 

ZWIErZęTa

adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom cze-
kają fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe 
i całkiem duże, a także koty. Wszystkie są zdro-
we, 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

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

poszukujemy montażysty maszyn-ślusarza. 
atrakcyjne warunki, 7:00-15:00, Konstancin, 
tel. 605 483 666

KOmpLEKSOWE WYKOŃcZENIa WNęTrZ, 
GLaZUra, TEraKOTa TEL. 792 456 182

SPRZEDAM miejsce w hali garażowej w róż-
nych lokalizacjach Piaseczna tel. 570 810 870

przyjmę, odbiorę drewno z wycinki lub z po-
łamanych drzew, tel. 500 51 66 77
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poszukujemy mężczyzn do pracy na termo-
formierkach do tłoczenia z folii, miejsce pra-
cy piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 
607 230 418

Zatrudnimy panią do pomocy w kuchni w przed-
szkolu, Dąbrówka, tel. 601 778 504

Zatrudnię stolarza tel. 694 949 949

Przyjmę młodych, energicznych przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z umiejętnością układania kostki 
brukowej, tel. 698 698 839

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

BUDOWa DOmÓW, TEL. 792 456 182

DOcIEpLENIa pODDaSZY, ZaBUDOWY 
KarTON/GIpS, TEL. 792 456 182

ELEWacJE, TEL. 792 456 182

Tynki gipsowe, tel. 781 988 372

Remonty budowlane, ogrodzenia ,
tel. 513 137 581

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

poszukujemy kobiet do pracy na zgrzewar-
kach - maszynach pakujących miejsce pra-
cy piaseczno, jedna zmiana. Tel. 602 692 964, 
607 230 418

Do rozdawania gazet na skrzyżowaniach w Piasecz-
nie, tel. 692 488 278

Skuter inwalidzki elektryczny trójkołowy Voy-
ager E-life, czerwony, rok prod. 2021 r., 800 W, 
maks. prędkość 25 km/h, ładowność 134 kg, dwa 
schowki na zakupy, 2 uchwyty na kule, ładowar-
ka, cena 6500 zł, Zalesie Dolne, tel. 503 910 126

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

R E K L A M A

R E K L A M A
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SPOrT

 Choć piłkarze Laury, pro-
wadzeni od tej rundy przez 
Grzegorza Urę, mieli więcej z 
gry, to Korona – w barwach 
której z dawnymi kolegami 
zmierzyli się Piotr Madetko i 
Paweł Grodzki – groźnie kon-
trowała. Do siatki trafiali jed-
nak początkowo gospodarze. 
W 11. minucie, po dośrodko-
waniu Mateusza Kwiatkow-
skiego, na prowadzenie wy-
prowadził Laurę Kamil Mo-
dzelewski. W 25. minucie 
asystent przy pierwszym golu 
zamienił się w strzelca, wy-
korzystując niedokładne wy-
bicie bramkarza gości, przej-
mując piłkę i spokojnie posy-
łając ją do siatki.
 Kontaktową bramkę dla 
Korony zdobył z kolei Grodz-

ki, który efektownie minął 
dwóch obrońców i posłał 
mocną piłkę tuż przy słup-
ku. Ostatnie słowo należało 
jednak do miejscowych. Naj-
pierw, w 84. minucie Kwiat-
kowski wykorzystał precyzyj-
ne zagranie Jarosława Jam-
rozika, a cztery minuty póź-
niej Jamrozik wykończył 
wrzutkę Oskara Wójcika.
 Przy okazji derbów nie 
sposób nie wspomnieć rów-
nież o postawie kibiców, któ-
rzy specjalnie na ten mecz 
przygotowali transparent, 
na którym dosadnie i jedno-
znacznie wyrazili swoje zda-
nie o obecnym prezydencie 
Federacji Rosyjskiej.

Tyl.

Laura znów lepsza 
od Korony
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, LAURA CHYLICE – KORONA 
GÓRA KALWARIA 4:1 Pierwszy mecz obu zespołów w tym sezo-
nie dostarczył kibicom wielu emocji. Ostatecznie, Laura wy-
grała wówczas w Górze Kalwarii 4:3. W Chylicach miała nieco 
mniejsze problemy ze zdobyciem trzech punktów, ale mecz 
był bardziej wyrównany niż mógłby to sugerować wynik

Grzegorz Ura, trener Laury Chylice

To był prawdziwy mecz walki, jak na 
derby przystało. Moi zawodnicy w 
100 procentach spełnili założenia tak-
tyczne. Od pierwszej minuty zagrali-
śmy wysokim pressingiem, co zmusi-
ło przeciwnika do błędów w obronie i 
w konsekwencji udało nam się strzelić 
cztery gole. Chciałbym podziękować 
moim zawodnikom, ponieważ zostawili „serducho” na boisku.

Mariusz Szewczyk, trener Korony 
Góra Kalwaria

Uważam, że z przebiegu meczu wynik 
jest zbyt wysoki. Nastawialiśmy się w 
tym spotkaniu na wygraną. Popełnili-
śmy proste błędy, które nie powinny 
mieć miejsca i przeciwnik zamienił je 
na gole. Po bramce kontaktowej Paw-
ła Grodzkiego wszystko wskazywało 
na to, że zdołamy doprowadzić do re-
misu. Niestety, sprezentowaliśmy rywalom kolejne dwie bramki. 
Bolą także nasze niewykorzystane sytuacje, ponieważ w dwóch 
akcjach nie trafiliśmy z bliska do pustej bramki.

 Choć w pierwszej połowie 
spotkanie było wyrównane, to 
jednak w tym okresie gry skutecz-
niejsi byli przyjezdni. W 28. mi-
nucie strzałem głową posłał piłkę 
do siatki  Przemysław Śliwiński, 
ale po zmianie stron z każdą mi-
nutą to Orzeł coraz mocniej dyk-
tował warunki na boisku. Wresz-
cie, w 65. minucie na 1:1 trafił Ce-
zary Michalak, a na dwie minu-
ty przed końcem regulaminowe-
go czasu fantastycznym uderze-
niem z 16 metra popisał się Eryk 
Agnyziak, który „zdmuchnął pa-
jęczynę” z okienka bramki rywali 
i zapewnił Orłowi zwycięstwo, na 
które z całą pewnością ten zespół 
ciężko zapracował.
- To było spotkanie pod nasze 
dyktando i jednocześnie jeden 

z najlepszych meczów jakie ro-
zegraliśmy z bardzo dobrym ze-
społem – mówi Bartosz Kobza, 
trener Orła Baniocha. - Tak na-
prawdę to całe zawody były pod 
naszą kontrolą i nawet stracona 
bramka nie miała żadnego zna-
czenia dla przebiegu meczu. Po 
15 minutach widziałem, że w tym 
dniu byliśmy lepsi od Oskara. 
Nie ma to już znaczenia, bo cze-
kają nas następne mecze z rów-
nie dobrymi drużynami, gdzie 
też nie będziemy faworytami. Cel 
cały czas jest ten sam - utrzymać 
czwartą ligę w Baniosze.
 W trakcie przerwy zimowej 
drużyna z Baniochy znacząco się 
wzmocniła. Zespół zasilili: na-

pastnik  Sebastian Szerszeń  (wy-
pożyczenie z Legionovii Legio-
nowo do 30 czerwca 2022 roku, 
wcześniej występował, między 
innymi, w pierwszoligowych klu-
bach Arka Gdynia i Górnik Łęcz-
na), boczny pomocnik Karol Bo-
niecki (wypożyczenie z MKS 
Piaseczno do 30 czerwca 2022 
roku), bramkarz Jan Balawejder 
(Polonia Warszawa), boczny po-
mocnik Jakub Rusztecki (Delta 
Warszawa), środkowy obrońca 
Bartłomiej Bieniak (Sparta Ja-
zgarzew) oraz środkowy pomoc-
nik Łukasz Racis (wypożyczenie 
z Wigry Suwałki do 30 czerwca 
2022 roku).

 Tyl./fot. Tomasz Bednarski

Ograli wicelidera!
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, ORZEŁ 
BANIOCHA – OSKAR PRZY-
SUCHA 2:1 Po trzech punk-
tach zdobytych w Sokoło-
wie Podlaskim podopiecz-
ni Bartosza Kobzy zdoła-
li również pokonać u siebie 
dotychczasowego wicelide-
ra czwartoligowych rozgry-
wek - Oskara Przysucha
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