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Marzę, by znów chodzić
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Nieletni sięgają po narkotyki

Podrobione zegarki za 4 mln zł

Znaleźli samochód z kradzionym silnikiem

Okradał markety budowlane

Upił się i uciekał przed policją

Nieszczęśliwy wypadek u wulkanizatora

Bójka krewkich kierowców

SPROSTOWANIE

 Komisarz Jarosław Sawicki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Piasecznie,  przeprasza rodzinę 25-latka, który przed kilkoma dnia-
mi zmarł na balkonie jednego z bloków w Piasecznie - Podane mediom in-
formacje dotyczące tego zdarzenia zawierały błędy. Dekoder znaleziony 
przy mężczyźnie nie pochodził z kradzieży. Inna była również kwalifi kacja 
prawna podanych prasie zarzutów. Rodzicom zmarłego 25-latka przekazuję 
szczere kondolencje - mówi. 

 Kilka dni temu wieczorem policjanci patrolujący rejon Złotokłosu za-
uważyli podejrzanie zachowującą się grupkę młodych ludzi. Jak się okazało, 
dwaj 16-latkowie, uczniowie piaseczyńskich szkół, mieli przy sobie narkoty-
ki. Chłopcy staną przed sądem rodzinnym. Było to już 11 w tym roku zatrzy-
manie nieletnich zażywających środki odurzające.  

 Policjanci ustalili, że sprzedawane w jednym z centrów handlowych ze-
garki mogą być podrobione. W butiku okazało się, że rzeczywiście, mimo lo-
gotypów znanych światowych producentów, 6190 zegarków wyproduko-
wanych w Chinach nie ma nic wspólnego z oryginałami. Towar o szacun-
kowej wartości około 4 mln zł został zabezpieczony i trafi ł do depozytu. Za 
handel podróbkami grozi do 5 lat więzienia.

 We wtorek rano na „ptasim” osiedlu policjanci zabezpieczyli toyotę prius. 
Jak się okazało silnik pojazdu pochodził z innego samochodu, skradzionego 
w 2015 roku w Warszawie. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, jednak sprawa 
jest rozwojowa.

 W trakcie dochodzenia policjanci ustalili, że 38-latek zajmujący się re-
montami domów może mieć związek z kradzieżami narzędzi w jednym 
z miejscowych marketów budowlanych. Mężczyzna został schwytany na 
gorącym uczynku, gdy wywoził z terenu sklepu szlifi erkę schowaną w 
skrytce po kole zapasowym. Potem w jego domu znaleziono jeszcze kil-
kanaście pilarek, wiertarek i inny sprzęt. Mężczyzna kupował w sklepie ta-
nie materiały wielkogabarytowe, następnie wjeżdżał na teren magazynu i 
chował w samochodzie przygotowane wcześniej elektronarzędzia. W su-
mie naraził sklep na straty sięgające kilku tysięcy złotych. Za kradzież gro-
zi mu do 5 lat więzienia.

 Funkcjonariusze z wydziału prewencji zauważyli, jak kierowca volkswa-
gena nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu citroenowi, który – aby uniknąć 
zderzenia – zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Policjanci postanowili za-
trzymać kierującego volkswagenem, który jednak na ich widok rzucił się do 
ucieczki. Po kilku minutach był już w rękach funkcjonariuszy. Okazało się, że 
39-latek jest kompletnie pijany – mężczyzna miał w organizmie ponad 2 pro-
mile alkoholu. Stracił już prawo jazdy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 

 We wtorek, w jednym z zakładów wulkanizacyjnych na terenie gminy, 
pracownik zaczął pompować oponę. Niestety, ta nie wytrzymała ciśnienia i 
doszło do wybuchu, w wyniku którego mężczyzna został ciężko ranny, do-
znając poważnych obrażeń wewnętrznych. Dochodzenie w sprawie wypad-
ku prowadzi komisariat policji w Lesznowoli. Policjanci sprawdzą m.in. czy 
pracownik posiadał stosowne uprawnienia. 

 Do niecodziennego zdarzenia doszło w sobotę na ul. Komornickiej w Tar-
czynie. Na drodze spotkali się dwaj kierowcy, którzy najpierw posprzecza-
li się (czyżby jeden zajechał drogę drugiemu?), a następnie zaczęli regular-
ną bójkę. Jeden z mężczyzn kilkukrotnie uderzył pięścią w twarz swojego 
oponenta, uszkadzając mu ucho i wybijając zęby. Dochodzenie w tej sprawie 
prowadzi komisariat policji w Tarczynie.

Woda bez coli w kolorze coli
GÓRA KALWARIA W czwartek i piątek woda w kranach w Szymanowie, Solcu i Łubnej oraz 

znacznej części Baniochy nie nadawała się do spożycia. Mieszkańcy narzekają, że kie-

dy skażenie minęło, woda miała... brązowy kolor

 W piątkowy ranek w naszej re-
dakcji rozdzwoniły się telefony od 
mieszkańców Baniochy. – Mam 
małe dziecko, dopiero od sąsiad-
ki dowiedziałam się, że nie wolno 
używać wody z kranu. Nie ma żad-
nej informacji w tej sprawie, żadnych 
ogłoszeń – skarżyła się jedna kobie-
ta. – Woda z kranu zaczęła śmier-
dzieć chlorem. Wczoraj w szkole od-
wołali obiady dla dzieci, mówili że 
woda nie nadaje się do spożycia – 
usłyszeliśmy od innej mieszkanki.

Sanepid znalazł bakterie

 Doniesienia od naszych czytel-
ników potwierdził Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Górze Kalwa-
rii. Jak poinformował nas Jerzy Peł-
ka, prezes gminnej spółki, sanepid 
stwierdził w rutynowo badanej wo-
dzie bakterię coli. Próbka została 
pobrana w banioskiej szkole w po-
niedziałek, a wyniki badań były zna-
ne późnym popołudniem w środę. 
– Jak tylko otrzymaliśmy informację 
od  sanepidu, rozpoczęliśmy dezyn-
fekcję wody podchlorynem sodu i na-
stępnie płukanie sieci. Od poniedział-
ku nie otrzymaliśmy zgłoszenia, aby 
ktokolwiek odczuł dolegliwości z po-
wodu korzystania z wody w sieci. Nie 
potrafię powiedzieć, skąd się wzię-
ły kałowe bakterie w wodzie z ujęcia 
w Baniosze. Źródeł może być bardzo 
dużo, raczej nie w samej stacji uzdat-
niania wody – tłumaczył tydzień temu 
prezes. Wszczęto też alarm, zalecono 
około dwóm tysiącom. mieszkańców 
z terenu obsługiwanego przez hydro-
fornię w Baniosze picie wody butelko-
wanej oraz – po przegotowaniu – tej 
dowiezionej w beczkowozach. Epide-
miolodzy w piątek ponownie pobra-
li próbki wody, dobę później okazało 
się, że już nie zawiera zanieczyszczeń. 
 Wtedy jednak mieszkańcy zaczęli 
skarżyć się na jakość wody wydobywa-

jącej się z kranów. – Coli może nie ma, 
ale kolor coca-coli pozostał – ironizo-
wała pani Jadwiga. – To co leci z kra-
nu nie nadaje się nie tylko do spożycia, 
ale także do kąpieli czy prania. Śmier-
dzi niemiłosiernie i wygląda jak popłu-
czyny z kanalizacji – skarżyła się.
 Mieszkańcy także w piątek wska-
zywali, że „nie ma gdzie poskarżyć 
się na fatalną jakość wody, bo w 
ZGK nikt nie odbiera telefonów.”. 
 – Podejrzewamy, że po tym jak 
mieszkańcy dowiedzieli się, iż woda 
z sieci jest już zdatna do spożycia, 
jednocześnie odkręcili krany. Tak 
duże zapotrzebowanie spowodowa-
ło zerwanie osadów znajdujących się 
w rurach. To częste zjawisko podczas 
awarii – wyjaśnia prezes Zakładu.

ZGK: Robimy, co możemy

 Dla niektórych mieszkańców 
piątkowa sytuacja przelała czarę go-
ryczy. – Od półtora miesiąca stacja 
uzdatniania wody w Baniosze często 
ulega awariom, potem woda płyną-
ca z kranów jest brudna. Czy gmina 
w ogóle przymierza się do moderni-
zacji stacji? Okolica się rozbudowuje 
i zapotrzebowanie na wodę rośnie, a 
wydajność wodociągów nie jest po-

prawiana – zauważa jedna z naszych 
czytelniczek. 
 Jerzy Pełka informuje, że obec-
nie unowocześnianie stacji zasilają-
cej mieszkańców Baniochy i okolic 
nie jest planowane, ponieważ to wy-
datek rzędu 5 mln zł. – W porówna-
niu z innymi stacjami w gminie, ta 
jest w dobrym stanie. Na razie suk-
cesywnie będziemy wymieniać sieć 
wodociągową w Baniosze i okoli-
cach. Planujemy również intensyw-
ne przepłukiwanie rur, żeby je oczy-
ścić. O tym kiedy ono nastąpi, po-
informujemy mieszkańców. To rów-
nież są spore koszty – zapowiada. 
 Zdaniem prezesa akcja informa-
cyjna o zeszłotygodniowym skaże-
niu wody, jaką przeprowadziły ZGK 
oraz gmina miała wyjątkowo szero-
ki wymiar. Na wsiach wywieszono 
ogłoszenia, po ulicach z megafonem 
jeździła straż miejska, do osób któ-
re przyłączyły się do gminnego syste-
mu informacyjnego wysłano SMS-y, 
do tego pojawiły się komunikaty w in-
ternecie. – Zrobiliśmy tyle, ile mogli-
śmy – oznajmia szef zakładu.

Piotr Chmielewski        

Zdjęcie przesłane nam w sobotę przez czytelniczkę z Baniochy 

K O N D O L E N C J ER E K L A M A
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Siła w nas, gdy jesteśmy razem
KONSTANCIN-JEZIORNA – Sprawdź, można świetnie spędzić czas z rodziną, bez picia alko-

holu – przekonywali w sobotę organizatorzy festynu w Parku Zdrojowym. Atrakcji nie 

brakowało, jak i rozmów na trudne tematy

 Choć imprezę „Trzeźwo, zdro-
wo, na sportowo” zorganizowało 
konstancińskie stowarzyszenie abs-
tynenckie, każdy mógł poczuć, jak 
to jest po wypiciu sporej ilości trun-
ków wyskokowych. Po założeniu al-
kogogli trzeba było chwiejnym kro-
kiem pokonać slalom. – Tak wła-
śnie widzą kierowcy z 2,5 promila 
alkoholu we krwi – tłumaczył pan 
udostępniający specjalne okulary. 
Komu znudziło się podwójne wi-
dzenie i zawroty głowy, mógł zanu-
rzyć się w wirtualnej rzeczywistości, 
dzięki innym okularom, albo spraw-
dzić swój refleks, a dzieci pobry-
kać na nadmuchiwanych zjeżdżal-
niach i trampolinach. Korzystanie 
z wszystkiego było bezpłatne, po-
nieważ organizację festynu wspar-
ła gmina i prywatne filmy. Darmo-
wych atrakcji było więcej – dzieciom 
szczególnie podobała się jazda ro-
werem po mini miasteczku ruchu 
drogowego z prawdziwymi sygnali-
zatorami świetlnymi i szlabanem. Z 
kolei dorosłych do ćwiczeń zachęca-
ła instruktorka bokwa dance. Każ-
dy miał też możliwość wygrania na-
gród w konkursie „szczęśliwe ciast-
ko”. Na deser magiczny występ dał 
iluzjonista Szymon Krzysztoszek, 
a poprzedził go pokaz umiejętności 
konstancińskich karateków z klubu 
Ippon. Za część muzyczną w amfi-
teatrze odpowiedzialne były zespo-
ły Anotherland, Porcelain i Hexa. – 

Naszym festynem próbujemy poka-
zać mieszkańcom, że mogą dobrze 
bawić się z rodziną bez picia alko-
holu – tłumaczy Alicja Kozłowska, 
prezes Stowarzyszenia Rodzin Abs-
tynenckich Constans 2010 z Kon-
stancina-Jeziorny. 

W złotej klatce

 Impreza była okazją do roz-
mów o trudnych sprawach. Kata-
rzyna Gajda, trenerka rozwoju oso-
bistego współpracująca z Funda-
cją Metamorfozy z Zalesia Górne-
go, opowiadała w sobotę o właści-
wych relacjach, jakie powinny pa-
nować w każdej rodzinie. – Mówi-
my o przemocy wobec dzieci, osób 
starszych, niepełnosprawnych i re-
lacjach między partnerami. Nasze 
doświadczenia z Warszawy poka-
zują, że ludzie często nie są świa-
domi tego, że doświadczają prze-
mocy – tłumaczy pani Katarzyna. 
– Przemoc najczęściej dotyczy ko-
biet, choć na naszych prelekcjach 

zdarzają się także mężczyźni. Co-
raz powszechniejsza obok prze-
mocy fizycznej i psychicznej staje 
się przemoc ekonomiczna, a w tej 
chwili zjawisko tzw. złotej klatki. 
Chodzi o kobiety żyjące w związ-
kach, w których są całkowicie za-
leżne od mężczyzny. Mają piękny 
dom, samochody, biżuterię i pada-
ją ofiarami przemocy. Uwolnienie 
się z takiej relacji jest bardzo trudne.
 – Przemoc w powiecie piase-
czyńskim to zjawisko coraz bar-
dziej powszechne – ubolewał z ko-
lei Łukasz Kopytowski, p.o. dyrek-
tora Powiatowego Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej z siedzibą w Górze 
Kalwarii. – Myślę, że to wynik obec-
nego pościgu za pieniędzmi i presji 
czasu. Przychodzi do nas coraz wię-
cej klientów, którzy na co dzień są za-
możni i dobrze sobie radzą. Ubożsi 
jeszcze wstydzą się wychodzić ze swo-
imi problemami na zewnątrz – doda-
wał. POIK na festynie promował swo-
ją działalność i częstował popcornem. 

Trzeba stale nabierać sił 

 Podczas festynu prezentowały 
się stowarzyszenia abstynenckie z 
Warszawy i okolic. To bardzo waż-
ne organizacje dla ich członków, któ-
rzy są w większości mocno doświad-
czeni przez życie. Trzeźwi alkoholicy 
lub najczęściej ich żony potrzebują sta-
łego wsparcia, aby z nadzieją patrzeć 
w przyszłość. Stowarzyszenie Con-

stans 2010 powstało 7 lat temu przy 
konstancińskim Gminnym Punkcie 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, by promować zdrowy i trzeź-
wy styl życia. Pięciu jego członków gra 
w tenis  stołowy, wyjeżdża  na regular-
ne rozgrywki z innymi organizacja-
mi abstynenckimi, a niebawem weź-
mie udział w mistrzostwach Europy 
w Pruszkowie. – Naszą siłą jest to, że 
jesteśmy razem – tłumaczy Alicja Ko-
złowska. – Bawimy się na trzeźwo, or-
ganizujemy bale abstynenckie, wspól-
nie wybieramy się do kina, czy spoty-
kamy na kawę. I próbujemy dotrzeć do 
osób, które potrzebują pomocy. 
 Pani Alicja – jak opowiada – 
jeszcze 6 lat temu siedziała i płaka-

ła w kącie mieszkania, kiedy jej mąż 
leżał tuż obok pijany. – Mój mąż jest 
alkoholikiem. Niestety, mimo próśb 
moich i naszych dzieci, nic ze sobą 
nie zrobił. Musiałam wystąpić o ali-
menty, ponieważ przepijał wszyst-
ko, w końcu złożyłam pozew rozwo-
dowy. Jednak cały czas mieszkamy 
pod jednym dachem. Nadal uczest-
niczę w terapii, bo żeby nie wracać 
do koszmarów przeszłości, muszę 
stale nabierać sił. Dzięki stowarzy-
szeniu odżyłam – potrafi w otwarty 
sposób mówić o swoich problemach. 
 Patronami medialnymi festynu 
był Kurier Południowy i portal Pia-
secznoNEWS.pl.

Piotr Chmielewski

Do aktywności sportowej uczestników festynu zachęcali 

m.in. karatecy z konstancińskiej szkoły Ippon

Każdy mógł w sobotę 

sprawdzić jak widzi pijany 

kierowca, z 2,5 promila 

alkoholu w organizmie. 

Podwójne widzenie 

i zawroty głowy po założe-

niu alkogogli nie pomagały 

w pokonaniu slalomu

R E K L A M A
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GRYSY • OTOCZAKI • KAMIENIE DEKORACYJNE DO OGRODU
PŁYTY CERAMICZNE DO OGRODU GRUBOŚĆ 2 CM

Vega Brukarstwo Projekt
ul. Słoneczna 138

05-506 Lesznowola

tel. 22 750 50 50,  694 436 202
www.vegabrukarstwo.pl

vegabrukarstwo1@gmail.com

Rozbudowa szkoły już w przyszłym roku?
PIASECZNO Gmina inwestuje w Bobrowiec i Kamionkę. Niedawno wzdłuż ulicy Mazo-

wieckiej, ale także Północnej, Świerkowej i Borowej powstało oświetlenie ledowe. Te-

raz wreszcie budowany jest od dawna wyczekiwany przez mieszkańców chodnik, a jak 

wszystko dobrze pójdzie w przyszłym roku rozpocznie się rozbudowa szkoły

 Budowa chodnika w Bobrowcu, 
mimo że w tej chwili jest bardzo za-
awansowana, i tak znacznie opóźni-
ła się w czasie. - Winę za to pono-
si PGE, które zbyt długo przekłada-
ło okablowanie – mówi radna Anna 
Krasuska. Ciąg ma sięgać od ulicy 
Głównej w Kamionce do ulicy Żwi-
rowej na granicy z gminą Leszno-
wola. Jest budowany od około mie-
siąca i prace cały czas posuwają się 
do przodu, chociaż wielu mieszkań-
ców skarży się, że inwestycję moż-
na by wykonać szybciej. W ostatnich 
latach gmina przeznacza spore 
środki na remonty dróg w położo-
nych na północy miejscowościach. 
Ulica Wspólna Droga w Kamion-
ce niedawno została odwodniona i 
utwardzona kostką na całej długo-
ści, co kosztowało ponad 600 tys. 
zł. Odwodnienie wykonano tak-
że na wiecznie zalewanej ul. Przy 
Stawie. Wszystko wskazuje na to, 
że w przyszłym roku droga zosta-
nie utwardzona, bowiem do bu-
dżetu na 2018 rok został już zgło-
szony wniosek o zarezerwowa-
nie środków na ten cel. Jeszcze w 
tym roku natomiast ma rozpocząć 
się kompleksowa przebudowa ulic 
Borowej i Świerkowej. Przetarg 
ruszył także na wykonanie ulicy 
Skalnej, na którą zarezerwowano 
w budżecie 1,9 mln zł. Cały czas 
planowany jest też remont ulicy 

Bajecznej (na razie zarezerwowa-
no na ten cel ponad 600 tys. zł). 
Wzdłuż drogi mają powstać naj-
pierw rowy odparowywalne i stud-
nie chłonące. 
 Rozbudowy wymaga wreszcie 
szkoła w Gołkowie, w której jed-
ną z bolączek jest malutka stołów-
ka. - Miesiąc temu podjęto decyzję, 
że pod uwagę będzie brany projekt 

rozbudowy szkoły wyceniony na 2,9 
mln zł – zdradza Anna Krasuska. 
- Nowa stołówka pomieści 120 dzie-
ci, a nad nią będzie znajdowało się 
przedszkole, albo dodatkowe sale. 
Wierzę, że radni poprą ten pomysł i 
wprowadzą pieniądze na inwestycje 
do przyszłorocznego budżetu.

Tomasz Wojciuk

Budowa chodnika przez Bobrowiec wkrótce dobiegnie końca

R E K L A M A

Skwer Kisiela coraz bliżej
PIASECZNO Trzy tygodnie temu Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego uchylił zakaz prowadzenia prac na skwerze Kisiela. Od 

tego momentu roboty wyraźnie nabrały tempa. Prawdopodobnie już 

w przyszłym tygodniu zostanie przywrócony ruch na ulicy Kościuszki

 - Zaczęliśmy układać w rejonie skweru krawężniki i chodniki – informuje 
Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infrastruktury i transpor-
tu publicznego. - Teraz trwają przygotowania pod ułożenie dolnej warstwy 
masy asfaltowej. Jest szansa, że w przyszłym tygodniu ulica Kościuszki zosta-
nie otwarta.
 Wielu mieszkańców niepokoi jednak fakt, że na wysokości skweru będzie 
tylko jeden pas jezdny. - Tam non stop będą tworzyły się korki – uważa pan 
Bogdan z Chylic. Tymczasem wcześniej, mniej więcej w tym samym miejscu, 
również było zwężenie wymuszone niejako przez parkujące przy drodze sa-
mochody. - Zaproponowane przez nas rozwiązanie spowoduje uspokojenie 
ruchu w rejonie skweru – przekonuje Włodzimierz Rasiński. - Poza tym pas 
jezdny będzie szerszy niż dopuszczają przepisy, a jego część zostanie wydzie-
lona pod ścieżkę rowerową.
 Przebudowa placu i przylegających do niego ulic ma zakończyć się do 
10 listopada. Nie dotyczy to fontanny, która ma być uruchomiona do końca 
kwietnia przyszłego roku. 

TW

Czy przychodnia odsyła pacjentów?
PIASECZNO Jeden z mieszkańców poskarżył się, że gdy jego lekarz pierwszego kontaktu odszedł na emery-

turę, w przychodni przy Fabrycznej poproszono go, aby zmienił placówkę. - W takiej sytuacji proponujemy 

pacjentowi wizytę u innego lekarza – mówi Marta Dorociak-Burza, dyrektor zakładu

 Chodzi o doktora Piotra Hry-
niewieckiego, który w Samodzielnym 
Zespole Publicznych Zakładów Lecz-
nictwa Otwartego w Piasecznie pra-
cował do końca sierpnia. Od wrze-
śnia doktor przeszedł na emerytu-
rę. - Kilka dni temu chciałem umó-
wić się do doktora Hryniewieckiego 
na wizytę – mówi pan Roman. - W 
rejestracji poinformowało mnie, że 
doktor już nie pracuje. Następnie 
dowiedziałem się, że przychodnia 
jest przepełniona i najlepiej byłoby, 
abym poszukał sobie lekarza w in-
nej placówce.
 Marta Dorociak-Burza, dyrek-
tor przychodni przy Fabrycznej 
potwierdza, że w zakładzie zare-
jestrowanych jest wielu pacjentów. 
- Nigdy jednak nie są oni zostawiani 
bez konsultacji lekarskiej czy odsyła-

ni do innych przychodni – wyjaśnia. 
- W sytuacji, gdy jakiś lekarz kończy 
u nas pracę, proponujemy wizytę u 

innego lekarza w tej samej placówce. 

TW

R E K L A M A
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www.rajskaosada.pl

tel. 697 626 322
lub 609 859 899

RAJSKA OSADA
Kąty, ul. Spacerowa
- woda, kanalizacja, gaz,
energia elektryczna

- działki 900-1000m2
- pow. użytkowa
bliźniaka/domu
120-220 m2

CENA OD 380 tys

Ograbieni wciąż walczą z bankiem
PIASECZNO Internetowy złodziej ukradł pani Jadwidze 20 tys. zł, a pani Krystynie z konta wyparo-

wało 10 tys. zł. Obie kobiety od pół roku bezskutecznie domagają się od banku zwrotu pieniędzy

 Obydwie mieszkanki gminy Pia-
seczno jednoznacznie wskazują, że 
zawinił bank, ponieważ zobowiązał 
się w umowie do ochrony wpłaco-
nych środków. 

„Zgodnie z dyspozycjami”

 Historię pani Krystyny z Chyli-
czek opisaliśmy w czerwcu, trzy mie-
siące po kradzieży. Złodziej zrobił z 
konta pięć przelewów. Żaden nie zo-
stał autoryzowany przez właściciel-
kę rachunku kodem  SMS. Zgodnie 
z umową taki przelew nie powinien 
zostać zrealizowany. – Wina banku 
jest ewidentna – argumentuje Hen-
ryk Skowera, mąż pani Krystyny i 
jej pełnomocnik. – Bank Zachodni 
WBK ewidentnie rżnie głupa, uchy-
la się od niezwłocznego zwrotu środ-
ków, do czego zobowiązał się w umo-
wie i zmusza klientów do uciążliwe-
go postępowania sądowego. Przecież 
ochrona naszych pieniędzy to ich 
obowiązek, a takie włamania do sys-
temu to ich ryzyko – argumentuje. 
 Po pół roku, mimo intensyw-
nej korespondencji z bankiem (oraz 
m.in. Komisją Nadzoru Finansowe-
go), państwo Skowera nie odzyska-
li oszczędności. – Z akt śledztwa do-
wiedziałem się, że okradł nas obywa-
tel Rumunii. Bank milczy i zwleka. 
Żeby odzyskać pieniądze muszę an-
gażować własne środki na postępo-
wanie sądowe, które potrwa przynaj-
mniej rok – irytuje się pan Henryk.  
 W korespondencji do mieszkanki 
Chyliczek bank wyjaśnia, że operacje 
przeprowadził „zgodnie z dyspozycja-
mi” i dodaje, że „prawdopodobnie w 
wyniku działania złośliwego oprogra-
mowania” zlokalizowanego w urzą-
dzeniu pani Krystyny, „bądź też przez 
przejęcie kontroli nad routerem” na-
stąpiło przekierowanie pani Krystyny 
„na fałszywą stronę usług bankowości 
internetowej”. Zaprzecza przy tym, by 
„wystąpiły nieprawidłowości w pracy 
systemów bankowych”. 

Nie było żadnego SMS-a

 W jeszcze gorszej sytuacji zna-
lazła się Jadwiga Staszek z Juliano-
wa. Państwo Staszek dowiedzieli się 
o swojej stracie cztery dni po fakcie, 
kiedy bank zorientował się, iż z kon-
ta oszczędnościowego pani Jadwigi 
ktoś zadysponował bez jej wiedzy i 
zgody dwa przelewy. O tym, że znik-

nęło 20 tys. zł z rachunku oszczędno-
ściowego pani Jadwiga została po-
wiadomiona przez bank po trzech ty-
godniach. – Zadzwonili do mnie w 
połowie kwietnia, by poinformować, 
że „jest problem z moim kontem” 
i poprosili o przyjście do oddzia-
łu – opowiada. – Nawet nie wiedzia-
łam, że z internetu był dostęp do mo-
jego konta oszczędnościowego, ani 
razu z tego nie skorzystałam – do-
daje. W skardze do banku mieszkan-
ka Julianowa podkreśliła: „Informa-
cja (...) o sytuacji po kilku tygodniach 

od jej zaistnienia wyraźnie świadczy 
o braku należytego nadzoru ze stro-
ny banku nad kontami internetowy-
mi użytkowników, jeśli nie pomocy 
w popełnieniu przestępstwa!” – pi-
sze. Zagroziła również, że  „będzie 
zmuszona do wskazania banku jako 
sprawcy kradzieży”.
 Bank i w tym przypadku poin-
formował, że „transakcje wykonał 
zgodnie z dyspozycjami”, które ko-
bieta rzekomo autoryzowała po-
przez SMS. – Nie otrzymałam żad-
nego kodu na telefon – zarzeka się 
kobieta. Identycznie jak w przypad-
ku Skowerów bank odpowiedział, że 
przypuszczalnie mogło dojść do za-
infekowania urządzeń klientki zło-
śliwym oprogramowaniem, ponie-
waż system bankowy pracował bez 
zarzutu. 
 Pani Jadwiga złożyła reklamację 
w BZ WBK i zgłosiła sprawę orga-
nom ścigania. Po pół roku od kra-
dzieży nadal czeka na pieniądze. 
– Otrzymałam informację, że poli-
cja złapała złodzieja w Białymsto-
ku. Wynajęłam adwokata, bo moim 
zdaniem bank powinien oddać mi 
pieniądze, a potem domagać się ich 
zwrotu od sprawcy – irytuje się.

Piotr Chmielewski

Teczka z korespondencją z bankiem robi się coraz grubsza, 

a pieniądze na konto pani Jadwigi nie wracają 

– Bank milczy i zwleka. 

Żeby odzyskać pieniądze 

muszę angażować własne 

środki na postępowanie 

sądowe, które potrwa przy-

najmniej rok – denerwuje 

się pan Henryk

Poniatówka odzyska blask
PIASECZNO/POWIAT Gmina Piaseczno zakończyła negocjacje 

z samorządem powiatu w sprawie dzierżawy zabytkowego 

dworku w parku miejskim

 Umowa jeszcze nie została podpisana, ale już są uzgodnione jej szczegó-
ły. – Obecnie czekamy na spotkanie z mazowieckim konserwatorem zabyt-
ków, by ostatecznie omówić harmonogram prac renowacyjnych – tłumaczy 
starosta Wojciech Ołdakowski. – Jak tylko to się stanie, umowa zostanie pod-
pisana i remont będzie mógł się rozpocząć.
 Gmina liczy, że prace restauracyjne w dworku, który powstał prawdopo-
dobnie na początku XIX wieku, uda się rozpocząć w przyszłym roku. – Pomy-
słów na wykorzystanie zabytku jest bardzo wiele. Przede wszystkim zależy 
nam, aby działalność Poniatówki ożywiła tę część parku – tłumaczy wicebur-
mistrz Daniel Putkiewicz. – Generalnie chcemy, aby w zabytku dominowa-
ła kultura. Dworek ma również stanowić zaplecze dla kompleksu rekreacyj-
no-sportowego, który już powstał na terenie byłego stadionu przy ul. Chy-
liczkowskiej – dodaje. 

PC

Władze gminy chciałyby rozpocząć renowację około 

200-letniego dworku w przyszłym roku

PIASECZNO

Wieczór autorski i recital
 Jutro w Klubie Kultury w Józefosławiu (ul. Urocza 14) odbędzie się wie-
czór autorski Wojciecha Kassa (poety i eseisty, autora kilkunastu tomików 
wierszy, laureata wielu nagród) i recital Piotra Dąbrówki (autora tekstów, gi-
tarzysty i kompozytora). Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

Tyl.
R E K L A M A
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Lesznowolski kalejdoskop wydarzeń 
Pierwszy dzwonek 2017/2018
 4 września w gminie Lesznowola, 
podobnie jak w całej Polsce, zabrzmiał 
pierwszy szkolny dzwonek. W roku 
szkolnym 2017/2018 naukę w publicz-
nych szkołach w Lesznowoli rozpoczęło 
4  525 uczniów. Przypomnijmy, że na te-
renie gminy działa 5 placówek oświato-
wych, które w związku z reformą oświa-
ty od tego roku szkolnego  funkcjonu-
ją jako szkoły podstawowe z oddziała-
mi gimnazjalnymi. Wyjątkiem jest pla-
cówka w Lesznowoli, która działa jako 
zespół szkolno-przedszkolny. Początek 

roku szkolnego był  z pewnością szczegól-
ny dla Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Łazach, która otworzyła nowy bu-
dynek przy ul. Łączności 56. Będą się tam 
uczyły najmłodsze dzieci.  Do tzw. „ma-
łej szkoły” przy Łączności 4 września 
przybyło 91 przejętych uczniów z klas 0 
i I, wraz z nie mniej przejętymi rodzicami. 
Szkoła w Łazach to najnowsza inwestycja 
oświatowa gminy Lesznowola, więc na in-
auguracji nowego roku szkolnego nie mo-
gło zabraknąć przedstawicieli lesznowol-
skiego samorządu. Uczniów powitały m.in. 
Wójt Maria Jolanta Batycka–Wąsik i Prze-
wodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak. 

Mroków - Bliżej nauki
 Bieżący rok szkolny będzie także wy-
jątkowy dla Szkoły Podstawowej w Mro-
kowie. Uczniowie i nauczyciele z tej pla-
cówki biorą udział w projekcie „Szko-
ła bliżej nauki”. Projekt  jest fi nansowa-

ny z Funduszy Europejskich i będzie realizo-
wany w siedmiu gminach Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Liderem projek-
tu odpowiedzialnym za część merytorycz-
ną i organizacyjną  jest Centrum Nauki Ko-
pernik. Celem projektu jest stworzenie 
warunków dla nauczania opartego na me-
todzie eksperymentu.  Dyrektorzy szkół 
oraz nauczyciele matematyki, informatyki 
i przedmiotów przyrodniczych (przy-
rody, biologii, chemii, geografi i i fi zy-
ki) wezmą udział w warsztatach  jak 
przygotować i przeprowadzić lekcje 
z wykorzystaniem metody badawczej. 
Dzięki nowoczesnej i przyjaznej meto-
dzie eksperymentu uczniowie mają szan-
se na szybkie przyswojenie trudnych za-
gadnień. Dodatkową atrakcją jest to, że 
część zajęć będzie odbywała się w labora-
toriach Centrum Nauki Kopernik, a ucznio-
wie zrealizują projekt  badawczy, przy któ-
rym będą współpracować z naukowcami.

Nauczyciele podnoszą  

kwalifi kacje 
 25 września Wójt Maria Jolan-
ta Batycka-Wąsik wręczyła lesznowol-
skim pedagogom akty nadania stop-
nia awansu zawodowego Nauczyciela 
Mianowanego. Nauczyciele złożyli uro-
czyste ślubowanie. Awans zawodowy 

otrzymało w tym roku 22 nauczycieli.  
Uroczystość miała miejsce w Urzędzie 
Gminy Lesznowola. Nauczycielom to-
warzyszyli dyrektorzy poszczególnych 
szkół oraz  Dyrektor Zespołu Obsługi 
Placowej Oświatowych – pan Jacek Bu-
lak. Po części ofi cjalnej  uczestnicy  spo-
tkania mieli okazję do  rozmowy i wy-
miany pierwszych doświadczeń  z  funk-
cjonowania swoich  placówek po refor-
mie oświaty.  

Razem chudnie się łatwiej 
 Od września w Lesznowoli działają  
grupy wsparcia dla osób, które chciałyby 
się pozbyć problemu z otyłością. Uczest-
nicy projektu pt.  „Chudnijmy razem z 
lesznowolską grupą wsparcia” mają za-
pewnione m.in. zajęcia sportowe, za-
jęcia  dietetykiem i karnety na aqua ae-
robik. Nauczą się zasad sporządzania 
smacznych i niskokalorycznych posiłków 
podczas warsztatów kulinarnych, a tak-
że otrzymają indywidualny plan żywie-
nia. Organizatorem części  warsztatowo-
medycznej jest EMC Piaseczno – Szpital 
Św. Anny, zaś części sportowej Centrum 
Sportu w Gminie Lesznowola. 
 Środki na realizację projektu pozyska-
ne zostały przez Gminę Lesznowola z Na-
rodowego Programu Zdrowia 2016-2020 
na stworzenie 6 grup wsparcia dla osób 
z otyłością w wieku od 10 do 50+ lat.  

Warsztaty dla przedsiębiorców
 W czwartek 21 września w Mysiadle 
odbyło się pierwsze po wakacjach spo-
tkanie w ramach Lesznowolskich Spo-
tkań Biznesowych. Spotkania te są ad-
resowane do osób z terenu gminy Lesz-
nowola planujących założenie własnej 
działalności gospodarczej i wszystkich 
przedsiębiorców, którzy chcą rozwi-
jać swoje fi rmy i nawiązywać nowe re-
lacje biznesowe. Tym razem uczestnicy 
wzięli udział w warsztacie pt. „Informa-
tyka z chmury dla Ciebie i Twoich klien-
tów”, który poprowadził  Ryszard Dał-
kowski. Uczestnicy mieli szansę zapre-
zentować własną działalność podczas 
części networkingowej - czas na au-
toprezentację wynosił 1,5 minuty. Na-
stępne spotkanie już w listopadzie. 
Serdecznie zapraszamy – informacje 
o spotkaniu znajdą się m.in. na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz zosta-
ną wysłane za pomocą Gminnego Sys-
temu Powiadamiania SMS. 

VAT nie taki straszny 
 Zmiany organizacyjno – prawne 
funkcjonowania organów podatkowych 
i korzyści  dla przedsiębiorców z wpro-
wadzenia Jednolitego Pliku Kontrolne-
go, to główne tematy spotkania pt. Po-
datek VAT – podstawowe zagadnienia 

zorganizowanego dla przedsiębiorców 
w czwartek 28 września w lesznowol-
skim magistracie. Wątpliwości dotyczą-
ce kwestii podatkowych wyjaśniali ze-
branym specjaliści z Urzędu Skarbowe-
go w Piasecznie, na czele z panią  Tere-
są Jarzec - Naczelnik US Piaseczno. Spo-
tkanie zostało zorganizowane przez Wójt 
Gminy i Mazowiecki Związek Pracodaw-
ców w Gminie Lesznowola w ramach cy-
klu „Rozmowy o Biznesie”. Tematy do ko-
lejnych „Rozmów” zgłaszają sami praco-
dawcy, a wstęp na wszystkie spotkania 
jest wolny.  Z niecierpliwością czekamy 
na następną edycję. 

Lesznowola w rankingach
 Gmina Lesznowola uplasowała się 
na 4. miejscu w rankingu Obywatelski 
Samorząd i na 15. pozycji w pierwszej 
edycji ogólnopolskiego rankingu Go-
spodarny Samorząd. Rankingi zostały 
przygotowane przez Centrum Gospo-
darcze im. Mikołaja Kopernika, Instytut 
Studiów Wschodnich oraz organizatora 
Forum Ekonomicznego w Krynicy. Kon-
kurs Gospodarczy Samorząd koncen-
truje się na ocenie rozwoju gospodar-
czego gmin i bada ich osiągnięcia z lat 
2014-2016 w odniesieniu do roku 2013. 
Nagrody są przyznawane w trzech ka-
tegoriach: miasta na prawach powiatu, 
gminy miejsko wiejskie oraz gminy wiej-
skie (jak Lesznowola). W kapitule kon-
kursu znalazło się wielu znakomitych 
ekspertów, m.in. Stanisław Karczewski 
– Marszałek Senatu, Marek Rocki – Rek-
tor Szkoły Głównej Handlowej, Andrzej 
J. Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie oraz Paweł Jabłoń-
ski – Dyrektor Centrum Gospodarczego 
im. Mikołaja Kopernika. Wyniki zostały 
ogłoszone 4 września podczas XXVII Fo-
rum Ekonomicznego w Krynicy. Gminę 
Lesznowolę reprezentowała Przewodni-
cząca Rady Gminy – Bożenna Korlak.

Agnieszka Adamus
UG Lesznowola

Inauguracja roku szkolnego w nowym  budynku 

przy ul. Łączności w Łazach 

Uśmiechnięci nauczyciele mianowani 

podczas uroczystości w Urzędzie

SP Łazy - budynek 

przy ul. Łączności
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Straż miejska oczyszcza 
miasto z wraków
PIASECZNO W ciągu niespełna roku strażnicy usunęli z ulic miasta 17 

nieużywanych przez właścicieli, niszczejących samochodów

 Gruchoty, zajmujące często miejsca parkingowe, są usuwane przez straż 
miejską od listopada ubiegłego roku. Do końca 2016 roku na parking przy 
ul. Mozaikowej w Warszawie odholowano siedem rupieci. Dwóch właścicieli, 
po wpłaceniu prawie 550 zł, zdecydowało się odebrać wywiezione tam auta. 
Pozostałe, jako że w ciągu sześciu miesięcy nikt się po nie nie zgłosił, zosta-
ły wyrejestrowane i zezłomowane. W tym roku na warszawski parking ode-
słano pozostałe 10 samochodów, z których do utylizacji trafi ł na razie jeden. 
– Niszczejące pojazdy zwykle zabieramy z dużych osiedli – mówi Mariusz Ło-
dyga, komendant straży miejskiej. – Często zostawiają je robotnicy pracujący 
na budowach. Większość aut jest w złym stanie i nie nadaje się do remontu.
 Przed odholowaniem każdy samochód zostaje najpierw oznaczony spe-
cjalnymi taśmami. Dla wielu właścicieli stanowi to bodziec, aby zabrać nie-
używany pojazd.

TW

Nowa hala sportowa w Krauzówce
PIASECZNO Szkoła Podstawowa nr 2 to kolejna zmodernizowana przez gminę podstawówka, która na re-

mont czekała tak naprawdę kilkadziesiąt lat. - To nasza wspólna zasługa – podkreślił zwracając się do rad-

nych, rodziców i grona pedagogicznego wiceburmistrz Daniel Putkiewicz

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy 
Krauze w Zalesiu Dolnym została po-
większona o nową halę sportową, za-
plecze magazynowo-szatniowe, sani-
tariaty, pokój nauczycielski, gabinet le-
karski oraz pomieszczenia gospodar-
cze. W północnej części budynku wy-
dzielono pomieszczenia przeznaczone 
na przedszkole. Na piętrze znajdą się 
sale lekcyjne, sanitariaty oraz filia bi-
blioteki publicznej. Komunikację mię-
dzy piętrami nowej i starej części szko-
ły zapewni winda. Kompleks jest przy-
jazny dla osób niepełnosprawnych. 

Krauzówka razy dwa

 Dobudowana część szkoły ma 
powierzchnię ponad 2,2 tys. mkw. i 
dzięki niej Krauzówka „urosła” nie-
mal dwukrotnie. Za nową częścią 
podstawówki ulokowano wielofunk-
cyjne boisko z nawierzchnią poliure-
tanową, bieżnią i skocznią do skoku 
w dal, a także nowy, ogrodzony plac 
zabaw wyposażony w małe urządze-
nia rekreacyjno-edukacyjne.  
 Od strony wjazdu z ul. Buko-
wej postawiono wiatę przeznaczo-
ną na 100 rowerów. Cały teren zy-
skał też nowe ogrodzenie wraz z 
furtkami i bramami wjazdowymi. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 
blisko 12 mln zł.

Uroczyste przecięcie wstęgi

 We wtorek po południu odby-
ło się uroczyste otwarcie dobudo-

wanej części placówki. Po odśpie-
waniu hymnu państwowego i pieśni 
o szkole zaproszonych gości powi-
tał dyrektor „Dwójki”, Jacek Żabic-
ki. - Nowa hala będzie mogła przy-
jąć kilka klas jednocześnie – oznaj-
mił. - Uczniowie, to wasze święto, 
bo wszystkie te pomieszczenia zo-
stały wzniesione z myślą o was.
 Po krótkiej modlitwie i uroczy-
stym poświęceniu obiektu przez księ-
dza Tadeusza Huka, głos zabrał bur-
mistrz Piaseczna Zdzisław Lis, któ-
ry pochwalił architektów, że uda-
ło im się zmieścić tak duży obiekt 
na niewielkiej działce. - Cieszę się, 

że dzieci będą miały gdzie rozwijać 
swoje sportowe pasje – dodał. Wi-
ceburmistrz Daniel Putkiewicz, jak 
się okazało absolwent Krauzówki 
podkreślił, że szkoła na moderniza-
cję czekała kilkadziesiąt lat. Przypo-
mniał, że dużo czasu zajęły przygo-
towania do rozbudowy, w tym ure-
gulowanie kwestii własnościowych. 
- Ta szkoła jest dowodem na to, że 
jeśli dobrze układa się współpraca 
burmistrza, radnych, rodziców i na-
uczycieli możemy realizować kolej-
ne etapy rozbudowy naszych obiek-
tów – dodał Daniel Putkiewicz.

Tomasz Wojciuk

PIASECZNO

Przejazd zamknięty do października
 Remontowany od sierpnia przejazd kolejowy łączący ulicę Jana Pawła II z 
ulicą Orężną miał zostać otwarty w ubiegły wtorek. Niestety, w jego rejonie 
cały czas trwają prace. Kolejny termin udostępnienia przejazdu ustalono na 
najbliższy wtorek 3 października. Swoją drogą ciekawe, czy kolejarzom uda 
się go dotrzymać? 

TW
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„Galeria handlowa” 
już nieaktualna
KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańców serca uzdrowiska i władze miasta za-

niepokoiła treść ogłoszenia na stronie internetowej biura nieruchomości, 

w którym właściciel oferował działkę „pod budowę np. galerii handlowej”

 Porośnięta starymi sosnami posesja znajduje się u zbiegu ulic Piłsudskie-
go i Matejki, po sąsiedzku z popularną cukiernią i obok jednego z głównych 
wejść do Parku Zdrojowego. Ma 3140 mkw. powierzchni i może być przezna-
czona m.in. pod budowę obiektów usługowo handlowych o maksymalnej 
wysokości 12 metrów.  
 – Sporo osób, przede wszystkim sąsiadów, zbulwersowała i przeraziła ta 
oferta. To super reprezentacyjne miejsce w mieście. Takie atrakcje, jak duże 
obiekty handlowe, nie są nam tu potrzebne – mówi Andrzej Cieślawski, prze-
wodniczący rady miejskiej.      
 Włodarzy miasta tak zaniepokoiły te wieści, że burmistrz dokonał reko-
nesansu w piaseczyńskim starostwie i Nadleśnictwie Chojnów. W pierw-
szym urzędzie zapytał, czy ktoś złożył wniosek o pozwolenie na budowę na 
tej działce, a w drugim dowiadywał się, czy zwracano się o zgodę na wycię-
cie drzew. Okazało się jednak, że ani w pierwszym ani w drugim przypadku 
nie składano takich wniosków. Nadleśnictwo ma rozpatrzyć tylko prośbę wła-
ścicieli o cięcia sanitarne posuszu. – Jeżeli ktoś będzie chciał budować na tej 
działce obiekt, który nas zaniepokoi, będziemy zaskarżać decyzje urzędów 
– zapowiedział burmistrz. 
 We wtorek udało nam się porozmawiać z właścicielką nieruchomości. O 
tym, że powstał protest dowiedziała się od nas. – Ogłoszenie o sprzedaży tej 
działki jest już nieaktualne, wycofaliśmy je. Prowadzimy w tym miejscu dzia-
łalność gospodarczą i nie zamierzamy z niej rezygnować. Proszę wszystkich 
uspokoić – poprosiła kobieta. 
–  To dobra informacja – skomentował z ulgą Andrzej Cieślawski.

PC

Mieszkańcy przerazili się, że ktoś będzie chciał wybudować 

duży sklep w reprezentacyjnej części uzdrowiska

Być jedyną taką. Na świecie
KONSTANCIN-JEZIORNA Beata Jałocha, która przez trzy lata była związana z Konstancinem-

Jeziorną, walczy o tytuł pierwszej w historii Miss Świata na Wózku

 Historia Beaty cztery lata temu 
wstrząsnęła całą Polską. Pracowała 
jako instruktorka fitness i fizjotera-
peutka, przez około trzy lata zajmo-
wała się pacjentami w konstanciń-
skim Centrum Kompleksowej Reha-

bilitacji (CKR). Gdy w maju 2013 szła 
do pacjentki w Warszawie, z siód-
mego piętra spadł na nią samobój-
ca. Mężczyzna nie przeżył upadku, 
a Beata doznała dotkliwych obrażeń. 
Jej rdzeń kręgowy został przerwany. 
Sparaliżowana od pasa w dół kobie-
ta do tej pory porusza się na wózku. 

Pogodziła się z losem

 Wypadek energicznej i zabiega-
nej 28-latki tak poruszył jej przyja-
ciół i pacjentów, że skrzyknęli się, 
aby w lipcu 2013 roku zorganizować 
na rzecz jej rehabilitacji koncert w 
konstancińskim amfiteatrze. Na im-
prezie, którą poprowadził prezen-
ter „Wiadomości” Krzysztof Ziemiec 
zaśpiewali m.in. Edyta Górnia, Kay-
ah, Natalia Lesz, Rafał Brzozow-
ski oraz zagrał akordeonista Marcin 
Wyrostek. W parku były tłumy, ze-
brano ponad 85 tys. zł. Rozmach wy-
darzenia nie dziwi, kiedy słucha się 
opinii o byłej rehabilitantce. – Beata 
była bardzo oddaną pacjentom i do-
brą terapeutką, zawód był jej pasją. 
Miała talent i cały czas się szkoliła. 
Nie mogliśmy uwierzyć w to, co się 
jej stało. To był dramat – wspomina 
Urszula Kęsicka, przełożona Beaty 
Jałochy w CKR.
 Beata przechodząc ciężką reha-
bilitację zaczęła walkę o powrót do 
samodzielności. Przyjęła swój los 
takim, jaki jest i zaczęła się realizo-
wać w inny sposób, walczyć o siebie 
i spełniać swoje marzenia. Skoczy-
ła ze spadochronem, poleciała balo-
nem, wreszcie ukończyła szkolenie 
szybowcowe. Jest uśmiechnięta, try-
ska optymizmem i stanowi dosko-
nały przykład, jak poradzić sobie z 
życiem, które nagle diametralnie się 
zmienia. 

Zawojowała eliminacje

 Kilka miesięcy temu Beata Jało-
cha postawiła przed sobą kolejne wy-
zwanie – marzy o tytule Miss Whe-
elchair World 2017 (Miss Świata na 
Wózku). – Chcę pokazać, że niepeł-

nosprawność może być traktowana 
jako wyzwanie życiowe. Niepełno-
sprawność może być fajna, ładna i 
miła dla oka, i że dziewczyny poza 
tym, że fajnie wyglądają na zdję-
ciach, robią coś więcej w życiu – tłu-
maczyła reporterowi Radia Kraków. 
 Pierwszy krok Beata już zrobi-
ła. W sierpniu zdominowała krajowe 
eliminacje do konkursu i w interne-
towym głosowaniu zdobyła 26,5 tys. 
głosów! Kolejny etap 7 paździer-
nika, o godz. 19. Tego dnia w Are-
nie Ursynów odbędzie się gala fina-
łowa z udziałem 24 kobiet z niemal 
wszystkich kontynentów. – Będzie-
my za Beatkę trzymać kciuki i głoso-
wać – zapowiada Urszula Kęsicka.
 Wybory Miss Świata na Wóz-
ku – pierwsze na globie – zorgani-
zowała Fundacja Jedyna Taka, któ-
ra od 2013 roku urządza konkurs na 
najpiękniejszą Polkę poruszającą się 
za pomocą wózka inwalidzkiego. W 
2014 roku Beata Jałocha została w 
tym plebiscycie pierwszą wicemiss. 
Fundacja  tłumaczy, że chce poka-
zać, iż piękno nie ma barier. – Pra-
gniemy, aby osoby z niepełnospraw-
nością zostały zauważone przez pra-
codawców, żeby były zapraszane do 
pokazów mody, sesji zdjęciowych 
czy kampanii reklamowych – prze-
konuje.

 Już teraz trwa głosowanie na 
Miss Popularności, Beata Jałocha 
póki co jest na drugim miejscu. Wię-
cej tu: http://misswheelchairworld.
com/pl/miss,17,beata-jalocha.html

Piotr Chmielewski

Beata Jałocha ze swoim Lulu – bernardyńskim psem paster-

skim (fot. Agnieszka Kulesza & Łukasz Pik) 

– Chcę pokazać, że 

niepełnosprawność 

może być traktowana jako 

wyzwanie życiowe, że może 

być fajna, ładna i miła 

dla oka – mówi kandydatka 

na miss

WYJAŚNIENIE

 W poprzednim numerze Kuriera Południowego, w artykule „Inspektor 
podejrzany o łapówkarstwo” błędnie napisałem, że były inspektor Powiato-
wego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, któremu prokuratura postawiła 
zarzuty, został w lutym zwolniony z pracy. Jednak jak wyjaśnia zaintereso-
wany, sam złożył wymówienie, ponieważ atmosfera pracy w PINB stała się 
nie do wytrzymania. Za to niedopatrzenie przepraszam.

Piotr Chmielewski   

KONSTANCIN-JEZIORNA

LESZNOWOLA

Spotkanie seniorów

Nowy sezon 

z Klubem Filmowym

 W najbliższą sobotę w świetli-
cy OSP w Nowej Woli odbędzie się  
spotkanie integracyjne seniorów. W 
programie: rozmowy, biesiada, tań-
ce. Początek o godz 17.

Tyl.

 Filmem z udziałem brytyjskiej 
aktorski Rachel Weisz w najbliższy 
wtorek o godz. 19 zostanie zain-
augurowany nowy sezon spotkań 
Konstancińskiego Klubu Filmowe-
go przy ul. Mostowej 15. Tematem 
fi lmu i dyskusji po seansie będzie 
kłamstwo. KDF czeka na wszystkich 
kinomanów z Konstancina i okolic, 
stałych bywalców oraz nową pu-
bliczność. Kolejne spotkania, pod-
czas których poruszane będą te-
maty związane z wyświetlanym fi l-
mem, ale także jego odniesienia-
mi oraz kontekstami w kulturze, 
będą się odbywały w każdy pierw-
szy wtorek miesiąca. Informacje do-
tyczące tytułów fi lmów można uzy-
skać pod adresem: abachurska@
konstancinskidomkultury.pl oraz 
pod nr tel. 22 484 20 25.

Tyl.

Wystawa matki i córki
 W najbliższą niedzielę o godz. 18 
w Galerii Pasaż w fi lii GOK Lesznowo-
la w Mysiadle odbędzie się wernisaż 
wystawy rysunku i malarstwa Izabe-
li i Tosi Szymczak pt. „E=mc2  czyli 
Energia = (matka x córka)2”

Tyl.
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Dieta prosto z pudełek
Jeszcze do niedawna uchodziły za bardzo drogie i ekskluzywne. Jednak rosnąca kon-

kurencja na rynku zdrowej żywności wymusiła spadek cen i sprawiła, że coraz więcej 

osób ma dostęp do tzw. diet pudełkowych. Czym one są i czy warto jest je stosować?

 Współczesny, stale zmieniają-
cy się tryb życia coraz bardziej na-
sila potrzebę korzystania z goto-
wych dań. W efekcie ludzie prze-
znaczają dziś znacznie mniej czasu 
na przygotowywanie oraz spokojne 
spożywanie posiłków w gronie naj-
bliższych. Dla jednych gotowanie 
to przyjemny rytuał, natomiast dla 
drugich – jedynie przykry obowią-
zek i pochłaniacz czasu. Ciekawą 
propozycją dla osób mających mało 
czasu, a jednocześnie chcących „być 
fit” może być dieta pudełkowa, czyli 
tzw. catering dietetyczny.

Wybierz dietę dla siebie 

 Niektórzy wykorzystują to udo-
godnienie, aby spędzić więcej cza-
su z dziećmi, oddać się pasji czy też 
odpocząć. Inni natomiast zatraca-
ją się w pracy, a nie wychodząc na 
zakupy czy nawet stołówkę, ogra-
niczają swoją aktywność fizyczną 
do totalnego minimum. – Z drugiej 
strony, taka „dieta”, a raczej spo-
sób odżywiania, to doskonałe roz-
wiązanie dla osób o ograniczonych 
możliwościach fizycznych np. osób 
starszych czy niepełnosprawnych – 
mówi dietetyk Tamara Siemieniuk. 
– Ogromną zaletą takich posiłków 
jest to, że w większości przypadków 
otrzymujemy zindywidualizowa-
ną dietę, mając tym samym nadzie-
ję, że artykuły spożywcze użyte do 
potraw pochodzą z najwyższej pół-
ki jakościowej.

 Obecna oferta diet pudełkowych 
jest bardzo różnorodna. Standar-
dem są już diety (najczęściej w po-
staci pięciu posiłków dziennie) do-
starczane do domu czy do pracy w 
wybranych godzinach. Uwzględnia-
ne są również preferencje smakowe i 
menu nie zawierające określonych, 
niepożądanych składników. Przy-
kładowo firma FitBox oferuje ca-
łodniowe zestawy składające się z 
posiłków przygotowywanych bez 
użycia konserwantów, z pełnowar-
tościowych produktów, świeżych 
warzyw i owoców. FitBox oferuje 
zarówno dietę wegetariańską i we-
gańską, jak i bezglutenową, dla ko-
biet karmiących czy osób chorych. 
Ceny zaczynają się od 35 zł za je-
den dzień. DietaEco stawia z kolei 
na Plan Zarządzania Dietą (opartą 
na Teście MRT - jedynej metodzie 
diagnostycznej zawierającej kom-
ponentę ilościową, umożliwiają-
cą określenie intensywności reakcji 
leukocytów na dany pokarm) obej-
mujący eliminację szkodliwych po-
karmów, oczyszczenie organizmu 
z antygenów i propozycję nowego 
stylu odżywiania z elementami die-
ty naprzemiennej. Dieta Jacob Ta-
stes koncentruje się natomiast na 
najwyższej jakości produktów. Uni-
ka wzmacniaczy smaku, konser-
wantów czy sztucznych dodatków 
- wszystkie potrawy przygotowu-
je od podstaw, z wyselekcjonowa-
nych składników, dbając o najwyż-

szą jakość, smak oraz o odpowied-
nią zawartość witamin, minerałów 
i składników odżywczych. War-
to podkreślić, że wiele firm oferu-
je również atrakcyjne promocje.
 – Jeśli uważasz, że dieta pudełko-
wa zaoszczędzi ci czasu i nerwów, od-
ciągnie od kuszących fast foodów i go-
towych dań z supermarketów, to znaczy 
że zależy ci na twoim zdrowiu – uwa-
ża Tamara Siemieniuk. – Nie zapomi-
naj jednak także o aktywności fizycz-
nej, która idealnie będzie komponowa-
ła się ze świadomym odżywianiem - a to 
wszystko łączy się w zdrowy styl życia bę-
dący obecnie na topie.

Uniknij efektu jo-jo

 Same diety należy także wybie-
rać z głową. Pamiętajmy, żeby przy 
podjęciu decyzji mieć na uwadze 
to, że nie zawsze mniej kalorii zna-
czy dla nas lepiej. Kuszącym chwy-
tem marketingowym kierowanym 
do osób chcących szybko schudnąć 
są diety poniżej 2000 kcal, co sta-
nowi jednak pewną wadę żywienio-
wą tego rozwiązania, gdyż przecięt-
na dorosła osoba o prawidłowej ma-
sie ciała i umiarkowanej aktywności 
fizycznej potrzebuje dziennie około 
2200 kcal. Do tego osoby z nadwa-
gą zwyczajowo mają znacznie więk-
sze zapotrzebowanie w ciągu dnia, 
dlatego ciągły - aż tak drastyczny 
spadek podaży energetycznej - może 
nieść ze sobą długofalowe negatyw-
ne skutki takie jak efekt jo-jo.

 – Oprócz zapoznania się z opi-
nią publiczną na temat danej firmy 
cateringowej (smak, cena), zwróć-
cie również uwagę na to, czy usłu-
ga obejmuje konsultacje dietetycz-
ne (wywiad, badanie składu ciała, 
preferencje smakowe) – radzi Tama-
ra Siemieniuk. – W gabinetach die-
tetycznych pojawia się coraz wię-
cej osób, które podejmowały próby 

różnych diet, w tym pudełkowych, 
starając się zrzucić zbędne kilogra-
my. Wspomniana wyżej współpra-
ca z dietetykiem jest kluczowa, tak-
że po to, aby nauczyć się zdrowego 
stylu życia i w przyszłości stanąć o 
własnych siłach w świecie wyborów 
związanych z jedzeniem.

Grzegorz Tylec
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Najlepsi 
w leczeniu kamicy
Dziś dobiega końca Międzynarodowy Tydzień Urologii. 

O najczęstszych dolegliwościach urologicznych, sposo-

bach ich leczenia i profi laktyce rozmawiamy z Markiem 

Zawadzkim i Przemysławem Zugajem, urologami ze 

Szpitala św. Anny w Piasecznie

Z jakimi schorzeniami pacjenci po-

winni zgłaszać się do urologa?

 Na pewno jeśli mają zaburze-
nia związane z oddawaniem mo-
czu. Gdy występuje częste par-
cie na mocz, bolesne oddawa-
nie moczu, albo jest on zabarwio-

ny na czerwono. Ale też jeśli pa-
cjent ma wysokie stężenie PSA, co 
może znamionować raka prostaty. 
Profilaktyczne badania prostaty, 
jeśli pacjent jest obciążony gene-
tycznie, należy wykonywać już po 
40. roku życia. W innym przypad-

ku takie badania powinno robić się 
po 45. roku życia. 

Czy zdrowa dieta może zminimali-

zować ryzyko raka prostaty?

 Raczej jej rozrostu, co jest 
inną jednostką chorobową. War-
to ograniczyć spożywanie tłusz-
czy zwierzęcych i dużo się ruszać. 
No i oczywiście robić regularne 
badania.  Zwłaszcza dotyczy to 
pacjentów między 50 a 60 rokiem 
życia, którzy odniosą największą 
korzyść z leczenia. 

Jakie mogą być inne dolegliwości 

urologiczne?

 Urolog zajmuje się leczeniem 
chorób układu moczowo-płciowe-
go, w tym kamicą nerkową, która 
może być bezobjawowa lub obja-
wiać się chociażby silnymi bóla-
mi w okolicy lędźwiowej, parciem 
na mocz, czasami gorączką. Aby 
ją zdiagnozować dobrze zrobić so-
bie raz do roku USG. Badanie ta-
kie pierwszy raz dobrze jest wyko-
nać po 40. roku życia.

Jakie są przyczyny powstawania 

kamicy nerkowej? Czy jest to kwe-

stia indywidualnych predyspozycji, 

złej diety, czy może obciążeń gene-

tycznych? 

 Przyczyna powstawania kamie-
ni jest złożona. Mogą to być czynni-
ki dziedziczne, ale kamica może być 
spowodowana także zaburzeniami 
wydzielania wewnętrznego, np. wap-
nia. Sporo zależy od stylu życia pa-
cjenta, tego ile płynów przyjmuje, 
diety, jakości spożywanej przez nie-
go wody. W obszarach południowej 
Europy czy Afryki, gdzie dostęp do 
wody jest ograniczony, kamica wy-
stępuje częściej. 

Czy można jakoś zminimalizować ry-

zyko wystąpienia kamicy nerkowej?

 Przede wszystkim dużą ilością 
przyjmowanych płynów, ruchem i 
odpowiednią dietą, bogatą w owoce 
i warzywa. 

A jeśli kamienie mimo wszystko 

się pojawią, jak je leczyć?

 Leczenie kamicy najczęściej 
jest leczeniem operacyjnym. 
Rzadko kiedy udaje się pozbyć ka-
mieni poprzez stosowanie leków. 
Metody są różne. Można rozbi-
jać kamienie bezinwazyjnie ultra-

dźwiękami, inną metodą jest na-
kłucie nerki, poprzez które wpro-
wadza się nefroskop. Kamień jest 
kruszony mechanicznie lub ultra-
dźwiękami, a następnie usuwany 
poprzez kanał nefroskopu. Kolej-
ną techniką jest docieranie do ka-
mieni w nerce poprzez cewkę mo-
czową  i rozbijanie ich laserem. To 
metoda endoskopowa, która jest 
bardzo mało inwazyjna i właśnie 
w niej tak naprawdę się specjali-
zujemy. Tylko w tym roku z powo-
dzeniem wykonaliśmy ponad 300  
zabiegów, po których pacjent już 
następnego dnia opuszczał naszą 
placówkę.

Czy ta metoda 

jest refundowana przez NFZ?

 Niestety nie. Mamy jednak na-
dzieję, że wkrótce się to zmieni. W 
naszym szpitalu ten zabieg kosztu-
je 4500 zł. Na brak pacjentów jednak 
nie narzekamy, a ludzie przyjeżdżają 
do nas nawet z najbardziej odległych 
zakątków Polski. 

Mimo że za taki 

zabieg trzeba zapłacić?

 Jesteśmy najlepszym oddziałem 
urologicznym w Polsce leczącym ka-
micę metodą endoskopową nazywa-
ną RIRS. Wykonujemy 80 proc. ta-
kich zabiegów w skali kraju i szkoli-
my w ich wykonywaniu innych. Cie-
szymy się świetną opinią, stąd tak 
duże zainteresowanie pacjentów. 

Rozmawiał 

Tomasz Wojciuk
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Mezoterapia, młodość bez skalpela
P R O M O C J A

Jesień to świetny czas aby zaplanować serie zabiegów poprawiających mankamenty 

naszej urody. Zachęcamy do spróbowania mezoterapii mikroigłowej przy użyciu Der-

morollera, aby uzyskać młodszą, elastyczną i promienną skórę

 Dermoroller to urządzenie w 
kształcie walca z cieniutkimi igłami. 
Poprzez masowanie i jednoczesne 
nakłuwanie skóry dermaroller pobu-
dza wytwarzanie kolagenu i elastyny, 
co odmładza skórę, poprawia nawil-
żenie i stymuluje naturalne procesy 
leczenia skóry. Rollowanie powoduje 
powstawanie na skórze mikrokanali-
ków, dzięki którym specjalne prepa-
raty przeznaczone do zabiegów me-
zoterapii mikroigłowej wchłaniają 
się, a  ich działanie jest o wiele bar-
dziej efektywne. 

Dla kogo 
 Mezoterapia mikroigłowa  dosko-
nale walczy ze zmarszczkami, rozstę-
pami, bliznami, przebarwieniami. Za-
bieg dermarollerem,  to forma tera-
pii odmładzającej. Na efekty użycia 
dermarollera trzeba poczekać, zwy-
kle 6-9 miesięcy! Jednak wiele osób 
twierdzi, że zauważyło je już po kilku-
krotnym użyciu rolki. 

Dermaroller działa na:
blizny - spłyca, ujednolica i niejedno-
krotnie likwiduje blizny potrądziko-
we i ubytki w skórze
rozszerzone pory - zmniejsza nie-
estetyczne zagłębienia, ułatwia pe-
netrację preparatów zwężających 
pory, pomaga uporać się z trądzikiem
rozstępy - nie tylko je zmniejsza, ale 
też rozjaśnia; najlepsze efekty widzi 

się na rozstępach świeżych, zaróżo-
wionych
przebarwienia - likwiduje głównie 
te potrądzikowe (ciemne, nieeste-
tyczne plamy), przyspiesza regenera-
cję skóry, rozświetla i rozjaśnia skórę
zmarszczki - działa przeciwzmarszcz-
kowo, spowalnia proces starzenia się 
skóry, podkręca produkcję kolagenu
cellulit - dermaroller wspomaga pro-
ces ujędrniania skóry, zwiększa jej 
napięcie i redukuje podskórne zgru-
bienia

 Zależnie od tego jaki chcemy uzy-
skać efekt stosujemy dermoroller z 
różną długością igieł od 0,2 mm do 2 
mm. Do dyspozycji mamy też różną 
szerokością rolki od wąskich, do za-

biegów na okolice oczu, do szerokich 
na rozstępy czy celullit.

Zabieg odmładzający 

z maską - Roller Face 

- TERAZ tylko 130 zł 
(przy pierwszym zabiegu 

dopłata za dermoroller)

Salon BB, 

ul. Młynarska 6/45 

wejście od Warszawskiej, 

Tel. 22 401 1234 

www.bbsalon .pl

Cera po lecie
Nadeszła jesień, dla większości z nas oznacza to koniec opalania, 

wysokich temperatur i kontaktu z morską wodą. Jednak nasza 

skóra jeszcze się nie zregenerowała po lecie, a teraz będzie nara-

żona na uciążliwe warunki, takie jak działanie niskich temperatur 

i suchego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach

 Jeśli jesienią w porę nie pomyślimy o swojej skórze, wkrótce zauważymy, 
że  straci ona swój blask, stanie się szorstka i matowa. A należy powiedzieć, że 
jesień jest idealnym czasem, aby zregenerować skórę po lecie i przygotować 
ją do nadejścia zimy.
 Jesienią doskonałe będą zabiegi mające na celu głębokie złuszczenie na-
skórka, nawilżenie, regenerację, odżywienie, wygładzenie  oraz rozjaśnienie 
przebarwień. Na tę porę roku można polecić mikrodermabrazję, oczyszcza-
nie manualne i złuszczanie kwasami.

Mikrodermabrazja diamentowa

 Mikrodermabrazja jest nowoczesną techniką, która za pomocą łagodne-
go, mechanicznego peelingu poprawia funkcjonowanie skóry i pomaga upo-
rać się ze specyfi cznymi problemami skórnymi. 
 Skóra jest oczyszczona, znikają delikatne  przebarwienia, pobudzony  do  
produkcji kolagen i elastyna powodują odmłodzenie, wygładzenie drobnych 
zmarszczek. 

Oczyszczanie twarzy - manualne

 Zabieg polega na ręcznym usunięciu zaskórników  i innych zanieczysz-
czeń gromadzących się pod powierzchnią skóry. Pierwszym etapem oczysz-
czania manualnego jest dokładny demakijaż twarzy. Następnie kosmetycz-
ka wykonuje peeling w celu usunięcia warstwy zrogowaciałego naskórka. 
Potem na kilkanaście minut nakłada na skórę preparat o działaniu rozmięk-
czającym i kieruje na twarz strumień pary, która rozszerza pory oraz wzmac-
nia działanie preparatu. Następnie kosmetyczka usuwa zalegającą w porach 
treść poprzez uciskanie palcami w jednorazowych rękawiczkach. Po usunię-
ciu zaskórników, twarz jest dezynfekowana darsonvalem,  aplikowany jest 
krem lub maska o działaniu przeciwzapalnym i łagodzącym. 

Złuszczanie kwasami

 Zabiegi z kwasami powodują głównie złuszczanie naskórka, ale zakres ich 
oddziaływania jest bardzo duży. Każdy rodzaj skóry, każdy problem  będzie 
potrzebował innego rozwiązania, czyli użycia innego kwasu
 Najbardziej uniwersalny i delikatny będzie peeling kwasem migdałowym 
przeznaczony  do pielęgnacji każdego rodzaju skóry twarzy i ciała. Z powo-
dzeniem mogą korzystać z niego osoby opalające się na słońcu i w solarium, 
z problemem słabego i umiarkowanego trądziku pospolitego, z tendencją do 
przebarwień jak również nietolerujące innych zabiegów z kwasami.  Zabieg 
zapobiega fotostarzeniu i sprawia, że skóra staje się bardziej odporna i mniej 
wrażliwa na promienie UV. Po zabiegu możemy spodziewać  się, że skóra bę-
dzie odmłodzona, wygładzona, napięta, zregenerowana, koloryt  ujednoli-
cony, wyciszone stany zapalne. W przypadku skór trądzikowych zabieg dzia-
ła  antybakteryjnie, wyciszająco,  oczyszcza skórę z zaskórników i normalizuje 
stany zapalne. Zabieg polecany jest w seriach.

BZ
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Bezpieczna droga do szkoły
PIASECZNO Jak skutecznie radzić sobie z zagrożeniami na drodze? Przekonać się można 

było podczas niedzielnego pikniku na rynku w Piasecznie

 Imprezę o charakterze rekreacyj-
no-edukacyjnym, z różnorodnymi 
atrakcjami dla rodzin  zorganizował 
Punkt Informacji Europejskiej Eu-
rope Direct – Piaseczno. Najmłodsi 
korzystali  z miasteczka rowerowego 
i konkursów z nagrodami (plastycz-
nego oraz wiedzy) na temat  bezpie-
czeństwa drogowego, a ci nieco star-
si mogli z kolei wsiąść do symulato-
ra dachowania samochodu i zoba-
czyć, jak wygląda wystrzał podusz-
ki powietrznej.
 – Wrażenia z symulatora dacho-
wania były bardzo fajne, choć ude-
rzyłem głową w dach auta – mówi 
pan Dariusz, mieszkaniec Piasecz-
na. – Pokazuje to, że należy zapi-
nać pasy i to nie byle jak, ale robić to 
bardzo uważnie. Nie mogą być skrę-
cone, bo to wszystko jest naprawdę 
ważne. Przyszedłem tu dziś z całą 
rodziną żeby dzieci, już od małego, 
poznawały zasady bezpieczeństwa.
 Na stanowiskach Komendy Po-
wiatowej Policji w Piasecznie reali-
zowano m.in. działania w ramach 
programów „Moja Komenda” i 
„Dzielnicowy bliżej nas”, a uczestni-
cy imprezy z uwagą przyglądali się 
pokazom udzielania pierwszej po-
mocy (zarówno przez ratowników, 
jak i strażaków) z wrakiem auta i 
fantomem. Na własne oczy przeko-
nać się można było również jaki jest 
wpływ picia alkoholu na naszą per-
cepcję.
 – Założyłam specjalne gogle i 
musiałam przejść przez różne prze-
szkody – opowiada Sara Miszew-

ska, mieszkanka Piaseczna. – Symu-
lowały one jak wygląda droga, gdy 
ma się we krwi 1,6 promila alkoho-
lu. Rzeczywistość jest wtedy zupeł-
nie inna, widzi się wszystko podwój-
nie i nawet pieszo bardzo trudno jest 
wówczas pokonać przeszkody.
 Imprezie towarzyszyły również 
spotkania dotyczące bezpieczeństwa, 
pokazy sztuk walki, a na miejscu moż-
na było także oznakować rower.
 – Wydarzenia tego typu są po-
trzebne, ponieważ uświadamiają 
naszym mieszkańcom, że za bez-
pieczeństwo na drodze odpowiada-
ją wszyscy uczestnicy ruchu drogo-
wego, zarówno kierowcy, jak i  pie-
si – podsumowuje Hanna Kułakow-
ska-Michalak, wiceburmistrz Pia-
seczna. – W ostatnim okresie w gmi-

nie było wiele wypadków, co świad-
czy o tym, że taka edukacja jest bar-
dzo potrzebna. My, jako mieszkań-
cy, musimy wiedzieć jak w sposób 
bezpieczny poruszać się po drodze, 
ale powinniśmy również wiedzieć 
jak prawidłowo zareagować, kiedy 
będziemy świadkami wypadku i ja-
kie są skutki nadmiernej prędkości i 
niezapiętych pasów. 
 Gmina, wspólnie z policją i 
strażą miejską, prowadzi wiele ak-
cji edukacyjnych dla dzieci z przed-
szkoli i uczniów miejscowych szkół. 
– Poprzez dzisiejszy piknik chcieli-
śmy również dotrzeć do dorosłych i  
pokazać im realne skutki niewłaści-
wych zachowań na drodze – kończy 
Hanna Kułakowska-Michalak.

Grzegorz Tylec

Żegnajcie do wiosny
wspólne przejazdy
PIASECZNO W trakcie ostatniego w tym roku Nightskatingu w Pia-

secznie – wieczornego przejazdu na rolkach ulicami miasta - 

było wprawdzie dość chłodno, ale nie odstraszyło to prawie 100 

uczestników od pokonania 14-kilometrowej trasy

 Bezpłatnej przejażdżce przy 
dźwiękach muzyki towarzyszyły 
konkursy i wydarzenia artystyczne. 
Przed ostatnią w tym sezonie jazdą 
przez miasto i okolice (m.in. Gołków, 
Jazgarzew i Wólkę Kozodawską) wy-
stąpił Michał Kisielewski ze swoim 
projektem Kolorofonia.
 – To bardzo fajna inicjatywa, 
dlatego postanowiłem wesprzeć 
ją swoimi występami – mówi wy-
konawca. – W pomysłowy sposób 
łączy świat sportu i muzyki.
 Wszystko wskazuje na to, że 
Nightskating powróci do Pia-
seczna już wiosną przyszłego 
roku, a tymczasem pozostaje 
czekać na pierwszą (zaplanowa-
ną na październik) jesienną Rol-
kotekę (dyskotekę na łyżworol-
kach i wrotkach), która pomo-
że przeczekać i utrzymać formę 
przez chłodniejsze miesiące. 

Grzegorz Tylec

URSYNÓW

Powstanie nowy park
 W Warszawie powstaną trzy parki z unijnym dofi nansowaniem. Jednym z 
nich będzie Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, który ma powstać 
na przedpolu Lasu Kabackiego w rejonie ul. Rolnej (u podnóża tzw. Górki 
Trzech Szczytów). Prace obejmą uporządkowanie istniejącej zieleni (oczysz-
czenie terenu, usunięcie samosiejek) i założenie ok. 6 ha trawników, posa-
dzenie 300 nowych drzew i 0,5 ha krzewów. Powstaną nowe ciągi spacerowe 
i biegowe o nawierzchniach przepuszczalnych, droga rowerowa, plac cen-
tralny i aleja z oświetleniem parkowym. W parku będą także place zabaw dla 
dzieci, ławki, stoły, urządzenia do gier.

TW

Potańcówka i piknik sąsiedzki 

przy jeziorze Zgorzała
 W sobotę 30 września odbędzie się potańcówka i piknik sąsiedzki przy je-
ziorze Zgorzała (ul. Kórnicka). Na wszystkich gości, którzy przyjdą na to wy-
darzenie czeka mnóstwo atrakcji: nauka tańca dla dorosłych i dzieci, foto-
ramka, zabawy i animacje dla najmłodszych, darmowe przejażdżki kucyka-
mi, dmuchańce, wata cukrowa i wiele innych. Będzie też konkurs ciast z cie-
kawymi nagrodami, a każdy kto przyniesie własnoręcznie upieczone ciasto, 
otrzyma prezent od sponsorów. Na głodnych będą czekały kiełbaski z grilla 
oraz darmowa grochówka. Impreza odbędzie się w godz. 16-21.30.

TW

Brydż wydłuża życie
GÓRA KALWARIA Hotel na opłotkach Góry Kalwarii stał się „Mekką brydżystów” – jak sami 

mówią wielbiciele tej karcianej gry

 W sobotę i niedzielę brydżyści 
głównie z Warszawy i Radomia 
zjechali do 3F Centrum Rozryw-
ki i Wypoczynku na Mariankach, 
aby rozegrać pierwsze w historii 
gminy Mistrzostwa Góry Kalwarii 
w Brydżu Sportowym pod patro-
natem burmistrza, a także zawody 
z cyklu Grand Prix Mazowsza. W 
sobotę do stołów zasiadło 31 par, 
a w niedzielę aż 43. Zwodnicy byli 
w najróżniejszym wieku – od kil-
kunastu do lat 90. – Brydżyści to 
jest specyficzna społeczność. Sku-
pia wszystkie zawody, opcje po-
lityczne i środowiska – przyzna-
je Jan Maria Chodorowski, arcy-
mistrz międzynarodowy i wespół z 
żoną wicemistrz Europy. Romans 
pana Jana z brydżem trwa od 
60 lat. – I uważam że jeszcze nie 
umiem grać, całe życie człowiek 
się uczy, liczy się doświadczenie i 
ogranie – przekonuje. – Brydż wy-
dłuża życie, to jest stwierdzone na-
ukowo. Powoduje, że mózg tworzy 
nowe połączenia nerwowe i  to m.in. 
odsuwa Alzheimera – nie może na-

chwalić się gry arcymistrz, współor-
ganizator zawodów. 
 Biorący udział w weekendowych 
turniejach przyznawali, że w Górze 
Kalwarii znaleźli „przyjazne miejsce 
dla brydża”. Od dwóch lat w hote-
lu na Mariankach, co kilka miesięcy, 
są organizowane wczasy brydżowe 

(w ich trakcie można m.in. poznać 
grę „od zera”). Zasady tej gry logicz-
nej, której korzenie sięgają XVI wie-
ku, nie są uważane za łatwe i dlatego 
wciąż trzeba się uczyć i nabierać do-
świadczenia. – Brydżyści są wyma-
gający, nie są łatwymi klientami, ale 
jednocześnie lubią rodzinną atmos-
ferę – przyznaje Marta Matysiak, 
menadżerka obiektu. 
 Ponieważ Góra Kalwaria stała się 
„Mekką” dla amatorów tej gry powstał 
pomysł, aby zorganizować pierwsze 
zawody brydżowe. W niedzielę, dzię-
ki wsparciu gminy i sponsora Jarosła-
wa Jaska najlepsza para mogła wygrać 
1000 zł, więcej niż na większości za-
wodów z cyklu Grand Prix.

PC

W weekend w Górze Kalwarii w karty zagrały łącznie 74 pary  
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Stadion ma nowe trybuny
PIASECZNO Przy głównym boisku na stadionie miejskim wreszcie po-

jawiły się nowe, estetyczne trybuny. Wkrótce obok nich ma zostać za-

montowane także gniazdo spikera

 Stare, betonowe trybuny zostały rozebrane w lipcu. W ich miejsce, w ubie-
głym tygodniu, pojawiły się nowe. - Ich montaż trwał tylko trzy dni, od wtor-
ku do czwartku – mówi Łukasz Kamiński z GOSiR-u.
 Na nowych trybunach będzie mogło zasiąść prawie 1000 kibiców, 792 po 
stronie gospodarzy i 132 po stronie gości. Sektory, dla bezpieczeństwa, zo-
stały oddzielone metalowymi przegrodami. Inwestycja kosztowała 180 tys. zł. 
Jest to mniej niż zakładano, dlatego za pozostałe pieniądze montowane jest 
oświetlenie boiska głównego, aby drużyna mogła trenować na nim po zmro-
ku. Przy trybunach ma zostać wybudowane także gniazdo spikera. - Chce-
my kupić też kontenery szatniowe i zrobić trybunę dla gości przy sztucznym 
boisku, na którym czasami odbywają się mecze ligowe – dodaje Łukasz Ka-
miński. Cały czas trwają także przymiarki do budowy zadaszenia przy boisku 
bocznym. Mimo że wyłoniony jest już wykonawca inwestycji, prace najpraw-
dopodobniej rozpoczną się dopiero wiosną przyszłego roku.
 Także wiosną ma zostać zadaszona jedna z trybun przy boisku głównym.
Pozostałe trybuny zostaną zadaszone w późniejszym terminie.

TW

Na nowych trybunach będzie 

mogło zasiąść prawie 1000 widzów

Święto muzyki klasycznej
PIASECZNO W niedzielę w kościele p.w. św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu odbył 

się koncert inaugurujący IX Międzynarodowy Festiwal Musica Classica. Patronem me-

dialnym wydarzenia jest Kurier Południowy 

 Jako pierwszy swoje znakomite 
umiejętności zaprezentował kwin-
tet dęty blaszany ArtBrass Ensem-
ble w składzie: Lubomir Jarosz - 
trąbka, trabka piccolo, Robert Fili-
pek - trąbka, Anna Baran - waltor-
nia, Ewa Harasimiuk - puzon i Ar-
kadiusz Więdlak - tuba. Zespół ten 
występuje od 11 lat, wykazując się 
prawdziwie wirtuozowską sprawno-
ścią i zachwycając brzmieniem.
 Koncert rozpoczął się wykona-
niem utworu „Trumpet Volunta-
ry” J.Clarka. Publiczność wysłucha-
ła również „Renaisande Dances” T. 
Susato, Sonaty „Saint Mark” T. Al-
binoniego i „Mr. Jums” C. Hazel-
la. Widownia szczególnie entuzja-
stycznie zareagowała na kompozy-
cję „Obój Gabriela” - temat z filmu 
„Misja” E. Moricone. Nie obyło się 
też bez bisów. Całość poprowadził 
Andrzej Sochocki, organista, dyry-
gent, pedagog i prezes Stowarzysze-
nia Miłośników Muzyki Klasycznej 
Con Fuoco, który w ciekawy sposób 

przybliżył publiczności kompozyto-
rów i epoki słyszanych utworów.
 A już w najbliższą niedzielę o godz. 
19, tym razem w kościele p.w. św. Ro-
cha w Jazgarzewie, odbędzie się drugi 
z pięciu koncertów Festiwalu. Na cym-
bałach koncertowych i fletni Pana za-

gra, wybitnie utalentowany, profesor 
Akademii Muzycznej w Kijowie Gri-
gorij Agratina, a na organach Robert 
Grudzień - wirtuoz, organista Filhar-
monii Lubelskiej i kompozytor.

Grzegorz Tylec

R E K L A M A

R E K L A M A
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Marzę, by znów chodzić
GÓRA KALWARIA O tym tragicznym wypadku rok temu było bardzo głośno. Mariusz Pod-

górzak stracił w nim rękę i obie nogi. Ocalił życie i teraz z pomocą rodziny rozpoczyna 

walkę o usamodzielnienie

 Niedziela 28 sierpnia minionego 
roku. Wracając od wujka Mariusz 
mija na motocyklu rondo w Górze 
Kalwarii i jedzie drogą krajową w 
kierunku Grójca. W pewnej chwili, z 
lewej strony, z ul. 11 listopada wyjeż-
dża honda. Dochodzi do zderzenia. 

Miejsce wypadku wygląda maka-
brycznie. Mariusz ma urwaną prawą 
rękę, zmiażdżoną lewą stronę ciała 
i broczy krwią. Na pomoc chłopa-
kowi rzuca się przypadkowo znaj-
dujący się na miejscu ksiądz. Pogo-
towie helikopterem przewozi mło-
dego mieszkańca pobliskiego Alek-
sandrowa do stołecznego szpita-
la na Szaserów. Operacja trwa wie-
le godzin. Lekarze dają Mariuszowi 
1 procent szans na przeżycie. Po kil-
ku dniach, żeby go ratować, medycy 
muszą mu amputować obie nogi po-
wyżej kolan, ponieważ wdała się w 
nie martwica. – To było dla nas coś 
strasznego. Nie rozumieliśmy, jak 
młodego człowieka mógł tak moc-
no doświadczyć los – załamuje ręce 
Magdalena Podgórzak-Nojek, sio-
stra chłopaka. – Później pojawił się 
problem z lewą ręką. To już nas do-
biło do końca. Na szczęście leka-
rzom udało się ją uratować.

Podziwiają, że daje tyle z siebie

 – Marzę, by znów chodzić. Że-
bym mógł radzić sobie bez po-
mocy innych ludzi – mówi Ma-
riusz patrząc prosto w oczy. Od-
wiedziliśmy go w konstancińskim 
Stocerze. Od początku września 
przebywa na oddziale rehabilita-
cyjnym. Uczy się chodzić na tym-
czasowych, szpitalnych protezach 
(może ich używać tylko przez pół 
roku) i wzmacnia mięśnie odpo-
wiedzialne za chód. Spotyka się 
również z psychologiem i psy-
chiatrą, przyjmuje leki antydepre-
syjne. – Rozmawiamy o trudnych 
sprawach, myślę o tym wszystkim, 
co mnie spotkało: stało się, teraz 
trzeba coś z tym zrobić. Ludzie w 
Stocerze dają mi dużo energii do 
walki. Mówią: ale cię podziwiamy, 
że dajesz tyle z siebie, że chcesz 
chodzić – opowiada 22-latek.

 – Pierwszy raz od ponad roku wi-
działam Mariusza tak szczęśliwego w 
dniu, kiedy założono mu protezy i przy 
pomocy protetyków zrobił swój pierw-
szy od wypadku krok – mówi Magda-
lena Podgórzak-Nojek.
 Za około dwa tygodnie Mariusz 
wróci do domu, który tylko w nie-
wielkim stopniu jest przystosowa-
ny dla osoby niepełnosprawnej. Tam 
jest uwięziony na pierwszym pię-
trze. Każde wyjście z domu, każdy 
wyjazd na badania czy konsultacje 
lub spacer, wymaga pomocy dwóch 
osób dorosłych do znoszenia wózka. 
Rodzina pomaga mu nie tylko przy 
jedzeniu, ale także przy załatwianiu 
potrzeb fizjologicznych, czy myciu. 
– Dzięki pomocy dobrych ludzi 
przystosowaliśmy mój dawny po-
kój do potrzeb Mariusza – tłumaczy 
pani Magdalena. W niedzielę Cari-
tas parafii w Sobikowie zbierało dat-
ki na dostosowanie łazienki do po-
trzeb chłopaka. 

Założyły fundację, by pomóc bratu

 Mariusz Podgórzak ukończył 
szkołę samochodową w „Budowlan-
ce” w Górze Kalwarii. Od dziecka 
interesował się motoryzacją. Przed 
wypadkiem przez 9 miesięcy pra-
cował jako kierowca. – Okazało się, 
że to za krótko, żeby dostać ren-
tę – mówi Ewelina Podgórzak, dru-
ga z sióstr 22-latka. Dlatego rodzina 

pisze do ubezpieczyciela kierowcy, 
który zajechał drogę chłopakowi, o 
zrozumienie i wypłatę odszkodowa-
nia. Towarzystwo asekuracyjne jed-
nak czeka na rozstrzygnięcie sprawy 
sądowej dotyczącej wypadku, w któ-
rej Mariusz jest uznany za poszko-
dowanego. Jest jedno „ale” – chło-
pak nie miał uprawnień do kierowa-
nia motocyklem.
 Siostry Mariusza nie mogąc po-
zostać obojętne na los brata, zdecy-
dowały się założyć Fundację Nowa 
Nadzieja. Rozpoczynają zbiór-
kę funduszy na zakup protez nóg 
i ręki (potrzebnej m.in. do uzyska-
nia równowagi przy chodzeniu), 
w sumie to koszt prawie 900 tys. 
zł. – Jako rodzina nie jesteśmy w 
stanie zapewnić mu także dodat-
kowych zabiegów, które są kluczo-
we, do tego żeby lewa ręka osią-
gnęła taki stopień sprawności, aby 
mógł on tą kończyną obsługiwać 
przyszłe protezy – mówi Magda-
lena Podgórzak-Nojek. Kobiety li-
czą, że dotrą do ludzi dobrej woli i 
przedsiębiorców, którzy darowiznę 
na takie cele mogą odliczyć od podat-
ku. Szczegóły na stronie http://funda-
cja-nowa-nadzieja.mozello.com. 
 – Teraz pozostaje mieć nadzie-
ję. Nadzieja umiera ostatnia – mówi 
Mariusz, kiedy żegnamy się z nim w 
Stocerze.

- W Stocerze dają mi dużo energii. Mówią: podziwiam, 

że dajesz tyle z siebie, że chcesz chodzić – opowiada 22 latek

Siostry Mariusza 

zdecydowały się założyć 

Fundację Nowa Nadzieja. 

Rozpoczynają zbiórkę 

funduszy na zakup protez 

nóg i ręki, w sumie to koszt 

prawie 900 tys. zł 

Szef powiatowej policji 
już na emeryturze
PIASECZNO Kilka dni temu, niespodziewanie pracę na stanowisku ko-

mendanta powiatowego policji w Piasecznie zakończył insp. Robert 

Kokoszka. Jego obowiązki pełni obecnie mł. insp. Robert Chmielewski

 Insp. Kokoszka funkcję komen-
danta powiatowego policji pełnił 
od czerwca 2015 roku. Dał się po-
znać jako wyrozumiały szef o łagod-
nym usposobieniu, lubiany zarów-
no przez podwładnych, jak i samo-
rządowców, z którymi pozostawał 
w zdrowych partnerskich relacjach. 
Insp. Kokoszka został przeniesio-
ny do Piaseczna z Otwocka decyzją 
ówczesnego komendanta stołecz-
nego policji inspektora Michała Do-
maradzkiego i zastąpił na stanowi-
sku mł. insp. Jarosława Konończuka. 
Na terenie powiatu piaseczyńskiego 
pracował ponad 2 lata, a od 15 wrze-
śnia – decyzją szefa stołecznej policji 
insp. dr Rafała Kubickiego – przeszedł na emeryturę. Obecnie obowiązki ko-
mendanta powiatowego przejął jego dotychczasowy zastępca, mł. insp. Ro-
bert Chmielewski.
 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej za dobrą współpracę podziękowali 
Robertowi Kokoszce radni oraz burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. Były komen-
dant otrzymał pamiątkowy dyplom i drobne upominki. Podziękowania prze-
kazali także byłemu komendantowi radni oraz wójt gminy Lesznowola.

TW

PIASECZNO

Marsz seniorów
 Już dziś z okazji 10-lecia piaseczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
odbędzie się marsz seniorów nordic walking. Początek o godz. 10.30 na pla-
cu Piłsudskiego.

Tyl.

  

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, wywieszony został wykaz nw. 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

 
ul. Jaworskiego(dz. ew. nr 10/46 z obrębu 02-02).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami tut. Urzędu osobiście lub telefonicznie tel. (22) 756-44-91 lub na stronie  
bip.konstancinjeziorna.pl.

R E K L A M A

R E K L A M A
Piotr Chmielewski
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Park czy park(ing) przy Młynarskiej?
PIASECZNO Od lipca trwa porządkowanie terenu zielonego u zbiegu ulic Warszawskiej i 

Młynarskiej. Mimo że na skwerze mają pojawić się niedługo nowe nasadzenia, miesz-

kańcy mają zastrzeżenia co do wyglądu mini parku, w tym zbyt dużej powierzchni 

przeznaczonej pod miejsca parkingowe

 Rewitalizowany teren ma po-
wierzchnię około 0,6 ha. W jego 
rogu stoi dom, który też jest własno-
ścią gminy. W tej chwili wokół bu-
dynku wymieniane jest ogrodzenie. 
Od strony ulic Młynarskiej i War-
szawskiej gmina utwardziła płyta-
mi duże powierzchnie pod parkin-
gi dla samochodów. Wiceburmistrz 
Daniel Putkiewicz przekonuje, że 
wcześniej w tym miejscu mieszkań-
cy parkowali „na dziko” lub znaj-
dowały się garaże. - Teren pod par-
kingi nie został powiększony – do-
daje Putkiewicz. Między parkinga-
mi znajduje się teren zielony, które-
go uporządkowanie wymaga jeszcze 

sporo pracy. Na razie ułożono alej-
ki z kostki brukowej, zainstalowa-
no nowe oświetlenie, usunięto część 

starych drzew, ustawiono nowe ław-
ki. W październiku na skwerze mają 
być robione nasadzenia. Mimo to 
wygląd i rozplanowanie parczku nie 
podoba się niektórym mieszkań-
com. - Wykarczowano drzewa, któ-
re tak naprawdę były tylko do przy-
cięcia, a w ich miejsce pobudowa-

no dwa wielkie parkingi – mówi 
pani Elżbieta, mieszkająca w blo-
ku przy ul. Warszawskiej. - Czujemy 
się oszukani, bo zamiast zapowia-
danej zieleni, teren został wyłożony 
betonowymi płytami. Poza tym za-
montowano strasznie jasne lampy, 
których światło razi nas po oczach. 
Miało tu powstać miejsce do space-
rowania, a wyszła betonowa patel-
nia. Władze Piaseczna znów zrobi-
ły z mieszkańców idiotów.
 Daniela Putkiewicza dziwią nie-
co te ostre słowa. - Projekt skweru 
był wcześniej konsultowany – mówi. 
- Jednak jeśli wspólnoty mieszka-
niowe zawnioskują o ograniczenie 

powierzchni parkingów, bez proble-
mu możemy to zrobić. Ja też wolę 
zieleń. Jednak, z tego co wiem, na 
miejsca parkingowe było w tej części 
miasta duże zapotrzebowanie. Jeśli 

chodzi o lampy, to zawsze możemy 
zmienić żarówki na mniej oślepiają-
ce. Ale to mieszkańcy chcieli, żeby 
było jasno i bezpiecznie.

Tomasz Wojciuk

Nowy mini park ma być gotowy do końca 

sierpnia i kosztować około 280 tys. zł

W październiku 

na skwerze mają pojawić 

się nowe nasadzenia

R E K L A M A

Ponad 1,3 tys. mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna wzięło udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018. 
W przyszłym roku, z budżetu gminy, realizowanych będzie 18 zadań na łączną kwotę ponad 852 tys. zł.

Przypomnijmy, do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin- 
-Jeziorna zgłoszonych zostało 39 projektów, z których 18 spełniło warunki  
regulaminu. To o ich losie w dniach od 4 do 15 września decydowali miesz-
kańcy gminy. 

W głosowaniu wzięło udział 1318 osób. Można było głosować elektronicz-
nie, z czego skorzystało 358 mieszkańców, bądź tradycyjnie na kartach do 
głosowania, co też zrobiło 960 osób. W tegorocznej edycji Budżetu Oby-
watelskiego oddano 1204 ważnych i 114 nieważnych głosów. Mieszkańcy 
mogli wybrać maksymalnie dwa projekty: 1 z listy projektów inwestycyj-
nych i 1 z listy projektów pozostałych. Dopuszczalne było także głosowa-
nie tylko na jeden projekt z dowolnie wybranej listy.

Spośród projektów inwestycyjnych mieszkańcom najbardziej spodobał 
się ten pn. „Mirkowska 56”, który uzyskał 194 głosy. Zakłada on wymianę 
stolarki okiennej, parapetów i drzwi wewnętrznych na parterze budyn-
ku przy ul. Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie. Drugie miejsce zajął 

projekt „Bezpieczna Parcela - kamery monitorujące wieś Parcela” (165 gło-
sów), a trzecie – „Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Biela-
wie” (154 głosy).

Wśród projektów „pozostałych” z zakresu m.in.: kultury, rekreacji i sportu 
największe poparcie, 186 głosów, zebrała „Promocja aktywności rucho-
wej – prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup i zumba” w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie.  Na kolejnych miejscach znala-
zły się projekty – „Działalność Klubu Kulturalnego Klub Wszyscy Razem 
- Mirków” (128 głosów) oraz „Gimnastyka i taniec w Opaczy” i „Robotyka 
w Szkole Podstawowej w Słomczynie” (po 121 głosów).
Jednak w tym roku przegranych nie ma -  wszystkie projekty uzyskały  
minimum 30 głosów oraz ich łączny koszt realizacji nie przekracza zare-
zerwowanych środków, które w tym roku wynoszą 1 mln zł. Oznacza to, 
że wszystkie zadania zostaną ujęte w projekcie budżetu gminy na 2018 r., 
i po przyjęciu go przez Radę Miejską Konstancina-Jeziorny, będą sukce-
sywnie realizowane w przyszłym roku. 

Burmistrz wnioski Komisji zatwierdził. 
Pełna informacja o wynikach losowania i prac Komisji dostępna jest na stronie www. konstancin.budzet-obywatelski.org

Zadania inwestycyjne Zadania pozostałe

Lp. Nazwa projektu Liczba Szacunkowa 

I. Projekt Mirkowska 56 194 63 945,04
II. 165 84 500

III. Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw 
w Bielawie

154 76 702,30

IV.
powietrzu

121 31 000

V. 108 85 000

V. Plac zabaw dla psów 108 84 500
VI. Komputer nie tylko dla seniora 105 13 750
VII. Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego 85 42 500

VIII.
zabaw w Mirkowie

33 50 800

RAZEM: 532 697,34

Lp. Nazwa projektu Liczba Szacunkowa 

I.  
 

i zumba

186 21 000

II.
Wszyscy Razem – Mirków”

128 49 550

III. 121 27 600
III.  121 30 000

IV.  
 

w Bielawie

109 44 332

V. 96 49 624

VI.  
Zdrój 2018”

73 46 000

VII. Art Park 67 31 508
VIII. 58 20 400

RAZEM: 320 014



nr 36 (688)/2017/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Spotkania miłośników motoryzacji
LESZNOWOLA Bartosz Kryński i Patryk Nachyła – dwaj mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego - wpadli na po-

mysł organizowania cyklicznych spotkań dla amatorów motoryzacji, które co piątek odbywają się o godz. 

18 na parkingu przy skateparku w Nowej Iwicznej. Najbliższe spotkanie już dziś 

 - W Warszawie tego typu spoty 
mają miejsce na co dzień – mówi 
Bartosz Kryński. - Brakowało mi 
tego u nas. Swoim pomysłem za-
raziłem kolegę Patryka i napisa-
łem do niego, czy nie chciałby 
ze mną wspólnie czegoś takiego 
zorganizować.
 Z początku problemem było 
znalezienie odpowiedniego miej-
sca - żeby nikomu zloty nie prze-
szkadzały. Wybór padł ostatecz-
nie na parking w Nowej Iwicznej 
przy ulicy Krasickiego 56, bo jest 
tam nie tylko wystarczająco dużo 
miejsca, ale i dodatkowo obecność 
szkoły oraz skateparku powodują, 
że to nieco „głośniejsza” od innych 
lokalizacja. Metodą prób i błędów 
wypracowano również optymalną 
godzinę spotkań – tak by możliwie 
nie kolidowała ona z innymi war-
szawskimi spotami.

Wspólna pasja powinna łączyć

 Do kogo jest skierowana ta impreza?
 - Przede wszystkim do fanów 
motoryzacji - odpowiadają zgodnie 
jej inicjatorzy. - Czy to polskiej czy 
to zagranicznej.
 Na miejscu jedni rozmawiają 
o autach i wymieniają się własny-
mi doświadczeniami, a inni – w tym 
samym czasie - robią sobie zdjęcia 
wśród pojazdów. 
 - Ogólnie dobrze się bawimy, 
poznajemy się i wymieniamy spo-
strzeżeniami na temat tego, co 
można zrobić przy aucie czy ja-
kimś pojeździe (bywają też mo-
tocykle), żeby było jeszcze lepsze 
– Przyjeżdżają tu ludzie wiedzący 
sporo o motoryzacji i naszym ce-

lem jest to, by wspólna pasja łą-
czyła, a nie dzieliła. Najważniej-
sze, by dobrze się razem bawić.
 
Bez palenia gumy

 Na pierwszym spocie, mimo nie-
zbyt korzystnej pogody, pojawiło się 
ponad 30 aut z różnych epok - od 
popularnych „Maluchów” po now-
sze audi. Do Nowej Iwicznej trafiają 
osoby w różnym wieku – od bardzo 
młodych ludzi, którzy jeszcze przy-

najmniej kilka lat będą musieli po-
czekać na możliwość zrobienia pra-
wa jazdy, aż po doświadczonych mi-
łośników samochodów.
 - Zależy nam na tym żeby na spo-
tach była kulturalna, sympatyczna 
atmosfera – podkreśla Patryk Nachy-
ła. - Nie chcemy, by ktoś u nas „pa-
lił gumę”, ścigał się czy w inny spo-
sób popisywał swoim pojazdem czy 
umiejętnościami. Nie o to tu chodzi.

Grzegorz Tylec

Fajny sąsiad to podstawa
GÓRA KALWARIA Mieszkańcy Wólki Załęskiej jako jedyni w gminie organizują piknik z oka-

zji Dnia Sąsiada. W tym roku wybierali najmilszego i najpopularniejszego mieszkańca 

 – Ludzie w naszej wsi są cudow-
ni – nie kryje entuzjazmu Aneta Mi-
kielska, jedna ze współorganizatorek 
festynu, który odbył się w poprzed-
nią sobotę. Zasady imprezy są pro-
ste: każdy przynosi, co może (ewen-
tualnie szuka sponsora), a potem w 
czasie imprezy wszystko jest za dar-
mo. Trudno w to uwierzyć, ale w 
Wólce Załęskiej były setki nagród (w 
tym zestawy profesjonalnych noży 
kuchennych i męski zegarek), wata 
cukrowa, pyszności z grilla i... owo-
ce w belgijskiej czekoladzie spływa-
jącej z fontanny. Aby dziesiątkom 
zebranych nie kapał deszcz na gło-
wy, ławy i stoły uginające się pod 
ciężarem owoców i słodkości scho-
wano pod dużymi namiotami. 
 – Zaczynaliśmy cztery lata temu 
od kilku stolików na trawie i ogniska. 
Mieszkańcy przynieśli to, co mieli i 
razem zaczęliśmy śpiewać. Ludzie 
wyszli z domów, żeby nie zamykać się 
w czterech kątach – opowiada Ane-
ta Mikielska. – Teraz, nawet gdy soł-
tys kręci nosem i nie ma ochoty robić 
Dnia Sąsiada, mieszkańcy nie chcą o 
tym słyszeć. W to, co się dzieje, sama 
nie mogę uwierzyć – śmieje się. 
 Zbigniew Jeż, gospodarz z 
Wólki Załęskiej, jak każe cztero-
letnia tradycja, wszystkich gości 
na wstępie witał... kieliszkiem wy-
konanej przez siebie nalewki na-
zwanej „łapówką sołtysa”. Można 

było przebierać w smakach i ko-
lorach. Podczas zupełnie demo-
kratycznego plebiscytu mieszkań-
cy wybrali pana Zbigniewa „Naj-
lepszym sąsiadem we wsi”. – Trze-
ba żyć w zgodzie z ludźmi, zała-
twiać najpilniejsze sprawy i dbać 
o wieś – tłumaczy swoją popular-
ność sołtys. Drugie miejsce zajęła 
energiczna Marta Mikielska pra-
cująca w radzie sołeckiej.      
 – Chylę czoła, cieszę się, że takie 
spotkania się odbywają. Nieraz są-
siad to więcej niż rodzina – gratu-
lował mieszkańcom burmistrz Da-
riusz Zieliński. Włodarz skorzystał z 
jednej z atrakcji – pokierował liczą-
cym ponad pół wieku motocyklem z 

przyczepą. 
 Festyn był pełen atrakcji arty-
stycznych i sportowych (zawodów 
dla rodzin) oraz pokazów, które 
przyciągnęły także przyjaciół Wólki. 
Jeden z mieszkańców zaprezentował 
ćwiczenia z jogi, a Robert Czochara, 
doktorant z Wydziału Chemii Uni-
wersytetu Warszawskiego, zachwycił 
widzów doświadczeniami chemicz-
nymi. – Na co dzień mieszkam w 
stolicy, ale wychowałem się w Wólce 
Załęskiej i znam tu wiele osób. Bar-
dzo podoba mi się takie integrowa-
nie się, dlatego włączyłem się w or-
ganizację imprezy – tłumaczy. 

Piotr Chmielewski

KUPUJEMY
SAMOCHODY
WSZYSTKIE OD 2000-2016r.

507 486 881
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Pospaceruj po Józefosławiu i Julianowie
 W niedzielę odbędzie się pierwszy z trzech spacerów po Józefosławiu i 
Julianowie z przewodnikiem. Spacer „Tędy i owędy” rozpocznie się o godz. 11 
i potrwa półtorej godziny. Zbiórka pod biblioteką. Na wszystkich uczestni-
ków będzie czekała herbata i poczęstunek niespodzianka.

TW



Odnowiono pomnik małego bohatera
PIASECZNO Kilka dni temu na cmentarzu parafi alnym w Piasecznie ustawiono zrekonstru-

owany pomnik Kazimierza Abelca, 14-letniego łącznika zastrzelonego przez Niemców 

w październiku 1944 roku

 O planach renowacji pomni-
ka pisaliśmy w listopadzie ubiegłe-
go roku. Kazimierz Abelec jest po-
stacią dość zagadkową. Nie znane 
są nawet okoliczności jego śmier-

ci. Zastanawiający może być fakt, 
że poległ kilka dni po klęsce Po-
wstania Warszawskiego. Przez 
lata grobem, znajdującym się za-
ledwie kilka metrów od kwate-
ry wojennej, nikt się nie intereso-
wał. W końcu przykuł on uwagę 
Zbigniewa Muchy, przewodniczą-
cego Społecznego Komitetu Re-
nowacji Cmentarza Parafialnego 
w Piasecznie. Pomnik odnowiono 
trochę przez przypadek, za pienią-
dze (850 zł) zebrane wcześniej na 
renowację grobu Janiny i Maria-
na Pawłowskich, żołnierzy Armii 
Krajowej, poległych w powstaniu 
15 września 1944. Ich historia jest 
tym smutniejsza, że osierocili żyją-
cego do tej pory, wówczas rocznego 
chłopca. Tymczasem za renowację 
grobu Pawłowskich zapłaciła z wła-
snej kieszeni opiekunka prawna mo-
giły, mieszkająca na stałe w Szwecji.  
Dzięki temu, za zebrane przez komi-
tet pieniądze, udało się odnowić mo-
giłę Kazimierza Abelca. 
 Społeczny Komitet  Renowa-
cji Cmentarza Parafialnego w Pia-
secznie działa od 2000 roku i w 
tym czasie odnowił aż 22 zabyt-
kowe pomniki. – Zrekonstruowa-
liśmy także zabytkowy mur cmen-
tarza, alejki, zamontowaliśmy la-
tarnie, usunęliśmy suche drze-
wa – wylicza Zbigniew Mucha. 
Wszystkie te prace pochłonęły w 
sumie kilkaset tysięcy złotych. 
Pieniądze pochodziły głównie ze 
zbiórek i gminnych dotacji. – Za-
wsze możemy też liczyć na przy-
chylność wykonawców – dodaje 
Zbigniew Mucha.

Tomasz Wojciuk

Przed renowacją pomnik Kazimierza Abelca był popękany, 

wykruszony i miał złamany krzyż

Coraz częściej rodziny 

zmarłych, nie czekając na 

pomoc komitetu, samodziel-

nie przeprowadza renowację 

zniszczonych pomników

LESZNOWOLA

Tataspartakiada Dobrej Woli
 Już w przyszłą sobotę 7 października odbędzie się XII edycja Tatasparta-
kiady Dobrej Woli, czyli pikniku rekreacyjno-sportowego adresowanego do 
niepełnosprawnych i ich rodzin. Każdego roku na Tataspartakiadę przybywa 
około 1000 osób, na które czekają liczne atrakcje. Celem przedsięwzięcia jest 
wzmocnienie roli ojca w rodzinie z niepełnosprawnością, walka ze stereoty-
pem ojca opuszczającego chore dziecko, a także promocja aktywności spor-
towych oraz idei wolontariatu. Tegoroczna edycja imprezy została objęta ho-
norowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Re-
jestracja uczestników pikniku będzie trwała do 2 października. Więcej infor-
macji można uzyskać na stronie internetowej stowarzyszenia Dobra Wola.

TW
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Miejski rower jeszcze w tym roku?
 Podczas ostatniej sesji rady miejskiej ustalono stawki za korzystanie z Pia-
seczyńskiego Roweru Miejskiego. Pierwsze 20 minut będzie bezpłatne, zaś 
jeśli mieszkańcy będą chcieli korzystać z roweru do godziny, zapłacą za to 
złotówkę. Druga godzina ma kosztować 3 zł, trzecia 5 zł, a czwarta i każda na-
stępna – 7 zł. Najem nie może przekroczyć 12 godzin. Jeśli tak się stanie, trze-
ba będzie zapłacić 200 zł. Opłata początkowa za korzystanie z systemu ma 
wynieść 10 zł. Stacje PRM mają stanąć przy dworcu PKP, przy ul. Cyraneczki w 
Józefosławiu oraz obok urzędu gminy. - Właśnie ogłaszamy przetarg na ope-
ratora systemu – mówi Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału 
infrastruktury i transportu publicznego. - Chcemy, aby stacje zaczęły funkcjo-
nować już pod koniec października, żeby działały do końca listopada i były 
kompatybilne z wypożyczalniami warszawskimi. W tym roku na budowę sta-
cji zarezerwowano w budżecie 340 tys. zł. 
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Plan jak bumerang
KONSTANCIN-JEZIORNA Właściciele działek, którzy od ponad 20 lat nie mogą wybudować do-

mów w Skolimowie Północno-Zachodnim, są coraz bardziej zniecierpliwieni i ponagla-

ją samorząd. Gmina zwleka z decyzjami. Sprawa zaczyna przypominać brazylijski serial

 O miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego (mpzp) 
dla około 220 hektarów położonych 
w Kierszku, Klarysewie, Jeziornie i 
Skolimowie ponownie zrobiło się 
głośno w kwietniu. Rada miejska – 
po dwóch dekadach dyskusji – mia-
ła w końcu uchwalić plan dla około 
jednej czwartej tego leżącego odło-
giem obszaru.

Na Muchomora nie mają humoru 

 Do historycznego momentu jed-
nak nie doszło, bo wcześniej otwar-
cie starły się na argumenty gru-
py mieszkańców będące zwolenni-
kami oraz przeciwnikami oddania 
tak rozległego terenu pod zabudo-
wę mieszkaniową. Nie chcą nowych 
osiedli głównie osoby obecnie za-
mieszkujące w tej okolicy. Właścicie-
le posesji  przy ul. Borowej i Sado-
wej straszą wizją „drugiego Józefo-
sławia” i przekonują, że około 10 tys. 
nowych mieszkańców doprowadzi 
do totalnego paraliżu komunikacyj-
nego, głównie na wyjeździe z Kon-
stancina-Jeziorny w stronę Warsza-
wy. Krytykują również brak w pla-
nach rezerw pod publiczne tereny 
zielone. Z kolei zwolennicy uchwa-
lenia planu to osoby, które chciały-
by w końcu mieć możliwość budo-
wy domu na swojej działce (lub jej 
sprzedaży za korzystniejszą cenę). 

Najmocniej na władze gminy naci-
skają właściciele gruntów przy ul. 
Muchomora (grunt pod ulicą rów-
nież do nich należy). Rozeźleni po-
nownym brakiem decyzji rady miej-

skiej, przed weekendem majowym 
zablokowali przejazd ul. Muchomo-
ra. – Nie będziecie już u nas śmie-
cić i psów wyprowadzać – zagroził 
mieszkańcom Borowej i Sadowej je-
den z niezadowolonych mężczyzn.
 – Proszę, żebyśmy dłużej nie cze-
kali. Mam 80 lat i chciałbym zdą-
żyć ze spełnieniem marzeń o budo-
wie domu – prosił radnych podczas 
majowej sesji Jan Zawłocki, jeden z 
właścicieli gruntów w Skolimowie 
Północno-Zachodnim.

Radni próbują ugasić pożar

 W maju rajcy postanowili moc-
niej wsłuchać się w głosy mieszkań-
ców, głównie przeciwników obecne-

go projektu planu, i po kolejnej de-
bacie uznali, że zanim dojdzie do 
jego uchwalenia, należy zlecić fa-
chowcom od drogownictwa i ko-
munikacji wykonanie opracowa-
nia, które odpowie, jak zabudowa 
północno-zachodniej części miasta 
wpłynie na ruch samochodowy w 
Konstancinie-Jeziornie i jakich trze-
ba rozwiązań, aby ta operacja była 
jak najmniej bolesna. – Uchwale-
nie planu dla tak dużego obszaru to 
wielka odpowiedzialność – podkre-
ślała Jadwiga Magdziarz, przewod-
nicząca Komisja Ładu Przestrzen-
nego i Spraw Komunalnych.
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
uważa natomiast, że zwlekanie z 
uchwaleniem mpzp dla tej części 
miasta jest dużym błędem. – Jego 
przyjęcie spowoduje, że na tym tere-
nie zapanuje ład. Scenariusz, że za-
buduje się od razu 220 hektarów jest 
nierealny – przekonywał w maju.   
 Większość radnych jednak bur-
mistrza nie posłuchała i ponownie 
opóźniła decyzję. Jednak, aby uga-
sić kryzys na ul. Muchomora, raj-
cy na początku lipca wydzielili pią-
ty etap planu jedynie dla fragmentu 
tej ulicy. – Cieszę się, że w końcu coś 
zaczęło się dziać. Kupiłam działkę 
przy Muchomora 25 lat temu, obie-
cywano mi plan zagospodarowania 
dla niej w ciągu roku – skomento-

wała to posunięcie włodarzy Graży-
na Baranowska, właścicielka terenu 
przy Muchomora.

Burmistrz ponownie 

przejmuje inicjatywę 

 Na początku września posia-
dacze działek przy ul. Muchomora 
znów przypomnieli radnym o swo-
im istnieniu. – Minęły dwa miesią-
ce. Czemu wciąż nic nie dzieje się w 
sprawie planu dla naszej ulicy? Na-
dal nie mogę się budować – dopyty-
wała podczas sesji rady miejskiej 6 
września Maria Gulan. W ślad za jej 
i podobnymi głosami Jadwiga Mag-
dziarz zawnioskowała, aby urzędni-
cy przygotowali uchwałę dotyczą-
cą planu dla ul. Muchmora na paź-
dziernikową sesję rady miejskiej. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
oznajmił jednak, że owszem plan dla 
tej ulicy jest ważny, ale dodał, że po-

nownie będzie przekonywał radnych 
do jak najszybszego uchwalenia 
mpzp dla całego obszaru  północ-
no-zachodniej części miasta. – Ro-
zeznaliśmy się, przygotowanie kon-
cepcji komunikacyjnej, którą muszą 
poprzedzić badania ruchu, potrwa 
dwa lata i będzie kosztowało oko-
ło 200 tys. zł. Obawiam się, że jeśli 
nie uchwalimy planu w najbliższym 
czasie, dojdzie do niekontrolowa-
nej zabudowy tych terenów na pod-
stawie warunków zabudowy, któ-
rych wydania nie będę mógł już od-
mówić. Budynki staną w miejscach, 
gdzie planujemy drogi i nie będzie-
my później w stanie ich przeprowa-
dzić – tłumaczył. 
 Zatem temat czy uchwalać plan 
i w jakim zakresie wróci w najbliż-
szych tygodniach.

Piotr Chmielewski

Zniecierpliwieni właściciele gruntów coraz wyraźniej upominają 

się u władz o uchwalenie planu

– Obawiam się, że jeśli 

nie uchwalimy planu 

w najbliższym czasie, 

budynki staną w miejscach, 

gdzie planujemy drogi i nie 

będziemy później w stanie 

ich przeprowadzić – mówił 

burmistrz do radnych 

Konsultacje L14, L15, L16, L21, L28 
 

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza konsultacje spo-
łeczne w sprawie komunikacji publicznej na terenie gminy Kon-
stancin-Jeziorna świadczonej autobusami linii lokalnych L14, 
L15, L16, L21, L28.

1. Umowa z obecnym operatorem obsługującym wyżej wymie-
nione linii L kończy się 31 grudnia 2017 roku.  W związku z po-
wyższym zachodzi potrzeba opracowania założeń do nowego 
przetargu.
2. Linie L21 i L28 są współfinansowane przez Gminę Góra Kalwa-
ria, Gminę Konstancin-Jeziorna i Zakład Transportu Miejskiego 
w Warszawie.
3. Linie L14, L15, L16 są współfinansowane przez Gminę Kon-
stancin-Jeziorna i Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie.
4. Burmistrzowie Gminy Góra Kalwaria i Gminy Konstancin-Je-
ziorna uzgodnili, że nie przewidują zwiększenia środków finan-
sowych na obsługę linii L21 i L28.
5. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna nie przewiduje zwięk-
szenia środków finansowych na obsługę linii L14, L15, L16.
6. Konsultacje winny dotyczyć zmian trasy przebiegu linii lokal-
nych L w ramach dotychczasowych długości tras, zmiany ilości 
przystanków autobusowych i ich usytuowania oraz zmiany roz-
kładu, itp.
7. Obecnie linie lokalne L kursują na następujących trasach:

Linia L 14
Trasa: 

Bielawa Pętla – Wspólna – Powsińska- Lipowa – Bielawska 
-  Mirkowska -Warszawska - Al. Wojska Polskiego – Habdzin -  
Opacz - Ciszyca - Habdzin – Łęg – Czernidła – Gassy - Gassy 
Pętla;

Powrót: 
Gassy-Pętla – Gassy- Czernidła – Łęg - Habdzin – Opacz- Ci-
szyca - Opacz - Habdzin - Al. Wojska Polskiego – Warszawska 

– Mirkowska - Bielawska  – Lipowa – Powsińska – Wspólna- Bie-
lawa-Pętla.

Linia L 15
Trasa: 

Mirkowska – al. Wojska Polskiego – Wilanowska – Mickiewicza 
- Literatów – Baczyńskiego - Podlaska - Cieciszew – Wiślana – 
Łyczyńska- Wilanowska -Jabłoniowa – Prosta – Topolowa – Za-
leśna – Warecka - Gąsiorowskiego – Wągrodzka – Potulickich 
– Piłsudskiego – Warszawska – Mirkowska;

Powrót: 
Mirkowska – al. Wojska Polskiego – Piłsudskiego – Gąsiorow-
skiego – Wągrodzka – Potulickich - Warecka – Zaleśna – Topo-
lowa – Prosta – Jabłoniowa – Wilanowska – Łyczyńska – Wiśla-
na – Cieciszew – Podlaska – Baczyńskiego – Literatów – Mickie-
wicza – Wilanowska – Warszawska – Mirkowska;

Linia L 16
Trasa: 

Czarnów (pętla) – Gościniec – Chylicka – Prusa – Rycerska 
– Sułkowskiego – Chylicka – Pułaskiego – Śniadeckich – Gło-
wackiego – Kołobrzeska – Pułaskiego – Nowopiaseczyńska – 
Warszawska – Mirkowska – Al. Wojska Polskiego – Warszawska 
– Nowopiaseczyńska – Pułaskiego – Kołobrzeska –Głowackie-
go – Śniadeckich – Pułaskiego – Piaseczyńska – Warszawska 
– Mirkowska – Bielawska – Lipowa – Wspólna – Obórki – Kępa 
Oborska – Okrzeszyn – Kępa Okrzewska Cmentarz;

Powrót:
Kępa Okrzewska Cmentarz – Okrzeszyn – Wspólna – Lipowa 
-  Bielawska – Warszawska – Piaseczyńska – Pułaskiego – Ko-
łobrzeska – Głowackiego – Pułaskiego - Chylicka – Sułkow-
skiego – Rycerska – Prusa – Chylicka – Gościniec – Czarnów 
( pętla);  

Linia L 21
Trasa:  Mirkowska – al. Wojska Polskiego – Wilanowska - Litera-
tów – Baczyńskiego – Łyczyńska – Wilanowska - Jabłoniowa – 
Cieciszew – Dębówka – Podłęcze – Wólka Dworska – droga 724 
do pętli w Górze Kalwarii;
Powrót: Góra Kalwaria (pętla)- droga 724 – Wólka Dworska – 
Podłęcze – Dębówka – Cieciszew – Jabłoniowa – Wilanowska 
– Łyczyńska – Baczyńskiego – Literatów –Wilanowska – War-
szawska – Mirkowska

Linia L 28
Trasa: Mirkowska – al. Wojska Polskiego – Piłsudskiego – Gąsio-
rowskiego – Wągrodzka – Potulickich - Warecka – Borowina – 
Szymanów – Łubna – Baniocha;
Powrót: Baniocha – Łubna – Szymanów – Borowina – Warecka 
– Gąsiorowskiego – Wągrodzka – Potulickich – Piłsudskiego – 
Warszawska – Mirkowska.

8. Konsultacje będą prowadzone od 25 września 2017 roku do 
6 października 2017 roku (piątek).
9. Uwagi, wnioski, propozycje zmian w funkcjonowaniu linii lo-
kalnych L w formie pisemnej, należy przekazać na adres: Urząd 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 
Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem „konsultacje w sprawie linii 
lokalnych L”, osobiście w kancelarii UMiG, pokój nr 4 lub w for-
mie elektronicznej na adres e-mail: drogi@konstancinjeziorna.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2017 roku 
(piątek).
10.  Podsumowanie konsultacji odbędzie się w dniu 12 paź-
dziernika 2017 roku (czwartek), o godzinie 15°° w sali posie-
dzeń przy ulicy Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.
11. Przeprowadzenie przetargu zostanie powierzone Zakłado-
wi Transportu Miejskiego w Warszawie.
12. Przetarg obejmie okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 
grudnia 2021 roku.

R E K L A M A
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IV liga

Kolejka 8 - 23-24 września

Wilga Garwolin 1-2 Energia Kozienice  
Znicz II Pruszków 1-2 Pilica Białobrzegi  
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-3 MKS Piaseczno  
Broń Radom 2-1 Naprzód Skórzec  
LKS Jedlińsk 2-0 Perła Złotokłos  
Mazur Karczew 1-1 LKS Promna  
Oskar Przysucha 0-2 Sparta Jazgarzew  
Mszczonowianka Mszczonów 1-1 Błonianka Błonie

Tabela grupy południowej IV ligi

1.  Pilica Białobrzegi 8 21 7 0 1 20-5
2.  Broń Radom 8 17 5 2 1 24-7
3.  Mszczonowianka Mszczonów 
  8 16 5 1 2 17-13
4.  Sparta Jazgarzew 8 15 5 0 3 18-17
5.  Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
  8 15 5 0 3 20-7
6.  Oskar Przysucha 8 14 4 2 2 16-11
7.  Mazur Karczew 8 13 3 4 1 17-9
8.  Błonianka Błonie 8 13 4 1 3 17-11
9.  Energia Kozienice 8 12 4 0 4 14-11
10.  LKS Jedlińsk 8 11 3 2 3 12-11
11.  MKS Piaseczno 8 10 3 1 4 12-13
12.  Wilga Garwolin 8 10 3 1 4 6-16
13.  Znicz II Pruszków 8 6 1 3 4 11-16
14.  Naprzód Skórzec 8 4 1 1 6 9-24
15.  Perła Złotokłos 8 4 1 1 6 3-23
16.  LKS Promna 8 1 0 1 7 4-26

Liga okręgowa

Kolejka 8 - 23-24 września

Naprzód Brwinów 0-2 KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna)  
KS Raszyn 3-0 Józefovia Józefów  
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 1-1 Grom Warszawa  
Sparta II Jazgarzew 2-4 Ursus II Warszawa 
Piast Piastów 3-1 Naprzód Stare Babice  
Błękitni Korytów 0-1 SEMP Ursynów (Warszawa)
AP Żyrardów 0-0 Przyszłość Włochy (Warszawa)  

Tabela drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej

1.  SEMP Ursynów (Warszawa) 
`  8 20 6 2 0 20-8
2.  Józefovia Józefów 8 19 6 1 1 22-8
3.  Grom Warszawa 8 17 5 2 1 21-5
4.  LKS Chlebnia 7 15 4 3 0 16-6
5.  AP Żyrardów 8 14 4 2 2 29-15
6.  KS Raszyn 8 14 4 2 2 20-17
7.  Sparta II Jazgarzew 8 12 4 0 4 27-19
8.  Ursus II Warszawa 8 11 3 2 3 12-9
9.  Przyszłość Włochy (Warszawa) 
  8 9 2 3 3 11-12
10.  KS Teresin 7 9 3 0 4 10-18
11.  Piast Piastów 8 9 3 0 5 16-20
12.  Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
  8 8 2 2 4 13-19
13.  KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 
  8 7 2 1 5 10-22
14.  Naprzód Stare Babice 8 5 1 2 5 12-23
15.  Naprzód Brwinów 8 4 1 1 6 7-24
16.  Błękitni Korytów 8 4 1 1 6 13-34

A klasa

Kolejka 6 - 23-24 września

FC Lesznowola 4-3 Jedność Żabieniec  
Anprel Nowa Wieś 2-4 Laura Chylice  
GLKS Nadarzyn 6-4 Nadstal Krzaki Czaplinkowskie  
Świt Warszawa 4-0 Grom II Warszawa  
Gwardia Warszawa 9-0 Tur Jaktorów  
UKS Siekierki (Warszawa) 2-1 MKS II Piaseczno  
Rozwój Warszawa 3-2 Okęcie Warszawa

Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy

1.  Laura Chylice 6 16 5 1 0 21-11
2.  GLKS Nadarzyn 6 13 4 1 1 27-10
3.  Okęcie Warszawa 6 12 4 0 2 23-7
4.  MKS II Piaseczno 6 11 3 2 1 24-11
5.  FC Lesznowola 6 11 3 2 1 16-13
6.  Nadstal Krzaki Czaplinkowskie 
  6 9 3 0 3 18-18
7.  Rozwój Warszawa 6 9 3 0 3 13-13
8.  Świt Warszawa 6 8 2 2 2 14-18
9.  UKS Siekierki (Warszawa) 6 7 2 1 3 11-16
10.  Jedność Żabieniec 6 7 2 1 3 24-15
11.  Gwardia Warszawa 6 7 2 1 3 15-19
12.  Anprel Nowa Wieś 6 4 1 1 4 12-22
13.  Grom II Warszawa 6 3 1 0 5 8-24
14.  Tur Jaktorów 6 2 0 2 4 4-33

II liga kobiet

Kolejka 4 - 23-24 września

Stomil Olsztyn 2-0 GOSiR Piaseczno  
Jantar Ostrołęka 3-0 KS Teresin  
Wilga Garwolin 1-2 Pogoń Zduńska Wola  
UMKS Zgierz 7-1 Akademia 2012 Suwałki  
Ząbkovia Ząbki 5-2 Loczki Wyszków  
Piastovia Piastów 3-0 KU-AZS UW Warszawa

Tabela drugiej ligi kobiet

1.  Stomil Olsztyn 4 12 4 0 0 12-0
2.  Piastovia Piastów 4 10 3 1 0 12-0
3.  Ząbkovia Ząbki 4 9 3 0 1 14-4
4.  Jantar Ostrołęka 3 7 2 1 0 5-1
5.  GOSiR Piaseczno 4 6 2 0 2 11-8
6.  UMKS Zgierz 4 6 2 0 2 13-13
7.  Pogoń Zduńska Wola 3 6 2 0 1 5-3
8.  Wilga Garwolin 4 4 1 1 2 7-10
9.  Loczki Wyszków 4 4 1 1 2 10-12
10.  Akademia 2012 Suwałki 4 3 1 0 3 5-13
11.  KU-AZS UW Warszawa 4 0 0 0 4 0-10
12.  KS Teresin 4 0 0 0 4 0-20

Ligowe zapowiedzi

IV liga

Kolejka 9 - 30 września-1 października

Sparta Jazgarzew - Wilga Garwolin 30 września, g.11 
LKS Promna - Oskar Przysucha 
Perła Złotokłos - Mazur Karczew 30 września, g.16
Naprzód Skórzec - LKS Jedlińsk 

MKS Piaseczno - Broń Radom 30 września, g.16
Pilica Białobrzegi - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
Mszczonowianka Mszczonów - Znicz II Pruszków 
Energia Kozienice - Błonianka Błonie

Liga okręgowa

Kolejka 9 - 30 września-1 października

SEMP Ursynów (Warszawa) - Naprzód Brwinów
Naprzód Stare Babice  - Błękitni Korytów 
AP Żyrardów - Piast Piastów 
Ursus II Warszawa - Przyszłość Włochy (Warszawa) 
KS Teresin - Sparta II Jazgarzew 30 września, g.11
Grom Warszawa - LKS Chlebnia 
Józefovia Józefów - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 
KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) - KS Raszyn 
30 września, g.11

A klasa

Kolejka 7 - 30 września-1 października

Okęcie Warszawa - FC Lesznowola 30 września, g.11
MKS II Piaseczno - Rozwój Warszawa 1 października, g.11
Tur Jaktorów - UKS Siekierki (Warszawa) 
Grom II Warszawa - Gwardia Warszawa 
Nadstal Krzaki Czaplinkowskie - Świt Warszawa 
30 września, g.16
Laura Chylice - GLKS Nadarzyn 30 września, g.16
Jedność Żabieniec - Anprel Nowa Wieś 30 września, g.16

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

Wyniki naszych zespołów ligowych

Emocje były do końca
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, FC LESZNOWOLA – JEDNOŚĆ ŻABIENIEC 4:3 Kuriozalne gole, walka do ostat-

niego gwizdka sędziego, lepsze i gorsze momenty na boisku obu ekip – tego wszyst-

kiego nie zabrakło w ostatnią sobotę w Nowej Woli
 Przez pierwsze 20 minut derbo-
wego pojedynku zdecydowanie le-
piej prezentowali się na boisku go-
spodarze, co też udokumentowali 
dwoma trafieniami. Najpierw w 16. 
minucie gry dobre podanie od Paw-
ła Milczarka wykorzystał pewnym 
strzałem Oskar Śliwowski. Zaledwie 
dwie minuty później Mariusz Wo-
liński zdecydował się z kolei na da-
lekie uderzenie, którym przelobo-
wał młodego bramkarza Jedności 
Mateusza Kunickiego. Piłka odbiła 
się od poprzeczki i trafiła pod nogi 
Michała Kowalskiego, który spokoj-
nie posłał ją do siatki. Im było jed-
nak bliżej końca pierwszej połowy, 
tym inicjatywa coraz bardziej zaczy-
nała należeć do przyjezdnych. Jed-
ność groźne okazje stwarzała sobie 
przede wszystkim przy okazji sta-
łych fragmentów gry.
 W drugiej połowie to nadal go-
ście bardziej prowadzili grę, ale nie-
codziennego gola zdobył w 52. mi-
nucie Mariusz Skalski. Doświad-
czony zawodnik Lesznowoli zde-
cydował się na niesygnalizowane 
uderzenie z prawie połowy boiska, 
po którym piłka znów przelobo-

wała bramkarza gości. Trzeba jed-
nak oddać Skalskiemu, że uderzył 
w tej sytuacji wręcz idealnie. W 78. 
minucie Jedność wróciła do gry, 
kiedy to z rzutu karnego bramkę 
strzelił Tomasz Jamorski, ale w 80. 
minucie strzałem głową - po rzu-
cie rożnym - podwyższył wynik na 
4:1 dla Lesznowoli, przeżywający 
drugą młodość i ledwie co wpro-
wadzony na boisko, 37-letni Kon-
rad Lutek, któremu werwy i za-
angażowania pozazdrościć może 
niejeden młodzieżowiec. 
 Nie był to jednak bynajmniej ko-
niec emocji. W 85. minucie, po nie-
porozumieniu bramkarza z defensy-
wą, piłkę do siatki gospodarzy skie-
rował Łukasz Matulka, a kiedy w 90. 
minucie Rafał Melon strzelił na 4:3, 
zrobiło się już naprawdę ciekawie. 

Jedność postawiła wszystko na jed-
ną kartę i miała swoją szansę na re-
mis w ostatniej akcji meczu. Uderze-
nie z rzutu wolnego okazało się jed-
nak niecelne i ostatecznie trzy punk-
ty zostały w Lesznowoli.

Grzegorz Tylec

Dariusz Zabiżewski, 
trener Jedności 

Żabieniec

 W tym sezonie to kolejny 
mecz, w którym gonimy wy-
nik. Lesznowola była lepsza 
w pierwszej połowie, my w drugiej. Goli jednak 
zabrakło, żeby zdobyć punkty. Musimy się obu-
dzić bo liga zaczyna uciekać.

Oskar Śliwowski, 
grający trener 

FC Lesznowola

 Dzisiejsze spotkanie 
było, jak na derby przysta-
ło, meczem walki. Zaczęliśmy 
dobrze, do 30 minuty było 2:0, a sytuacji mieli-
śmy dużo więcej. Cały czas dominowaliśmy nad 
przeciwnikiem. Mimo iż prowadziliśmy, wiedzia-
łem jednak, że będzie ciężko utrzymać taki wy-
nik. Żabieniec to waleczna drużyna i zawsze gra 
do końca. Powiedziałem swoim zawodnikom w 
przerwie, że 2:0 to żaden wynik. Zadowolony je-
stem w tym meczu z naszej gry, każdy zostawił 
kawał serducha.

Gosirki wygrywają w pucharze
PIŁKA NOŻNA, PUCHAR POLSKI, KS GOSIRKI PIASECZNO – WARSZAWSKA 

AKADEMIA PIŁKARSKA 5:2 Choć w meczu padło tego dnia aż siedem 

goli, to gdyby zawodniczki obu klubów były bardziej skuteczne, spo-

kojnie mogło ich być przynajmniej dwa razy tyle

 Pierwsza, w 12. minucie, trafi ła do siatki rywalek Julia Mordel, która pre-
cyzyjnie uderzyła piłkę po długim rogu. Następnie Gosirki zmarnowały przy-
najmniej kilka setek i... bramkę zdobyły rywalki. Po szybkiej kontrze w 23. mi-
nucie ładnym uderzeniem popisała się Maja Komorowska, ale jeszcze przed 
przerwą Gosirki wyszły na prowadzenie po dwóch golach autorstwa Oliwii 
Malesy i indywidualnym rajdzie Marianny Borkowskiej. 
 Tuż po zmianie stron skuteczność odzyskała z kolei kapitan Maja Rębiś, która 
po dynamicznej solowej akcji podwyższyła wynik na 4:1. Rywalki zdołały się od-
gryźć raz jeszcze. W 74. minucie bramkę zdobyła Weronika Szwarc, ale w doliczo-
nym czasie gry Rębiś – znów indywidualnie – ustaliła wynik meczu na 5:2.

Grzegorz Tylec

Medale dla Polski i Piaseczna
KICKBOXING Pięciu zawodników klubu X Fight Piaseczno wzięło udział 

w Mistrzostwach Europy Kadetów i Juniorów WAKO w Kickboxingu w 

macedońskim Skopje

 Nasi kickboxerzy na początku września wywalczyli w Macedonii cztery meda-
le. – Najbliżej mistrzowskiego złota był Rafał Wójcik, który w fi nale kategorii do 63 
kg w formule Kick Light minimalnie uległ Irlandczykowi i tym samym zdobył tytuł 
wicemistrza Europy – mówi Marcin Pałuba, trener X Fight Piaseczno. – W tej samej 
formule startowała również Oliwia Ściągaj, zdobywając w kategorii wagowej do 
65 kg brązowy medal. Świetnie spisał się też nasz świeżo upieczony junior Klau-
diusz Świstulski, który w formule ligh-contact wywalczył brązowy medal. 
 W formule Pointfi ghting o medale walczyły z kolei dwie nasze zawodnicz-
ki. Wśród juniorów na najniższym stopniu podium stanęła ostatecznie Patrycja Ja-
worska, choć fi nał był dosłownie o włos - zabrakło do niego jednego celnego tra-
fi enia. Niestety, bez medalu wróciła  najmłodsza zawodniczka Martyna Wieteska, 
która w walce ćwierćfi nałowej uległa późniejszej Mistrzyni Europy.

Grzegorz Tylec

Wielka siatkówka w Piasecznie
SIATKÓWKA W hali sportowej piaseczyńskiej „Piątki” zmierzyły się ze sobą, grające na co dzień 

w PlusLidze – najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, zespoły GKS-u Katowice oraz In-

dykpolu AZS Olsztyn. Spotkanie rozegrano w ramach XII Memoriału Zdzisława Ambroziaka

 W meczu, który odbywał się przy pełnych trybunach 
i w świetnej atmosferze, ostatecznie górą okazał się fa-
woryzowany zespół z Olsztyna, zwyciężając 3:1 (21:25, 
25:23, 25:17, 25:17).
 – Przy okazji memoriału była okazja, żeby ściągnąć tu 
drużyny grające na poziomie światowym – mówi Zdzisław 
Lis, burmistrz Piaseczna. – Z inicjatywą zwrócił się do mnie 
Robert Wójtowicz, który następnie przygotował tę imprezę. 
Siatkówka jest moją ulubioną dyscypliną sportu i mam do 
niej ogromny sentyment. Mogliśmy obejrzeć wspaniałe wi-
dowisko na najwyższym poziomie.
 Jedynym mankamentem spotkania było nie najlep-
sze oświetlenie w hali. – Wiadomo, dla siatkarzy przyda-
łaby się trochę większa sala, ale już jej nie rozszerzymy 
– powiedział burmistrz. – Oświetlenie jednak na pewno 

poprawimy, bo jest to niezbędny element dla odpowied-
niego standardu.

Grzegorz Tylec



20 nr 36 (688)/2017/W1AKTUALNOŚCI

KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Kosztowna prenumerata
PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radny Zbigniew Mucha zawnioskował, 

aby gmina zaniechała w przyszłym roku prenumeraty gazet i czasopism. W tym roku 

przeznaczono na ten cel ponad 77,5 tys. zł

 W marcu Zbigniew Mucha po-
prosił o udostępnienie informacji, 
jakie tytuły prasowe zaprenume-
rowała w tym roku zarówno gmi-
na, jak i jej jednostki organizacyjne 
– szkoły, przedszkola, biblioteka pu-
bliczna, centrum kultury i GOSiR. 
- Chciałem dowiedzieć się, nie tylko 
co to były za tytuły i kto je zamówił, 
ale także ile kosztowały – mówi rad-
ny. - Otrzymałem kompletną listę, z 
której wynika, że urząd gminy oraz 
jednostki podległe rocznie wydają 
na prenumeratę 77 514 zł. W mojej 
ocenie to dużo. Uważam też, że nie 
wszystkie tytuły powinny znaleźć 
się w tym zestawieniu. 

Pisma specjalistyczne, ale nie tylko

 Gminne szkoły i przedszko-
la, jak wynika z zestawienia, pre-
numerują głównie tytuły specja-
listyczne, jak Monitor Dyrekto-
ra Przedszkola czy Głos Nauczy-
cielski. Tych tytułów jest jednak 
sporo, dlatego koszt rocznej pre-
numeraty w jednej placówce nie-
kiedy sięga nawet ponad 4 tys. zł. 
Jeśli chodzi o charakter perio-
dyków, to bywa on zróżnicowa-
ny. Na przykład SP nr 5 zamówi-
ła m.in. prenumeratę Gazety Wy-
borczej i Polityki, a w dawnym 
Gimnazjum nr 1 do powyższych 
tytułów doszedł jeszcze chociaż-
by Newsweek Polska. Ciekawe po-
zycje zamówiła także bibliote-
ka publiczna. W jej filiach można 
znaleźć chociażby Przyjaciółkę, 
Gazetę Wyborczą, Newsweeka, 
Wprost. - Udostępniamy te czaso-
pisma na miejscu naszym czytel-
nikom - mówi Sylwia Chojnacka-
Tuzimek, zajmująca się promocją 
biblioteki. Koszt wszystkich za-
mówionych przez bibliotekę pozy-
cji to nieco ponad 3 tys. zł. 

Urzędnicy na prenumeracie 

nie oszczędzają

 O wiele więcej, bo ponad 40 tys. 
zł, wydaje na prenumeratę urząd 
gminy. Codziennie burmistrz i jego 
współpracownicy otrzymują 22 eg-
zemplarze Dziennika Gazety Praw-
nej (roczna prenumerata tego tytu-
łu kosztuje niemal 20 tys. zł) oraz 22 

egzemplarze Rzeczpospolitej (nie-
mal 19 tys. zł rocznie), a ponad-
to m.in. 2 egzemplarze Gazety Wy-
borczej oraz 9 miesięcznika Strażak. 
- Wiele z tych tytułów ma wyraź-
ną linię programowo-ideologiczną 
– uważa Zbigniew Mucha. - Niewąt-
pliwie kształtują one poglądy czy-
telnika, a z samorządem i jego za-
daniami mają niewiele wspólnego. 
Poza tym informacje zawarte w tych 

pismach są powszechnie dostęp-
ne w formie elektronicznej. Nie ma 
więc powodu, aby z pieniędzy po-
datników opłacać czasopisma, które 
każdy zainteresowany powinien ku-
pić sobie sam. Dlatego zawniosko-
wałem o zaniechanie wszelkich pre-
numerat w przyszłym roku – dodaje 
radny Mucha.
 Arkadiusz Czapski, sekretarz 
urzędu gminy wyjaśnia, że za wy-
datkowanie środków finansowych z 
budżetów jednostek gminnych odpo-
wiedzialni są dyrektorzy tychże jed-
nostek. - To oni decydują, jakie pozy-
cje prenumerują - mówi. - Plan prenu-
meraty i wydatków na prenumeratę w 
urzędzie gminy układany jest w opar-
ciu o wnioski kierowników. Dostęp do 
elektronicznych wersji dzienników i 
czasopism również jest płatny. Trudno 
mi skomentować wniosek pana radne-
go o zaniechanie wszelkich prenume-
rat w roku 2018. Prenumeraty, tak jak 
do tej pory, na wnioski kierowników 
będą realizowane.

Tomasz Wojciuk

W samym urzędzie gminy 

roczna prenumerata 

dzienników i czasopism 

kosztuje ponad 40 tys. zł

Z sukcesem kobietom
do twarzy
KONSTANCIN-JEZIORNA W Konstancińskim Domu Kultury została 

uhonorowana Złota Dziesiątka Kobiet Sukcesu Mazowsza 2017

 Spotkanie kobiet sukcesu z całego Mazowsza odbyło się w sobotę w Hu-
gonówce. Uroczystą galę otworzyły Edyta Markiewicz-Brzozowska, dyrektor 
Konstancińskiego Domu Kultury (laureatka konkursu w 2015 roku) oraz Ewa 
Domaradzka-Ziarek, dziennikarka, pomysłodawczyni plebiscytu. 
 Spośród kandydatek zgłoszonych przez przedstawicieli regionalnych me-
diów, organizacji społecznych i samorządów wyłoniono Złotą Dziesiątkę. Zo-
stały nimi panie, które w minionym roku były bohaterkami dziennikarskich 
publikacji, wyróżniły się swoją pracą i pomysłami, osiągnięciami, zostały za-
uważone przez swoje środowiska i otrzymały nagrody w różnych dziedzi-
nach. W tym gronie znalazły się również reprezentantki gminy Konstancin-Je-
ziorna: Katarzyna Michalska, aktorka, założycielka teatru Improv Ab Ovo, pro-
pagatorka sztuki improwizacji w Polsce, dyrektor artystyczna 321 Impro Fe-
stiwalu, odbywającego się w KDK oraz Izabella Gorczyca, dyrektor szkoły No 
Bell w Konstancinie-Jeziornie. Podczas gali wręczono im statuetki. 
 Zaszczytny tytuł Kobiety Sukcesu Mazowsza 2017 przypadł Edycie Kocyk. 
Doktorantka SGH, współzałożycielka i prezes  fi rmy SiDLY, producenta inno-
wacyjnego systemu do teleopieki medycznej. Firma, którą kieruje uzyskała 
tytuł jednej z 10 najlepszych fi rm ogólnopolskiego ekosystemu Polski Przed-
siębiorczej. Statuetkę wręczył jej patron honorowy konkursu – Adam Struzik, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego. Edyta Kocyk przyznała, że nowa-
torski pomysł narodził się, kiedy jej babcia zachorowała na demencję. Umoż-
liwia nieprzerwany, zdalny, nowoczesny monitoring chorych. 
 Kapituła wyróżniła również mężczyzn, których kobiety podziwiają za pa-
sję życia, tworzenia i społeczne dokonania. Statuetkę „Duża Buźka” przyzna-
no Jerzemu Starakowi, biznesmenowi, mieszkańcowi Konstancina-Jeziorny, 
założycielowi Fundacji Rodziny Staraków, wspierającej polską sztukę i arty-
stów. Natomiast tytułem „Ambasadora Kobiet Sukcesu Mazowsza” uhonoro-
wano Jerzego Karwowskiego, prezesa Centrum Kompleksowej Rehabilitacji 
w Konstancinie, które było partnerem VII Gali Kobiet Sukcesu Mazowsza. 
 Podczas gali koncert dała Joanny Ewy Zawłockiej z zespołem Świerszcze. 
Artyści wykonali kilka piosenek niezapomnianej poetki Agnieszki Osieckiej. 
Ponadto galę poprzedziły Spotkania Kobiet Sukcesu – otwarte panele dysku-
syjne, w których wzięły udział znane kobiety ze świata biznesu, kultury i nauki.
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Polacy częściej rzucają papierami
Jeszcze kilka lat temu zmiana pracy co 5 lat była czymś niepokojącym i dziwnym. Obecnie Polacy szukają 

nowej pracy nawet co 2-3 lata. Dlaczego tak się dzieje?

 Powodów jest co najmniej kil-
ka. Wśród nich jest niepewność za-
trudnienia. Pracownicy nie wiążą 
się z pracodawcami, którzy nie po-

kazują, że im także zależy. Zdarza 
się, że pracownik miesiącami „nie 
wie, na czym stoi”. Inna przyczyna 
to „utrudnianie życia”, także poza 
firmą. Zatrudnieni wolą szefa, który 
„idzie na rękę” niż „utrudnia życie” i 
nie pozwala mu np. przyjść dwie go-

dziny później do pracy i odrobić ich 
po południu, mimo iż pracownik 

Najczęstszym motywem zmiany pracy są niskie zarobki  

Z badań wynika, 

że częste zmiany pracy 

nie służą karierze i zarob-

kom. Po 20 latach pracy 

najwyższy przeciętny 

poziom zarobków osiągnę-

li ci, którzy w swojej karierze 

zmieniali pracę średnio 

co 4 do 6 lat
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BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Kierownika Biura 

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Inspektora ds. drogowych 

 

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Aplikanta 

 

tłumaczy, że musi załatwić waż-
ną sprawę w urzędzie. Pracow-
nicy nie przepadają też za mo-
delem zarządzania, w którym 
brak krytyki uważany jest już za 
pochwałę, a na te ostatnie w ogó-
le nie ma miejsca. – Przez 10 lat 
pracowałam w dwóch firmach, w 
trzeciej jestem od trzech miesięcy 
i planuję złożyć wypowiedzenie. 
Obecny menadżer komunikuje 
się z zespołem tylko wtedy, gdy 
może kogoś skrytykować. Nie da 
się pracować w takiej atmosfe-
rze – mówi Kalina, która pracuje 
jako specjalista ds. sprzedaży w 
branży medycznej.

„Jestem pracownikiem, 

nie niewolnikiem”

 Kolejnym podłożem ogląda-
nia się za inną pracą, jest brak wy-
zwań w firmie i wyraźnej ścież-
ki kariery, a także podleganie sze-
fowi, który nie dość, że ma niższe 
kompetencje, to jeszcze więcej za-
rabia. Polscy pracownicy skarżą 
się także na – w ich ocenie – dziw-
ne zakazy, a wśród nich niemoż-
liwość korzystania z telefonu ko-
mórkowego nawet przez chwi-

lę w ciągu ośmiu godzin pracy. 
– Jestem świeżo upieczoną mamą. 
Myślę o powrocie do pracy w skle-
pie, ale nie wyobrażam sobie, aby 
przez osiem godzin nie móc spoj-
rzeć na telefon. Muszę być pod te-
lefonem, bo inaczej nie będę mogła 
skoncentrować się na pracy, dlate-
go szukam pracy w małym punkcie 
– mówi Ola, która wcześniej praco-
wała w dużej sieci sklepów.
 Częściej obecnie rzucają papie-
rami także osoby, które mają stojący 
tryb pracy i rzadko mogą przysiąść, 
odczuwają złą atmosferę w pracy i 
takie, które czują, że muszą być dys-
pozycyjne (odbierać telefony i odpo-
wiadać na mejle) po godzinach pracy. 
– Jestem pracownikiem, nie niewolni-
kiem – mówi Ksawery, który wybrał 
drogę fotografa freelancera.
 Jednak zdaniem Joanny Żukow-
skiej, specjalistki do spraw mar-
ketingu w Monster Polska, jed-
nym z najistotniejszych impulsów 
do zmiany pracy są niskie zarobki. 
– Potwierdzają to różne badania 
satysfakcji z pracy – przyznaje.

Najlepiej nie za krótko 

i nie za długo

 Por ta l  w ynagrodzen ia.
pl pokusi ł  się o sprawdzen ie, 

jak często opłaca się zmie-
n iać pracę. Z rapor tu opar te-
go o Ogólnopolsk ie Badania 
Wynagrodzeń 2016 w yn ika, że 
częste zmiany pracy n ie słu-
żą kar ierze i  zarobkom. Oso-
by zmien iające pracę co 2 lata 
lub częściej zarabiały mniej 
niż pozostali badani. Ponie-
kąd smutną obserwacją jest to, 
że pracownicy lojalni jednemu 
pracodawcy należą do drugiej 
najmniej zarabiającej grupy. Po 
20 latach pracy najwyższy prze-
ciętny poziom zarobków osią-
gnęli ci, którzy w swojej kar ie-
rze zmieniali pracę średnio co 4 
do 6 lat. W sektorze publicznym 
również ta zależność występuje, 
choć rozbieżności w zarobkach 
są znacznie niższe. 
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BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

kompleksowa obsługakompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa,księgowo-kadrowa,

profesjonalnie i życzliwieprofesjonalnie i życzliwie

Warszawa/DawidyWarszawa/Dawidy

tel.: 502-088-028, e-mail: biuro@e-pit.net

DOCIEPLENIA - ELEWACJE

tel. 531 834 414

OCIEPLENIA
Izolacje pianą

PUR

DAM PRACĘ

Kurier Południowy poszukuje kolportera z własnym 
samochodem i znajomością powiatu pruszkowskiego, 
praca co drugi piątek, tel. 22 756 79 39

Energiczne ekspedientki Ustanów „Groszek”, 
tel. 508 23 85 86

Praca w firmie ogrodniczej – z doświadczeniem, 
tel. 607 811 727

„Piekarnie Lubaszka” zatrudni do pracy na umowę 
o pracę, w sklepie firmowych  z pieczywem, 
Piaseczno, tel. 660 490 769

Asystenta nauczyciela  do Przedszkola Słonecznego 
w Piasecznie, tel. 783 982 496

Pracownika fizycznego na skład opału w Piasecznie, 
na pół lub pełny etat, tel. 601 250 096

Firma zatrudni panią do sprzątania na terenie gminy 
Konstanicn-Jeziorna, 13 zł brutto/1h, tel. 533 281 247

Szwaczki, tel. 601 259 681

Kierowca na pół etatu, tel. 601 259 681

Zatrudnię magazynier – kierowca, Piaseczno, 
tel. 602 199 832

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego 
w Piasecznie, tel. 602 199 832

Zatrudnię kierowcę kat. C, C+E, tel. 601 222 448

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Konstacinie, tel. 601 81 78 69

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie 
poszukuje osoby chętne do pracy w charakterze Opie-
kuna nad osobami niepełnosprawnymi z możliwością 
zamieszkania. Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt telefoniczny pod nr 607241707 lub adresem 
e-mail:  tabita@luxmed.p

Fryzjerkę do salonu w Łazach, tel. 503 018 891

Pracowników budowlanych zatrudnię tynkarzy, 
murarzy, cieśli glazurników i do wykończeń, 
tel.  883 377 711

Tynkarzy na agregat zatrudnię, oraz glazurników, 
tel.   883 377 711

Kasjer/sprzedawca, sklep monopolowy 24h, 
Piaseczno, tel. 787 907 858

Zatrudnimy kucharza do pracy w cateringu dietetycz-
nym. Stabilna praca na podstawie umowy o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość awansu i rozwo-
ju wraz z dynamikę firmy. Praca w Józefosławiu; 
tel: 608 856 387

Przyjmę do pracy ekspedientkę w delikatesach 
w Nowej Iwicznej, tel. 502 159 936 

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A zatrudni 
na stanowiska: Kucharz - kontakt tel. 667 551 161, 
e-mail: kuchnia@uzdrowisko-konstancin.pl 
oraz na stanowiska: kelner, kosmetolog, pedicurzyst-
ka/manicurzystka kontakt tel. 667 771 149, 
e-mail d.lasek@uzdrowisko-konstancin.pl

Ekspedientka do sklepu w Piskórkce, tel. 608 055 738

Mechanik poszukiwany FSS-garage.pl tel. 601 602 624

Zatrudnię pielęgniarkę i pracownika biurowego ze 
znajomością obsługi komputera do domu opieki 
Spokojna Przystań, Baniocha, tel. 501 182 362

Przyjmę SAMODZIELNYCH BRUKARZY lub EKIPĘ 
BRUKARSKĄ, wynagrodzenie wypłacane regularnie, w 
systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

EKO-LED PIASECZNO - JÓZEFOSŁAW
POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO MON-
TER - PRACOWNIK PRODUKCJI, PRACA SIEDZĄCA, OD 
ZARAZ, tel. 508 561 379

RESTAURACJA I HOTEL DWÓR KONSTANCIN  *** 
ZATRUDNI: Z DOŚWIADCZENIEM  POMOC KUCHENNĄ 
I POKOJOWE. INFORMACJĘ POD NUMEREM 
TELEFONU 22 754-72-72 LUB KOM.500 702 033

Zatrudnię kucharkę i  kelnerkę z doświadczeniem, możli-
wość zamieszkania,  Zajazd Staropolski, Konstancin-Je-
ziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103

Sprzątaczkę do hotelu, Konstancin, tel. 663 06 56 76

Praca dla panów przy sprzątaniu osiedli w Piasecznie,
z doświadczeniem, pracowitych, bez nałogów, 
tel. 502 501 302

Panie do sprzątania klatek w Piasecznie, w godzinach ran-
nych, tel. 509 094 049

Firma zatrudni do sprzątania, praca Janki w godz. 09:30-
13:30 lub 09:30-17:30, mile widziane Panie, tel. 501-366-037

Kobieta do gotowania i opieki, w ośrodku opiekuńczym 
w Zalesiu Dolnym, tel. 607 081 930

Firma zatrudni do sprzątania biur,mile widziane Panie, 
praca w godz. 6-12 Piaseczno, tel. 512-117-967
Przyjmę do pracy kobiety.Sprzątanie biur i salonu 
samochodowego ul.Puławska-Mysiadło. Zgłoszenie 
pod tel. 601-20-20-59

Zatrudnię osoby do pracy na zmywalni, do wydawania po-
siłków oraz pomoc kuchenną w Konstancinie. 508 318 341

Zatrudnię pomocnika do prac budowlanych, tel. 503 930 600

Panią do prac domowych i odprowadzania dziecka 
do szkoły, Konstancin, tel. 601 299 776

Pracownik na plac w składzie budowlanym,  Chyliczki, 
tel. 600 284 250

Kasjer sprzedawca miejsce pracy Supermarket Piotr i Pa-
weł w Wilanowie przy ul. Rzeczypospolitej 1 tel. 887 563 429

Elektromonterów  oraz kierowcę kat.C, tel. 22 201 19 01, 
602 653 398

Firma zatrudni do sprzątania w godzinach nocnych, 
praca Piaseczno, ul.  Puławska, tel. 512 117 967 

Zatrudnię ślusarza, spawacza Prażmów 693 653 165

Firma produkcyjna znajdująca się w Tomicach koło Góry 
Kalwarii zatrudni osobę z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności do serwisu sprzątającego. Tel. 665 830 935

Nauczycieli do przedszkola, Nowa Wola  k/Piaseczna, 
tel. 501 423 413

Poszukuje osoby doświadczonej do pracy w pralni 
tel. 570 570 834 

Pracowników na dachy (20zł/h) tel. 692 194 998

Zatrudnimy do serwisu sprzątającego w Piasecznie.
Praca w systemie zmianowym. Tel. 885 446 621

Wypożyczalnia szalunków zatrudni pracownika do czysz-
czenia szalunków. Wynagrodzenie netto 14zł./godz.Pon.
-pt. 08:00-16:00. Bez nałogów. Umowa zlecenie. 
Warszawa,ul.Jeziorki, tel. 603 966 743

Magazyniera z doświadczeniem, uprawnieniami w zakre-
sie obsługi wózków  widłowych, uczciwego, dokładnego, 
firma kosmetyczna Piaseczno, umowa o  pracę, 
CV proszę przesłać: estetica@estetica.biz.pl 

Zatrudnię kobietę do sprzątania domu 
w Konstancinie-Jeziornej, 3 razy w tygodniu (po 6-8 
godzin),stawka 14 zł na godzinę. Tel. 501 356 469, 
email: agnieszkastarzynska100@gmail.com 

Dekarza najlepiej z doświadczeniem, pomocnika deka-
rza, praca stała, woj. mazowieckie, tel. 601 306 853

Praca w nowoczesnej myjni samochodowej 
w Konstancinie-Jeziornie. Szukamy osób z doświadcze-
niem. Praca od zaraz. Zapraszamy, tel. 798 66 77 88

Mechanik. Aparatowy. Praca na produkcji, umowa 
o pracę. Lesznowola, tel. 697 070 416

Panią Polkę do pomocy w domu raz w tygodniu 
Józefosław, tel. 697 515 989

Spektra Sp.z o.o. zatrudni osoby na stanowisko pracow-
nik gospodarczy tel: 22 840 88 80 lub biuro@spektra.pl 

Ekspedientki do sklepu  spożywczego, Janki, 
Nadarzyn. Tel. 508 363 788

Zatrudnię krawcowe szwaczki Stefanowo, tel. 698 430 781

KSIĘGOWĄ do biura rachunkowego Wwa/Dawidy 
biuro@e-pit.net 502 088 028 

Blacharza, lakiernika samochodowego, etat, praca 
Góra Kalwaria. Tel. 510 200 323

Mechanika samochodowego, tel. 660 388 940

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Pracowników budowlanych do stanów surowych, 
tel. 694 401 711

Atelier fryzjerskie w Konstancinie i Warszawie zatrudni 
fryzjera i manicurzystkę, tel. 661 603 105

Firma produkcyjna z Głoskowa k. Piaseczna zatrudni 
kobiety do obsługi zgrzewarek do folii. Praca w systemie 
zmianowym. Pełny etat. tel. 601 33 67 88

Grafik komputerowy, pomocnik, student uczelni
plastycznej, tel. 601 213 555

Lektorom języka angielskiego, Piaseczno, 
tel.22 757 06 13, CV: info@olpiaseczno.pl

Potrzebna opiekunka do niesamodzielnego młodzieńca, 
tel. 504 268 756

Panie do sprzątania biur w Górze Kalwarii. Tel. 608 673 131

Stacja paliw w Prażmowie zatrudni kasjera. Wymagana 
znajomość komputera, CV proszę przesyłać na 
artopraca@onet.eu, lub telefonicznie 501 337 779

Stolarza do produkcji i montażu mebli. Wiek: do 45 lat, 
Zalesie Dolne, tel. 604 152 591

Poszukiwany kierowca do rozwożenia posiłków 
w godzinach 12.00-16.00 od poniedziałku do piątku. 
Więcej informacji pod nr 512 939 790

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

SZUKAM PRACY 

Prasowanie, tel. 503 916 085

Dekarz (krycie dachów, kładzenie papy, malowanie 
dachów, rynny), tel. 739 691 278

KUPIĘ

Drzewo z wycinki przyjmę okazyjnie, tel. 666 924 505

Lodówkę, tel. 512 70 30 27

Galeria Plater, ul. E.Plater 14, kupi obrazy, antyki, bibeloty, 
tel. 502 220 103, 602 267 281

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

Halę o konstrukcji stalowej może być typu namiotu o pow. 500-
1000 m2. Szerokość 10/12m tomasz.sikora@cortenmedic.pl

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Opony używane sprzedam hurtowo, Piaseczno, 
tel. 505 040 047

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

Tuje, bukszpany i inne,  tel. 880 479 679

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Felgi 15/190 Fiat, tel. 664 695 444

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki. www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Starsze Mercedesy i Toyoty, tel. 668 171 639

Skup, stare, skorodowane, rozbite. Atrakcyjne ceny, 
tel. 730 134 633

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODO-
WANIA ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZ-
NE – skutecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowa-
nie maksymalnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALE-
NIA, PISMA PROCESOWE. tel. 508 743 620

Atrakcyjny nowy dom zielone centrum Piaseczna, 
tel. 668 120 272 / 666 051 882

Kawalerka Piaseczno Mysiadło 34 m kw. Złotej Kaczki 
I piętro Sprzedam Bezpośrednio tel. 602 126 180

Działkę rolną 2,84 ha, miejscowość Many, tel. 506 639 229

Sprzedam działki budowlane blisko PKP! Na budowę 
lub dobrą lokatę oszczędności. Koszt działki ok. 1000 m. 
kw., ze wszystkimi opłatami (podatek, notariusz, księga 
wieczysta) WYNOSI ok. 29 500 zł, tel. 698 225 965

Sprzedam działki budowlane poniżej ceny rynkowej 
w Nowej Woli. Tanio z przyczyn losowych, tel. 604 624 875

Sprzedam tanio teren idealny dla dewelopera pod
niewielkie osiedle, tel. 698 225 965

Sprzedam  mieszkanie 45 m kw., 2 – pokojowe, 
I p. Z balkonem, Piaseczno, tel. 880 558 699

Sprzedam działki Henryków-Urocze, bezpośrednio 
tel. 509 332 657

Góra Kalwaria, 3-pokojowe, 58 m kw., tel. 519 470 497

Budowlana w Mieszkowie, tel. 503 002 904

Sprzedam dwie działki budowlane , po 1200 m kw,
okolice Janek tel. 506 716 905

80zł/metr PRACE DUŻE-działki 1000,1200 metrów, 
media, tel. 504 372 384

Działki rekreacyjne Prażmów, tel. 602 77 03 61

Działki budowlane Prażmów 1000 m kw. tel. 602 77 03 61

Dom 190/1000 m kw., Nowe Racibory, 480 tys. zł, 
tel. 600 279 452 (więcej szczegółów: otodom.pl)

Konstancin-Jeziorna, 3-pokojowe, 60 m kw. + piwnica 12 
m kw., tel. 695 311 888

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Pracownik szkoły (kobieta) poszukuje pokoju
do wynajęcia w Piasecznie, tel. 502 342 331

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia czynny zakład wulkanizacyjny 
w Piasecznie, tel. 505 040 047

Lokal w Piasecznie, 70 m kw., na produkcję gastrono-
miczną lub inne, wszystkie media, tel. 508 421 225

Pokój 450+, tel. 720 916 226

Wynajmę powierzchnie pod biuro lub usługi 23 m kw 
(II p) oraz 16 m kw. (Ip) w budynku poczty na Grapie w 
Konstancinie, tel. 88 3333 77 1

Mieszkanie, Piaseczno, tel. 693 440 622

Sprzedam lub wynajmę pawilon na bazarku w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

Pokój, 800zł, Zalesie Dolne, tel. 22 757 21 55

200 m kw na noclegi, tel. 512 70 30 27

Mieszkanie dwupokojowe z oddzielnym wejściem w domu 
jednorodzinnym, 70 m kw., Piaseczno, tel. 601 304 250 

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Pomieszczenie gospodarcze 100 m kw., Lesznowola, 
tel. 698 319 827

Pokój, tel. 502 870 325

Kwatery- domy, tel. 728 899 673

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682

Wynajmę pokój, Góra Kalwaria, tel 509 952 583

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Kupię Mieszkanie do Remontu /Z wadą Prawną/ 
Zadłużone. W  Piasecznie/Okolice, tel. 785 199 183

Dwupokojowe lub kawalerkę, tel. 664 695 444

USŁUGI

GLAZURA GRES REMONTY TEL. 601 21 94 82

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

NAPRAWA AGD TEL. 780 183 173

OKNA SERWIS I NAPRAWA, TEL. 601 623 480

ELEKTRYK TEL. 780 183 173

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

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

OGRODY BRUKARSTWO - kompleksowo,
 www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje,  
Piaseczno, tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

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

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Hydraulik tel. 886 576 148

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrody – nawadnianie – brukarstwo, tel. 603 357 962

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami. 
Piaseczno i okoliczne gminy tel. 605 079 907

Projekty, adaptacje, pozwolenia na bud., budowa 
- stany surowe, pod klucz tel. 533 998 872

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk, tel. 666 890 886

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, 
tel. 780 060 225

Brukarstwo, meritumbruk@o2.pl,  tel. 696 437 501

Elewacje, docieplenia. Tanio, tel. 533 166 644

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

Remonty. Tanio, tel. 533 166 644

Budowa domów, tel. 604 265 720

Remonty, malowanie, podłogi, deska Barlinek, 
tel. 664 632 405

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Budowy domów tel. 798 836 860 

Sprzątanie tel. 536 043 434 

Ogrodnictwo tel. 536 043 434

Naprawiam pralki, lodówki, tel. 603 047 616

Hydraulik, tel. 535 872 455

Wycinka i pielęgnacja koron drzew, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje? 
20 lat doświadczenia, tel. 502 214 817

Wycinka i skracanie drzew, tel. 510 694 550

Oczyszczanie działek, zakładanie trawników, ogrodnicze, 
tel. 519 874 891

Laptopy Internet Serwis, tel.  606 916 916

Alarmy, Kamery, tel. 606 916 916

Szkolenia BHP bhp-mat.pl

Biuro rachunkowe - prowadzenie, pomoc, konsultacje, 
tel. 502 354 917

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

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

Układanie kostki brukowej, tel. 504 008 309

Dachy, podbitka, tel. 530 248 771

Cyklinowanie, tel. 573 437 794

Tłumaczenia, tel. 607 685 074

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Docieplanie budynków, elewacje, podbitki, 
tel. 511 723 600

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, 
tel. 601 091 977

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

Szafy wnękowe, tel. 501 257 912

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Meble na wymiar, tel. 509 960 316

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, tel. 535 994 114

 RÓŻNE 

PRZYGOTOWYWANIE POZWÓW ROZWODOWYCH, ali-
mentacyjnych – sprawy rodzinne, karne, cywilne, spad-
kowe tel. 508 743 620 

Pożyczki i kredyty wieloratalne dla każdego bez BIK, 
tel. 690 016 555

Kancelaria Prawa Administracyjnego.  ODSZKODOWANIA 
ZA DZIAŁKI PRZEJĘTE POD DROGI PUBLICZNE – sku-
tecznie pomagamy w uzyskaniu odszkodowanie maksy-
malnej wysokości. ODWOŁANIA, ZAŻALENIA, PISMA 
PROCESOWE. tel. 508 743 620

Sprzedam piec CO, gazowy, Vitopend 100 w bardzo
dobrym stanie, tel. 601 315 332

Tarot, tel. 516 490 542

Zbliża się zima a Ty nie masz opon zimowych? 
Kup je on-line na WWW.LAMGUM.PL Zakupione 
opony będą czekały na Ciebie w serwisie!

NAUKA 

Angielski – korepetycje z dojazdem, tel. 888 369 699

Angielski, Odrabianie lekcji, tel. 695 619 161

Doktor Fizyka, Matematyka Angielski, 
tel.+48 601 24 06 76

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA 

Stylizacja rzęs metodą objętościową, 
Piaseczno, tel. 665 831 986

Masaże klasyczne, relaksacyjne, tel. 791 924 164 

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czeka-
ją 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

Mężczyzna po 40-tce,  pozna wrażliwą spokojną 
dziewczynę tel. 602 65 14 65

Mężczyzna pozna samotną Panią do wspólnego 
zamieszkania.(pani może być na emeryturze)  
tel. 530 846 307

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, 
tel. 501 299 360

Usługi transportowe, przeprowadzki,  tel. 516 856 115 

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
tel. 602 238 620

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania 
gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie,
praca w piątki, tel. 22 756 79 39

Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno, 
dobre warunki, tel. 22 757 07 61

Dom opieki w Chylicach zatrudni pielęgniarkę, 
tel. 602 45 87 65

Pan do sprzątania osiedla w Piasecznie, 
tel. 502 38 14 22

Zatrudnię pracownika budowlanego – wykończeniówka 
oraz glazurnika, tel. 601 231 296

Praca dodatkowa-sprzątanie popołudniami 
w przedzkolu7 w Kamionce, tel. 602 522 948 (po 17-tej)

Fryzjerce w K - Jeziornie,  tel. 606 817 356

Krawcowe, szwaczki, Ursynów, tel. 603 675 411

ZATRUDNIMY DO ODDZIAŁU WART CYWILNYCH - 
UMOWA O PRACĘ, OKĘCIE. TEL. 261 821 073

Audi A6 V6, 2,5 pojemność, pierwsza rejestracja 
2000 r., cena do uzgodnienia, samochód zadbany,
tel. 660 68 47 39 

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

ANTENY,SERWIS,MONTAŻ,GWARANCJA, 
TEL. 537 777 181, 883 434 737

FOTOGRAF - ŚLUB, CHRZEST, INNE OKAZJE, 
WOLNE TERMINY 2017, LEMONPHOTO.PL, 
TEL. 692 569 927 

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

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, 
TEL. 502 129 161

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

Elektryk, usługi elektryczne, tel. 797 669 797

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588  

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Profesjonalne polerowanie aut, tel. 501 058 638

ANGIELSKI-DOŚWIADCZONY, SKUTECZNY 
NAUCZYCIEL, TEL. 605 760 161

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Dreamlandia – twórczy angielski, od 1998, 
indywidualnie, z dojazdem, tel. 662 128 913 

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

ANTENY,DOMOFONY, MONTAŻ, NAPRAWY, 
TEL. 603 375 875

SPRZEDAM NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ W ŁAZACH/
MAGDALENCE,  tel. 602 340 549

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1000 METRÓW 
W JEZIÓRKU. TEL. 602 489 649

Sprzedam lub wynajmę pawilon 17 m kw., Sadyba 
– bazar przy ul. Bonifacego, tel. 502 520 686

Auto skup, tel. 535 661 903

Wynajmę salon fryzjerski w centrum Tarczyna,
tel. 504 495 384

Kwatery, 8 zł+, tel. 574 661 588

Pokój 450+, tel. 720 916 226

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 666 924 505

Sprzedam prasę mimośrodową 40 ton o skoku 
1,5 cm (stalki do butów), tel. 605 079 907

R E K L A M A

R E K L A M A




