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Tragiczny finał wypadku
PIASECZNO We wtorek rano w 

Bogatkach doszło do wy-

padku. 27-letni kierowca 

hondy civic uderzył w ko-

parkę. Początkowo wyda-

wało się, że skończy się tyl-

ko na utrudnieniach komu-

nikacyjnych. Niestety, kilka 

godzin później mężczyzna 

zmarł

Piją w centrum 
miasta
PIASECZNO Mieszkańcy z alei Róż i ulicy Kusocińskiego skar-

żą się, że na pobliskim terenie zielonym non stop przebywa-

ją osoby spożywające alkohol. - To niewychowawcze, przecież 

obok jest plac zabaw dla dzieci – mówią
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Z przejścia granicznego do policyjnej celi

Zatrzymano sprawcę ciężkiego pobicia

Zniszczono automaty z zabawkami dla dzieci

Podrobione zegarki i biżuteria

Nieuczciwy kurier kradł na potęgę

Pijana uciekała przed policją

Znaleziono zwłoki 39-letniego Ukraińca

 Na przejściu granicznym w Medyce zatrzymano 24-latka, który pró-

bował wjechać z Ukrainy do Polski. Mężczyzna kilka miesięcy wcześniej 

dokonał przynajmniej dwóch kradzieży, zabierając z mieszkań (m.in. 

domu pod Tarczynem) dużą ilość gotówki w różnych walutach. Po do-

konaniu przestępstw, wsiadł w samolot i wyjechał na Ukrainę. Mężczy-

zna został jednak zidentyfikowany przez policję. Gdy ponownie próbo-

wał wjechać do Polski, wpadł w ręce straży granicznej. Sprawę prowa-

dzi prokuratura rejonowa w Garwolinie. 

 Pod koniec maja do samochodu zaparkowanego na jednym z pia-

seczyńskich osiedli wsiadło ukraińskie małżeństwo. Wtedy do pojazdu 

podbiegł mężczyzna i zaczął obijać go kijem baseballowym. Gdy właści-

ciel auta próbował powstrzymać napastnika, został ciężko pobity i stracił 

przytomność. Taki sam los spotkał po chwili jego żonę. Życie poszkodo-

wanym uratował przypadkowy przechodzień, który narobił dużo hałasu i 

wypłoszył napastnika. Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalne-

go, którzy kilka dni temu wytropili w Radomiu sprawcę pobicia. 35-latek, 

również Ukrainiec, został zatrzymany i trafił do piaseczyńskiego aresztu. 

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.

 Kilka dni temu w parku zdrojowym w Konstancinie zostały zniszczone 

automaty z zabawkami, stojące przy jednym z placów zabaw. Chuligań-

ski wybryk został zarejestrowany przez kamerę miejskiego monitoringu. 

W tej chwili trwa ustalanie tożsamości sprawców. 

 We wtorek na terenie jednej z firm w Wólce Kosowskiej policjanci za-

bezpieczyli podrobione  zegarki opatrzone zastrzeżonymi znakami to-

warowymi o łącznej wartości około 20 tys. zł. Skonfiskowano także pod-

robioną biżuterię o łącznej wartości około 35 tys. zł. Sprawę prowadzi 

wydział do walki z przestępczością gospodarczą. Osobie, która wprowa-

dzała do obrotu podróbki może grozić nawet do 5 lat więzienia.

 Prowadząc sprawę kradzieży smartfona, policjanci wpadli na trop 

pracownika jednej z firm kurierskich, 43-letniego Tomasza K. Gdy skom-

pletowali materiał dowodowy, postanowili złożyć mu wizytę. W mieszka-

niu zajmowanym przez kuriera znaleziono prawdziwą hurtownię pocho-

dzącego z kradzieży towaru. Był tam nie tylko poszukiwany telefon, ale 

także dziesiątki pudełek z markowymi butami, t-shirty i perfumy. Łączną 

wartość przedmiotów oszacowano na około 15 tys. zł. Tomasz K. usłyszał 

już zarzuty i stanie przed sądem. Za kradzież grozi mu do 5 lat więzienia.

 Tylko w ubiegły wtorek na terenie gminy Piaseczno policjanci zatrzy-

mali trójkę nietrzeźwych kierowców. Pierwszy z nich wpadł w Żabień-

cu, a drugi na terenie miasta. Jednak funkcjonariuszom najwięcej proble-

mów sprawiła kobieta, która nie zatrzymała się do kontroli i podjęła pró-

bę ucieczki. Nietrzeźwą kierującą (miała w organizmie dwa promile alko-

holu) zatrzymano dopiero na ulicy Zagrodowej. Straciła już prawo jazdy, 

a wkrótce będzie tłumaczyła się przed sądem. Wielce prawdopodobne, 

że usłyszy więcej zarzutów niż jazda w stanie nietrzeźwości. 

 W poniedziałek, w lokalu znajdującym się przy ulicy Warszawskiej, 

obywatel Ukrainy znalazł ciało swojego pobratymca. Na miejsce na-

tychmiast została wezwana karetka pogotowia, policja oraz prokurator. 

Zmarły miał 39 lat i choć na jego ciele nie było widać żadnych urazów 

mogących świadczyć o ingerencji osób trzecich, ciało zostało skierowa-

ne na sekcję zwłok, która wskaże przyczynę śmierci.
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Piją w centrum miasta
PIASECZNO Mieszkańcy z alei Róż i ulicy Kusocińskiego skarżą się, że na pobliskim tere-

nie zielonym non stop przebywają osoby spożywające alkohol. - To niewychowawcze, 

przecież obok jest plac zabaw dla dzieci – mówią

 Ludzi spożywających alkohol w 
parku Zachodnim można podzielić 
na kilka grup. Pierwsza to emeryci, 
spędzający czas na grze w karty przy 
znajdujących się w centralnym punk-
cie skweru stolikach. - Ci raczej niko-

mu nie przeszkadzają – mówi pani 
Anna, mieszkająca w pobliskim blo-
ku. - Kulturalnie sączą sobie piwko, 
albo coś mocniejszego, ale z alkoho-
lem się nie obnoszą – puszki i butelki 
trzymają w reklamówkach. 
 Druga grupa pijących to mło-
dzież. - Oni przeważnie też nie ro-
bią problemów. Jeśli przesadzają, to 
w piątkowe i sobotnie wieczory. Wte-
dy ze skweru często dochodzą krzyki 
i głośna muzyka – dodaje pani Anna. 
Trzecią grupę stanowią okoliczni al-
koholicy i bezdomni. Ci już bardziej 
doskwierają mieszkańcom, bo cały-
mi dniami okupują ławki, często się 
na nich pokładając. Poza tym śmie-
cą, kiepsko wyglądają i niewyjściowo 
pachną. - Ostatnio taki jeden poło-
żył się przy placu zabaw – mówi pani 
Irena. - Obok niego przechodziły 
małe dzieci i miały atrakcję. Nie ma 
co, dał im wzór do naśladowania...
 Kolejną grupę pijących stanowią 
mieszkający i pracujący w okolicy 
Ukraińcy, którzy również uaktyw-
niają się głównie nocą. - W sumie 
jak ktoś spokojnie siedzi i nie obno-
si się z piciem, to mi nie przeszka-
dza – mówi pani Anna. - Trzeba pa-
miętać, że to jedyny taki teren w tej 
części Piaseczna. Jak ktoś chce wy-
pić sobie piwo, to gdzie ma iść? Je-

chać na Górki Szymona?
 Pani Irena jest innego zdania. 
- Uważam, że to teren publiczny i 
nikt nie powinien tu spożywać alko-
holu. A obowiązujące prawo powin-
na egzekwować policja i straż miej-
ska. A jak ktoś chce pić, niech robi to 
w swoich czterech ścianach – przed-
stawia swój punkt widzenia.
 - Do parku Zachodniego ostat-
ni raz zostaliśmy wezwani 15 czerw-
ca – mówi kom. Jarosław Sawicki, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Piasecznie. - Picie w 
miejscach publicznych jest traktowa-
ne jako wykroczenie i karane manda-
tem. Gdyby takie sytuacje się powta-
rzały, prosimy o informacje. Zgłoszeń 
można dokonywać także anonimowo 

poprzez krajową mapę zagrożeń.
 Mariusz Łodyga, komendant 
straży miejskiej, informuje że teren 
parku Zachodniego jest na bieżą-
co monitorowany. - W ciągu ostat-
nich dwóch miesięcy mieliśmy tam 
aż 40 zgłoszeń – mówi Mariusz Ło-
dyga. - Do tego dochodzi 12 inter-
wencji, zainicjowanych przez ope-
ratora monitoringu. W sumie 12 
osób ukaraliśmy mandatami w wy-
sokości 100 zł, innych pijących po-
uczaliśmy prosząc, aby rozeszli się 
do domu. W tamtym rejonie miasta 
to duży problem, jednak trzymamy 
rękę na pulsie i zaglądamy tam nie-
mal każdego dnia. 

Tomasz Wojciuk

W parku Zachodnim praktycznie o każdej porze dnia można 

spotkać osoby spożywające alkohol

Park Zachodni to jedyne 

miejsce w tej części miasta, 

w którym można spotkać się, 

porozmawiać, ale też 

– jak twierdzą niektórzy

 – napić się piwa

Jasna strona mocy w Hugonówce
KONSTANCIN-JEZIORNA Do 16 września w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Mostowej 

15 można oglądać wyjątkową wystawę rzeźb i rysunków „Jasna strona mocy...” znako-

mitej artystki Beaty Czapskiej. Na ekspozycję w Hugonówce składa się blisko 50 rzeźb 

oraz rysunki prezentujące świat fauny i fl ory

 Twórczość utalentowanej pol-
sko-francuskiej artystki skupia się 
przede wszystkim na świecie dzikich 
zwierząt i próbach uchwycenia ich 
niezależności charakterystycznej dla 
życia w naturze. W zwierzętach od-
krywa cechy właściwe ludziom. Nie-
zwykłą siłę wyrazu uzyskuje poprzez 
specyficzną, syntetyczną interpreta-
cję formy, a także dobór materia-
łu, którym najczęściej jest kamień. 
Wśród kamieni najchętniej wykorzy-
stuje marmur, granit, bazalt, piasko-
wiec ale, także kamienie o intensyw-
nych barwach i zróżnicowanej przej-
rzystości, takie jak alabaster, ama-
zonit, azuryt, kwarc, lapis lazuli, 
magnezyt, porfir, sjenit czy serpen-
tynit. Nadaje to jej dziełom rzadko 
spotykany w sztuce współczesnej rys 
elegancji. Poza fauną i florą rzeźbi 
także postacie ludzkie oraz tworzy 
portrety w kamieniu i brązie. 
 Beata Czapska urodziła się w 
Warszawie, studiowała na Wydzia-
le Architektury Politechniki Śląskiej, 
a następnie, w 1974 roku, wyjecha-

ła do Paryża, gdzie mieszka do dziś. 
Dotychczas pokazywała swoje pra-
ce na ponad 80 wystawach we Fran-
cji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Bel-
gii, Szwajcarii i Chinach. Wiele z jej 
rzeźb znajduje się w kolekcjach pry-
watnych i publicznych we Francji, 
Polsce, Belgii, Niemczech, Izraelu, 
USA, Wielkiej Brytanii, Luksembur-

gu, Egipcie, Chinach i na Węgrzech.  
Artystka jest członkiem francu-
skiego związku artystów i plasty-
ków „Maison des Artistes” i polskie-
go ZPAP. Wystawa jest czynna od 
wtorku do niedzieli, w godz. 11-18. 
Wstęp wolny. 

TW
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Pluskwy dręczą mieszkańców
PIASECZNO W kamienicy przy Puławskiej 42A zalęgły się pluskwy, skutecznie zatruwając 

życie mieszkańcom. - Jestem tu od 12 lat i nigdy czegoś takiego nie było – załamuje ręce 

Jolanta Sobota, która od kilku miesięcy bezskutecznie walczy z natrętnymi pasożytami

 Pani Jolanta prowadzi nas do 
swojego znajdującego się na dru-
gim piętrze mieszkania. - Proszę 
spojrzeć, zrobiłam remont, wyrzu-
ciłam stare łóżka, meble, wykładzi-
ny dywanowe, boazerię, a one ciągle 
tu są. Po prostu nie da się ich wy-
tępić – mówi łamiącym się głosem. 
- Nie wiem już, co mam robić. Kupi-
łam specjalne środki i odstraszacze, 
zrobiłam na własny koszt dezynsek-
cję, walczę z nimi jak mogę i nic. Te-
raz jestem na urlopie, ale nie potra-
fię zmrużyć oka. W ciągu tygodnia 
przespałam może z 10 godzin. Bu-
dzę się w nocy, biorę latarkę i tro-
pię pluskwy. Zaczynam mieć na tym 
punkcie obsesję, nie wiem, jak długo 
jeszcze to wytrzymam...

Wszystko zaczęło się wiosną

 Koszmar pani Jolanty trwa od  
marca. Najpierw żywiące się ludz-
ką krwią owady pogryzły jej syna. 
- Ciągle się drapał, aż do krwi, z 
początku nie wiedzieliśmy, co mu 
jest – opowiada kobieta. - W koń-
cu się okazało, że ma uczulenie na 
pluskwy. Nie każdy je ma, mnie na 
przykład nic nie swędzi, a gryzą 
mnie na pewno. 
 Niestety dezynsekcja, choć 
mieszkanka wydała na nią do tej 
pory około 700 zł, nie przyniosła re-
zultatu. - Specjaliści powiedzieli mi, 
że aby była skuteczna trzeba prze-

prowadzić ją w całym budynku, w 
każdym pomieszczeniu, bo w prze-
ciwnym razie pluskwy przejdą z jed-
nego kąta do drugiego – mówi. - Po-
informowałam o wszystkim gminę, 
ale oni nie chcieli słuchać. Dopiero 
potem uwierzyli, jak poszła do nich 
jedna z sąsiadek.
 Wychodzimy przed blok. Pani 
Jolanta pokazuje wyrzucone na 
śmietnik stare sprzęty, meble, ma-
terace. Przekonuje, że inni sąsiedzi 
mają ten sam problem. Sąsiad z na-
przeciwka też robił niedawno od-
pluskwianie, bo pasożyty pogryzły 
jego 1,5-roczną córkę. Wydał 350 zł. 
To samo sąsiad z czwartego piętra. 
Gdy stoimy na podwórku podcho-
dzi do nas młoda kobieta, pani Ka-
sia (prosi, aby nie podawać jej na-
zwiska, bo pracuje w szkole). - Mam 
pogryzione całe nogi, proszę spoj-
rzeć – mówi. - Jest lato, a ja wstydzę 
się chodzić w spódnicy...

Trzeba posprzątać

 i zdezynfekować blok

 - Dwa dni temu przyjechała do 
mnie ze wsi 12-letnia wnuczka, pół-
sierota – mówi Jolanta Sobota ze łza-
mi w oczach. - Spałyśmy w jednym 
łóżku, rano była cała pogryziona... 
Co za wstyd, przyjechała do miasta, 
a u mnie spotkała ją taka przykrość. 
W całym domu mam krwawe kropki, 
na ścianach, materacach, wszędzie. 

Tak nie da się dłużej żyć.
 Nasza czytelniczka uważa, że 
winę za taki stan rzeczy ponosi gmi-
na i inni lokatorzy, którzy żyją w 
brudzie. - Pierwszy raz ktoś z gminy 
zajrzał tu dwa tygodnie temu, mimo 
że problem zgłaszaliśmy od miesię-
cy – mówi. - Zrobili dezynsekcję, ale 

tylko w pomieszczeniach wspólnych, 
co nic nie dało. Wytruli też pluskwy 
w kilku mieszkaniach, bo do innych 
ich nie wpuścili. W ten sposób nigdy 
ich nie wyplenimy. Tu wszędzie jest 
syf, proszę zajrzeć do piwnicy. Sie-
dzimy tu jak w gnieździe, jak w wy-
lęgarni. Jedyne co może pomóc to 
kompleksowa dezynfekcja całego 
budynku. A teraz sąsiad z pierwsze-
go piętra wyrzuca zapluskwiony ma-
terac, a sąsiadka z czwartego piętra 
bierze go ze śmietnika mówiąc, że jej 
nic nie gryzie...
 Poprosiliśmy o komentarz gmin-
ny wydział polityki mieszkaniowej. 
- W lipcu gmina zleciła wykonanie 
dezynsekcji całego budynku położo-
nego przy ul. Puławskiej 42A – in-

formuje Ewa Witkowska, naczelnik 
wydziału. - Ponieważ w kilku loka-
lach najemcy dalej zgłaszają pro-

blem, wkrótce zostanie wykonana 
ponowna dezynsekcja.

Tomasz Wojciuk

Z pluskwami mieszkańcy 

zmagają się od 

miesięcy. Część z nich ma 

widoczne ślady ugryzień 

na całym ciele

KONSTANCIN-JEZIORNA

Odlotowe kino plenerowe
 W piątek 27 lipca o godz. 21.45 w amfiteatrze w Parku Zdrojowym od-

będzie się seans w ramach kina plenerowego, podczas którego będzie 

można obejrzeć film pt. „Sully” z 2016 roku w reżyserii Clinta Eastwooda 

z Tomem Hanksem w roli głównej. 15 stycznia 2009 roku kapitan Che-

sley „Sully” Sullenberger ląduje uszkodzonym samolotem na rzece Hud-

son, ratując życie 155 pasażerów. Wkrótce rozpoczyna się śledztwo mo-

gące zniszczyć jego karierę. Rewelacyjne, widowiskowe kino opowiada-

jące prawdziwą historię „cudu na rzece Hudson”. Wstęp wolny. 

TW

– Mieszkamy w wylęgarni pluskiew, aby się ich pozbyć trzeba 

przeprowadzić dezynsekcję w każdym lokalu i pozbyć się zalega-

jących w piwnicy śmieci – uważa Jolanta Sobota
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UCZCIJMY ROCZNICĘ ZRYWU
 Pierwszego sierpnia o godz. 17 Góra Kalwaria uczci 74. rocznicę wybu-

chu Powstania Warszawskiego. Uroczystość odbędzie się tradycyjnie przy 

kamieniu ku czci por. Jana Białka (dowódcy miejscowego plutonu Związku 

Walki Zbrojnej, który jako 26-latek poniósł śmierć w 1942 r. w obozie kon-

centracyjnym Mauthausen). – Oddajmy wspólnie hołd warszawskim po-

wstańcom, ludności cywilnej stolicy, ale również tym wszystkim mieszkań-

com naszej gminy, którzy podczas wojny działali w konspiracji – zaprasza 

burmistrz Dariusz Zieliński.

Zaczipujemy 1000 czworonogów!
W gminie trwa akcja bezpłatnego czipowania psów, fi nansowana z budżetu samorządu. Cieszy się du-

żym powodzeniem.

 Dotychczas, od początku 
czerwca, oznakowano 486 zwie-
rząt (347 w sołectwach i 139 w 
Górze Kalwarii). Do wszczepie-
nia zostało jeszcze 514 identy-
fikatorów. Co ważne, akcja we 
wsiach (prowadzona przez fun-
dację Animal Rescue Poland) 
już się zakończyła. Obecnie 

czworonogi – zarówno z miasta, 
jak i z sołectw – czipowane są 
wyłącznie w przychodni wetery-
naryjnej przy ul. Armii Krajowej 
5 D w Górze Kalwarii. Otwar-
ta jest od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 14.00–20.00, w sobo-
ty od 9.00 do 15.00, w niedziele 
od 10.00 do 12.00.

 Mieszkańcy za zabieg i wpi-
sanie informacji o pupilu do mię-
dzynarodowej  bazy danych nic nie 
płacą. Trzeba jednak okazać po-
twierdzenie, że zwierzak został za-
szczepiony przeciw wściekliźnie.
 Na akcję przeciwdziałającą 
bezdomności psów gmina prze-
znaczyła 40 tysięcy złotych.

Perełki naszej 
małej ojczyzny
Po raz szósty w gminie Góra Kalwaria wyłonione zosta-

ną Najlepsze Produkty Lokalne. Są trzy konkursowe kate-

gorie: „rękodzieło i rzemiosło”, „produkt żywnościowy”, 

„usługi i projekty”.

 Zgłoszenia przyjmuje urząd miasta. Można je składać w kancelarii (budy-

nek przy ul. 3 Maja) lub przesyłać na adres promocja@gorakalwaria.pl. For-

mularz, który należy wypełnić, oraz regulamin są dostępne na stronie www.

gorakalwaria.pl oraz w kancelarii. Termin na zgłaszanie produktów: do 4 

września. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie Gminne-

go Święta Plonów w Cendrowicach – 9 września.

 Organizatorem jest Urząd Miasta i Gminy. Więcej informacji: promocja@

gorakalwaria.pl, 22 72 79 517.

 Dotychczas, od 2013 roku, komisja konkursowa nagrodziła 29 produktów, 

m.in. hafty, fi liżanki, cydry, dżemy i miody.
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Nowa infrastruktura, 
duże ułatwienia

W ostatnim czasie władze gminy Tarczyn przebudowały odcinki drogowe na następujących ulicach: Akacjo-

wej w Nowych Raciborach, Górnej w Rembertowie, Wiosennej w Świętochowie oraz Kwiatowej w Pracach 

Dużych. Na wszystkich tych drogach położone zostały nakładki asfaltowe.

 Wcześniej, w Tarczynie wykona-

na została modernizacja ul. Szarych 

Szeregów wraz z drogami przyle-

głymi (ul. Tulipanowa, Zawilec i So-

snowa). Gminna inwestycja została 

zrealizowana w sposób praktyczny 

i kompleksowy – w tym rejonie wy-

budowano również sieć kanalizacyj-

ną oraz zamontowano i uruchomio-

no oświetlenie uliczne.

 W wyniku realizacji zadania po-

wstała wysokiej jakości, szeroka 

miejska trasa z kostki brukowej, pro-

wadząca do ścisłej, nowoczesnej za-

budowy mieszkalnej. Łączny koszt 

przedsięwzięcia w obrębie ul. Sza-

rych Szeregów w zakresie przebu-

dowy dróg, budowy kanalizacji oraz 

uruchomienia oświetlenia wyniósł 

ok. 1,5 mln zł.

SW

Ul. Akacjowa - Nowe Racibory

Ul. Szarych Szeregów - Tarczyn

Ul. Górna - Rembertów

Ul. Wiosenna - Świętochów 
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Los wójt w rękach prokuratury
LESZOWOLA Prokuratura okręgowa w Warszawie przedłużyła do połowy października 

śledztwo wszczęte po wykryciu przez CBA nieprawidłowości związanych z rozporzą-

dzaniem gminnym majątkiem

 Przypomnijmy. W ubiegłym 
roku Centralne Biuro Antykurup-
cyjne prowadziło w gminie Leszno-
wola kontrolę, która zakończyła się 
30 października. Kilkanaście dni 
później CBA przekazało do proku-
ratury materiały z przeprowadzo-
nych czynności. CBA badało okres 
od 2012 do 2017 roku. Analiza do-
kumentów zaowocowała złożeniem 
do prokuratury „zawiadomienia o 
uzasadnionym podejrzeniu popeł-
nienia czynu zabronionego przez 
Marię Jolantę Batycką-Wąsik, wójta 
gminy Lesznowola”. CBA twierdzi, 
że pani wójt nie dopełniła swoich 
obowiązków, bezzasadnie odstępu-
jąc w marcu 2014 roku od zawarcia 
umowy dzierżawy z jedną z firm, z 
którą kilka miesięcy wcześniej gmi-
na podpisała umowę przedwstęp-
ną, przyjmując wielomilionową za-
liczkę. Firma odzyskała zaliczkę, ale 
też, o czym miała zdecydować wójt, 
ustawowe odsetki (choć odstąpienie 
od zawarcia umowy było zdaniem 
CBA bezzasadne) w kwocie ponad 
1,35 mln zł. CBA uważa, że wójt wy-

rządziła tym gminie szkodę mająt-
kową. Twierdzi też, że wójt nie do-
pełniła swoich obowiązków uma-
rzając prawie 2,6 mln zł podatku kil-
ku firmom, mimo że te nie wykazały 
swojej złej sytuacji materialnej. Zda-
niem funkcjonariuszy Maria Jolanta 
Batycka-Wąsik działała w ten spo-
sób na szkodę interesu publicznego. 
 30 listopada prokurator okrę-
gowy wszczął śledztwo „w spra-
wie przekroczenia uprawnień oraz 
niedopełniania obowiązków służ-
bowych przez funkcjonariusza pu-
blicznego”, w tym wypadku wój-
ta Lesznowoli, i działanie na szko-
dę interesu publicznego. Rozpoczęło 
się gromadzenie materiału dowodo-
wego oraz sprawdzanie, czy zosta-
ły wypełnione znamiona przestęp-
stwa. Jeśli okaże się że tak, wówczas 
zostaną postawione zarzuty. Pro-
wadzone przez prokuraturę śledz-
two było kilkukrotnie przedłuża-
ne. Więcej informacji miało zostać 
podanych do publicznej wiadomo-
ści w połowie lipca. - Śledztwo zo-
stało przedłużone do połowy paź-

dziernika – poinformował nas przed 
kilkoma dniami prokurator Łu-
kasz Łapczyński, rzecznik Proku-
ratury Okręgowej. - Prokurator re-
ferent na tym etapie nie zezwala na
przekazywanie bliższych informacji 
o sprawie.

Tomasz Wojciuk

Z glinianek wyciągnięto 
zatopionego mercedesa
PIASECZNO W jednym ze stawów w Gołkowie zatopiono 

samochód. Po naszej interwencji strażacy z OSP Pia-

seczno w asyście straży miejskiej i policji wyciągnęli 

auto z wody

 Dobrze wyposażony mercedes ML420 o wartości około 50 tys. zł, zanim 

trafi ł do glinianek, został skradziony na terenie Piaseczna. Do kradzieży do-

szło pod koniec września ubiegłego roku. Auto nie miało tablic rejestracyj-

nych, ale policjantom udało się odtworzyć jego historię po numerze VIN. 

Nie wiadomo jaka była przyczyna jego zatopienia. Czy był to akt zemsty na 

właścicielu pojazdu, chuligański wybryk, czy może wcześniej samochód po-

służył do przestępstwa? Sprawę bada policja. Być może więcej będzie wia-

domo po dokładnych oględzinach pojazdu, który stoi obecnie na parkingu 

depozytowym.

 Sama operacja jego wydobycia z wody była dość trudna i trwała około 

czterech godzin. Mercedes ważył ponad 2,5 tony i trudno było go wycią-

gnąć. - W akcji uczestniczył gminny sztab kryzysowy, straż miejska, policja 

i OSP Piaseczno – mówi Mariusz Łodyga, komendant straży miejskiej. - My 

zabezpieczaliśmy teren, bo wokół kręciło się mnóstwo gapiów i istniało ry-

zyko, że w razie pęknięcia liny ktoś mógłby ucierpieć. 

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Historia świata w skróconej wersji
 W sobotę 28 lipca o godz. 19.30 w altanie przy Hugonówce (Konstan-

ciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15) odbędzie się plenerowy spektakl 

Teatru Scena Współczesna „Historia świata w skróconej wersji”. Jest to 

niezwykła komediowo-musicalowa podróż wehikułem czasu po wszyst-

kich przełomowych wydarzeniach i symbolicznych miejscach w historii 

ludzkości. Ponad 3 tysiące lat historii pokazane przez 3 aktorów w nie-

spełna dwie godziny. Możliwe? Zderzymy Leonarda da Vinci z „Facetami 

w czerni” i postaciami z Trylogii oraz hippisami. Poznamy osobiście Na-

poleona i Einsteina oraz nowe oblicze wojen XX wieku. Takiego przeglą-

du nie zapewni żaden podręcznik ani nawet multimedialna encyklope-

dia. Niezwykle zabawny i błyskotliwy spektakl w reżyserii Włodzimierza 

Kaczkowskiego. Wstęp wolny. W razie złej pogody spektakl odbędzie się 

w sali widowiskowej KDK.

TW

Muzyka i taniec w Parku Zdrojowym
 W niedzielę 29 lipca o godz. 16 w amfiteatrze odbędzie się pierwszy 

koncert „Musica da Camera”. To cykl, w którym są prezentowane przebo-

je muzyki klasycznej, folkowej, filmowej i jazzu w wykonaniu artystów 

Szkoły Muzycznej w Konstancinie. W pierwszym z cyklu dwóch tegorocz-

nych koncertów usłyszymy najpiękniejsze kompozycje Georga Gershwi-

na. Wystąpi Bożena Zalewska z zespołem. Wstęp wolny. Tuż po koncercie, 

o godz. 18 w altanie przy Hugonówce (ul. Mostowa 15) odbędzie się na-

tomiast potańcówka.  Wstęp wolny.

TW

Święto Policji i piknik rowerowy
PIASECZNO W sobotę 28 lipca na skwerze Kisiela odbędzie się uroczysty apel z okazji do-

rocznego Święta Policji. Po jego zakończeniu na miejskim rynku rozpocznie się piknik 

rowerowy z licznymi atrakcjami

 Obchody dorocznego Świę-
ta Policji rozpoczną się o godz. 10 
uroczystą mszą świętą w kościele 
św. Anny. Po niej, o godz. 11, poli-
cjanci stawią się na skwerze Kisie-
la przed urzędem gminy, gdzie od-
będzie się uroczysty apel, wręcza-
nie policyjnych odznaczeń i awan-
sów. Po uroczystości funkcjona-
riusze przeniosą się na miejski ry-
nek, gdzie o godz. 12 rozpocznie 
się piknik pod nazwą „Piaseczno 
Kocha Rower”. 
 W organizację wydarzenia 
oprócz komendy powiatowej, zaan-
gażowała się także gmina i funda-
cja Kult. – Na ulicach i chodnikach 
gminy widać coraz więcej rowerzy-
stów – podkreśla wiceburmistrz Da-
niel Putkiewicz, który sam często 
porusza się po mieście rowerem. 
- Uruchomiliśmy niedawno stacje 
roweru miejskiego, budujemy ścież-
ki rowerowe. Dlatego chcemy pro-
mować aktywne spędzanie wolnego 
czasu i uczyć właściwych zachowań 
na drodze.
 W ramach imprezy, w godzinach 
12–18, pod okiem instruktora prze-

prowadzone zostaną zajęcia z do-
skonalenia techniki jazdy na rowe-
rze. Odbędą się one na specjalnym 
torze typu „pumptrack”, składają-
cym się z 34 elementów – tworzą-
cych pętlę muld, band oraz łączni-
ków. – Poziom trudności dostoso-
wany zostanie do wieku rowerzy-
sty, dlatego korzystać z atrakcji będą 
mogły zarówno dzieci, jak i doro-
śli – mówi Jerzy Mendrek z funda-
cji Kult. Organizator zapewni ro-

wery i kaski, ale będzie też moż-
na korzystać z własnego sprzętu.
Na rynku będzie znajdowało się tak-
że miasteczko ruchu drogowego, 
nieodpłatny serwis rowerowy oraz 
wypożyczalnia rowerów i kasków. 
Będzie też stanowisko policyjnych 
techników, funkcjonariuszy wydzia-
łu ruchu drogowego i dzielnicowych, 
którzy wszystkim chętnym zapropo-
nują oznakowanie jednośladów.

TW
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Najgorszy jest brak informacji

 - Tydzień temu wpadłem w wy-
rwę pod swoim domem. Kolega mu-
siał mnie wyciągać, bo budowlańcy 
nasypali żwiru i nie ubili  – skarży 
się Wojciech Lubański. - Kilka dni 
wcześniej wracam rowerem z pracy, 
a przy czterech posesjach jest głębo-
ki wykop. Przez jakiś czas nie można 
było wyjechać samochodem. Jak za-
pytałem robotników, dlaczego wcze-
śniej nas nie poinformowali, że ode-
tną wjazd, to mnie zbluzgali...
 Żona pana Wojciecha, Barba-
ra Lubańska zapewnia, że wszyst-
kim mieszkańcom bardzo zależy 
na tej inwestycji i wiele osób co-
dziennie przymyka oczy na uciąż-
liwości, jednak czasami ludzie po 
prostu nie wytrzymują. - Najgorsze 
jest to, że z wykonawcami drogi nie 
ma rozmowy i nikogo nic nie inte-
resuje – dodaje. 
 - Przed kościołem błoto po kost-
ki i nie ma dojścia – wyżala się kolej-
ny z mieszkańców. - Rano wszędzie 
porozciągane kable, o które łatwo 
się przewrócić, na prowizorycznym 

przejściu wzdłuż posesji leżą deski 
z gwoździami. - A u mnie pod do-
mem, za skrzynką telekomunikacyj-
ną, robotnicy zrobili sobie wysypi-
sko śmieci – dodaje Mirosław Mar-
szał. - Co chcą to robią, zero jakie-
gokolwiek nadzoru. 
 Uwagi mieszkańców przekazali-
śmy do Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, prosząc o komentarz. 
- Zakończenie inwestycji w Jazga-
rzewie ma nastąpić w maju przyszłe-
go roku – informuje Anna Dobrowol-

ska z MZDW. -  Dotychczas nie otrzy-
mywaliśmy skarg mieszkańców zwią-
zanych z brakiem informacji ze stro-
ny wykonawcy w zakresie terminów 
prowadzenia poszczególnych etapów 
prac. Jednocześnie oświadczamy, że 
wykonawca robót oraz inspektor nad-
zoru inwestorskiego zostaną popro-
szeni o lepszy kontakt z społeczno-
ścią lokalną w celu zminimalizowania 
wszelkich utrudnień.

Tomasz Wojciuk
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Uciążliwa inwestycja w Jazgarzewie
PIASECZNO Od marca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi kompleksową 

modernizację przebiegającej przez Jazgarzew drogi 722. Część mieszkańców ma już 

dość inwestycji, która każdego dnia utrudnia im życie

 Prawie 2-kilometrowy odcinek 
przebiegającej przez Jazgarzew dro-
gi jest przebudowywany od połowy 
marca. W ramach inwestycji ma zo-
stać wykonana nowa nawierzchnia, 
mają powstać przejścia dla pieszych 
i elementy spowalniające ruch. Wy-

konawca ma zrobić także odwodnie-
nie (kolektory deszczowe), zatocz-
ki dla autobusów, ciąg pieszo-rowe-
rowy, nowe przejścia dla pieszych 
wraz z azylami. Przebudowane zo-
staną również zjazdy na posesje i ist-
niejące skrzyżowania oraz gruntow-
nie wyremontowany most na Jezior-
ce. Część prac, które mają potrwać 
do wiosny przyszłego roku, zosta-
ło już wykonanych. Niestety, re-
montem coraz bardziej są zmęczeni 
mieszkańcy Jazgarzewa, którzy na 
co dzień spotykają się z różnego ro-
dzaju uciążliwościami.

Trudności z dojazdem do firm 

i posesji

 Już wiosną pisaliśmy, że prze-
budowa drogi jest nie na rękę 
przedsiębiorcom, którzy mają 
przy niej swoje firmy i punk-

ty usługowe. - Do mojego skupu 
złomu od kilku dni nie dociera-
ją klienci – narzekał Dariusz Ro-
słoniec. - Obok jest sklep meblo-
wy, sklep z akumulatorami, bank. 
Wszyscy mają to samo. Nikt nie 
został wcześniej powiadomiony, 
że remont drogi potrwa tak długo. 
W innym wypadku pewnie byśmy 
się przenieśli. A tak to tutaj pew-
nie zbankrutujemy... Nie wiem, 
dlaczego zamknięto całą drogę. 
Na początku mogli wyłączyć tyl-
ko odcinek od strony Grójca. Te-
raz klienci do nas nie dojeżdżają, 
bo boją się zakazu.
 Droga przez Jazgarzew robiona 
jest etapami, a wykonawca w za-
leżności od potrzeb i harmonogra-
mu prac, wyłącza poszczególne od-
cinki z ruchu. Kilka miesięcy temu 
Monika Burdon, rzecznik MZDW 
informowała nas, że mimo objaz-
dów zostanie zapewniony dojazd 
do lokali użyteczności publicznej, 
takich jak bank czy kościół. Dziś 
przejazd do kościoła rzeczywiście 
jest możliwy, jednak stan prowi-
zorycznej drogi jest tak fatalny, że 
samochody jeśli nie toną w błocie, 
to trą podwoziami o muldy i nie-
równości. Ale to nie wszystko, bo 
mieszkańców najbardziej złości to, 
że często nie mogą swobodnie do-
stać się na własne posesje. 

 Budowa drogi w Jazgarzewie ruszyła w marcu i ma potrwać 

do maja przyszłego roku

Mieszkańcy narzekają, że 

wykonawca prac nie reaguje 

na ich prośby i uwagi

Ratusz w Konstancinie-Jeziornie
przyjazny mieszkańcom
W siedzibie nowego ratusza gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonuje 

punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Piasecznie. Od 25 lipca miesz-

kańcy mogą załatwić swoje sprawy oraz uiścić opłaty związane z nimi, 

w jednym budynku. W planach, jest również utworzenie w ratuszu fi -

lii wydziałów Starostwa Powiatowego. Wszystko po to, aby mieszkańcy 

gminy Konstancin-Jeziorna mogli zostać kompleksowo obsłużeni.

 W czerwcu 2018 r. burmistrz Kazimierz Jańczuk podpisał umowę z Ban-

kiem Spółdzielczym w Piasecznie, na wynajem lokalu użytkowego o po-

wierzchni 119 m kw. Po zaadaptowaniu lokalu, bank, który obecnie realizuje 

obsługę bankową budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz podległych jed-

nostek organizacyjnych, 25 lipca otworzył punkt kasowy w budynku nowego 

ratusza. – To wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy załatwiają sprawy 

w urzędzie i muszą uiścić należną opłatę, związaną z wydaniem odpisu aktu 

urodzenia, małżeństwa, czy też uzyskaniem zaświadczenia o zameldowaniu. 

Od teraz opłaty będzie można uiścić w budynku ratusza przy ul. Piaseczyń-

skiej 77 – mówi Kazimierz Jańczuk, burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

 Bez prowizji, w placówce opłacimy również należności za zużytą wodę, 

czy też odbiór odpadów komunalnych. Umowa z bankiem została podpisana 

na okres 4 lat. Najemca został zobowiązany do przystosowania i aranżacji po-

mieszczeń wg. własnej potrzeby i na własny koszt, bez możliwości domaga-

nia się od gminy zwrotu wartości poczynionych nakładów na lokal w czasie 

i po zakończeniu umowy najmu. 

 W planach jest również utworzenie w nowym ratuszu fi lii następujących 

wydziałów Starostwa Powiatowego: Komunikacji i Transportu, Architekto-

niczno-Budowlanego oraz Geodezji i Katastru. Dzięki temu, mieszkańcy Gmi-

ny Konstancin-Jeziorna, będą mogli załatwić swoje sprawy bez konieczności 

podróży do Piaseczna. W budynku nowego ratusza, już wkrótce, będzie także 

prowadziła działalność kancelaria notarialna.  

R E K L A M A
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Bakterie coli na zawodach triathlonowych.
Zatruć mogło się nawet kilkadziesiąt osób!
PIASECZNO Dwa tygodnie temu na Górkach Szymona w Zalesiu Dolnym odbyły się już po 

raz piąty zawody z cyklu Garmin Iron Triathlon. Kilka dni po nich część sportowców zaczę-

ło skarżyć się m.in. na dolegliwości żołądkowe, czemu winna była zanieczyszczona woda

 Taka sytuacja, jak przekonują 
organizatorzy cyklu – firma Labo-
sport Polska - zdarzyła się po raz 
pierwszy. - Kilkadziesiąt osób do-
znało ciężkiego zatrucia bakteryj-
nego – poinformował nas kilka dni 
temu jeden z czytelników, blisko 
związany z imprezą. - W akwenie 
nie przeprowadzono kontroli, a tym-
czasem doszło do zakwitu toksycz-
nych sinic. Kilka dni po zawodach 
wielu zawodników miało gorączkę w 
połączeniu z nieprzyjemnymi obja-
wami gastrycznymi. Niewiele osób o 
tym wie, ale silne zakażenie sinica-
mi może spowodować nawet zgon. 

Nie przebadali wody

 Na sytuację szybko zareagowali 
organizatorzy imprezy – firma La-
bosport Polska oraz Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Piasecznie. 
- Po otrzymaniu zgłoszenia GOSiR 
podjął czynności zmierzające do jak 
najszybszego wyjaśnienia sprawy 
– informuje Małgorzata Idaczek z 
gminnego biura promocji. - Pragnę 
podkreślić, że organizacją zawodów 
zajmował się Labosport na zlecenie 
GOSiR-u.
 Trzy dni temu firma Labosport 
Polska opublikowała na swojej stro-
nie specjalne oświadczenie, w któ-
rym informuje, że wie o problemie i 
niezwłocznie podjęła działania, ma-

jące na celu ustalenie jego przyczyn. 
- Wyniki badań laboratoryjnych wy-
kazały, że w akwenie został przekro-
czony poziom bakterii Escherichia 
coli i Enterokoków, a w wodzie na-

stąpił również zakwit sinic – infor-
muje Marcin Florek, prezes zarządu 
Labosport Polska. 
 Dr n. med. Katarzyna Rotter, le-
karz chorób zakaźnych potwierdzi-
ła, że  wypicie kilku dużych łyków 
wody z wykrytymi bakteriami może 
powodować zakażenie przewodu 
pokarmowego, które objawia się wy-
miotami, biegunką, podwyższoną 
temperaturą ciała i w efekcie osła-
bieniem. - Nie należy spodziewać się 
poważnych powikłań zdrowotnych 
w związku z powyższym zdarze-
niem. Objawy, które prezentują za-
wodnicy nie są przewlekłe i po kilku 
dniach powinny ustąpić – wyjaśnia 
prof. dr hab. n. med. Artur Pupka.

To się więcej nie powtórzy

 - Jest nam ogromnie przykro, że 
sytuacja, z którą mamy do czynie-
nia po raz pierwszy, dotknęła na-
szych klientów – zawodników, któ-

rzy przez 7 lat i 30 imprez w histo-
rii cyklu Garmin Iron Triathlon mo-
gli zawsze spodziewać się przede 
wszystkim bezpiecznie zorganizo-
wanych zawodów, podczas których 
mogli spełniać swoje sportowe pa-
sje – mówi Marcin Florek. W wyda-
nym przez firmę Labosport oświad-
czeniu czytamy, że doświadczenia 
z lat ubiegłych nie wskazywały na 
ponowną konieczność przebadania 
zbiornika w Zalesiu Dolnym pod 
kątem jakości wody, co jak się oka-
zało było błędem. Wg ekspertów z 
akredytowanego laboratorium pro-
wadzącego badania, na wynik ja-
kości wody mogły mieć wpływ obfi-
te opady deszczu na kilka dni przed 
imprezą oraz wysokie temperatury 
powietrza.  - Niezwłocznie wprowa-
dzamy procedury zapobiegawcze, w 
celu uniknięcia w przyszłości podob-
nych sytuacji – dodaje Marcin Florek. 
- Polegać one będą na dodatkowym 
badaniu jakości wody, nawet w przy-
padku rozgrywania etapu pływac-
kiego na kąpielisku lub miejscu wy-
korzystywanym do kąpieli, będącym 
pod nadzorem sanepidu. W przypad-
ku rozgrywania etapu pływackiego w 
miejscu niebędącym kąpieliskiem bę-
dziemy zlecać badania jakości wody 
minimum dwukrotnie. Jest nam bar-
dzo przykro i współczujemy uczestni-
kom, którzy mieli w/w objawy. W ra-

mach zadośćuczynienia chcielibyśmy 
przekazać każdej osobie poszkodo-
wanej, która zgłosi przypadek swo-
jej niedyspozycji zdrowotnej, pakiet 
startowy na dowolną imprezę z cy-
klu w 2018 roku. Ponadto do każdego 
przekazanego pakietu startowego zo-
bowiązujemy się przekazać 100 zł na 
fundację charytatywną. 
 W podobnym tonie wypowiada 
się również gmina Piaseczno. - Prze-

praszamy za zaistniałą sytuację, bar-
dzo nam przykro, że część zawodni-
ków doświadczyła dolegliwości zdro-
wotnych – mówi Małgorzata Idaczek. 
- Przeanalizujemy czynniki związane 
z zatruciami oraz głosy mieszkańców 
przeciwne imprezie i decyzję o kon-
tynuacji zawodów w przyszłym roku 
podejmiemy po uwzględnieniu tych 
uwarunkowań.

Tomasz Wojciuk

Czy były to ostatnie 

zawody triathlonowe na 

Górkach Szymona?
Zawodnicy zatruli się wodą, którą wypili podczas pływania

 Konstancin-Jeziorna,  25.07.2018 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/  Kazimierz Jańczuk

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust.  
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. 
zm.), w związku z uchwałą nr 400/VII/25/2016 
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia  
23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek o nr ew.  
37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Je-
ziornie, zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 
w Konstancinie-Jeziornie, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od  
3 sierpnia do 24 sierpnia w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wy-
dziale Planowania Przestrzennego przy ul. 
Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie 
w godz. od 900 do 1500 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-

jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 r. (po-
niedziałek) w sali nr 8 Urzędu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 
77 w Konstancinie-Jeziornie, o godz. 1500.

Projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla działek o nr 
ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie- 
-Jeziornie, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, będzie dostępny na stronie 
internetowej bip.konstancinjeziorna.pl.
 
Z niezbędną dokumentacją sprawy można za-
poznać się w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jezior-
na, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie- 
-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. 
od 900 do 1530.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 

77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 7 września 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej 
skrzynki podawczej, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 
r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym pro-
filem zaufanym ePUAP.

Adres poczty elektronicznej: urzad@konstan-
cinjeziorna.pl – w przypadku uwag opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gmi-
ny Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP: 
/4576mqsekc/SkrytkaESP – w przypadku 
opatrzonych podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag 
jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informujemy, że dane osobowe osób składających 
wnioski do planu będą przetwarzane na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych), w celu wykonania obowiązków prawnych 
wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
przepisów wykonawczych dla powyższej ustawy. 
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych 
osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.
konstancinjeziorna.pl oraz w Biurze Obsługi Miesz-
kańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna. 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz 
Gminy Konstancin-Jeziorna; ul. Piaseczyńska 77,  
05-520  Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484-23-00, email:  
urzad@konstancinjeziorna.pl. 
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych  
tel. 605-976-900, email: iod@konstancinjeziorna.pl

R E K L A M A

PIASECZNO

Kino pod chmurką
 W piątek 27 lipca o godz. 21.30 odbędzie się kolejny seans w ramach 

Piaseczyńskiego Kina Plenerowego. Tym razem na skwerze Kisiela zosta-

nie wyświetlony dramat sensacyjny „Księgowy”, w którym Ben Affleck 

wcieli się w postać Christiana Wolffa, geniusza matematycznego, które-

go więcej łączy z liczbami niż z ludźmi. 

TW
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Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czekamy cały 

rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gorszej kondycji, 

wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację. Pomyślmy o kondycji na-

szych włosów wcześniej. Zadbajmy o nie już teraz 

Zabieg laminowania 

 Laminowanie iNeo-Crystal fi rmy Estel jest to nowoczesny zabieg regene-

racji oraz pielęgnacji włosów, dzięki któremu na powierzchni włosa powsta-

je specjalna warstwa pochodzenia naturalnego. Włosy nabierają objętości, 

gładkości, elastyczności oraz blasku.

Zabieg zalecany jest osobom, które mają niewystarczająco gęste i puszyste, 

jak również porowate, cienkie i odbarwione włosy. Przywraca blask włosom 

zniszczonym zbyt częstymi koloryzacjami, suchym, łamliwym, matowym. Za-

bieg poleca się w celu zachowania koloru włosów farbowanych, wówczas 

można go wykonać nawet tuż po farbowaniu. Efekt zabiegu , zależnie od sta-

nu włosów i utrzymuje się od 3 do 4 tygodni.

Regeneracja i prostowanie włosów w jednym

 Dla Pań o włosach niesfornych, puszących i elektryzujących się proponujemy 

keratynowy zabieg wygładzający Pure Renewal System. Kuracja jest w 100 % wol-

na od formaldehydu. Ten keratynowy zabieg wygładza i redukuje skręt o 75%. 

 Zapewnia imponujące efekty wygładzające i odbudowujące oraz nie za-

wiera agresywnych substancji chemicznych. Pure Renewal System zapew-

nia natychmiastowy efekt. Kuracja zawiera opatentowaną technologię Kera-

bond, która w połączeniu z mieszanką najwyższej jakości olejków jojoba, ar-

ganowego i rozmarynu przekształca w 90 minut kręcone , ciężko układające 

się włosy w jedwabiście gładkie, lśniące aż do 12 tygodni! Zabieg keratynowy 

Pure Renewal Sysytem jest zgodny z wymogami wszystkich organizacji zdro-

wotnych na świecie.

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

przed laminacją po laminacji

P R O M O C J A

Psycholog bliżej nas
O ponad 100 procent ma wzrosnąć w ciągu kilku lat odsetek Polaków, którzy będą korzy-

stać z pomocy psychologicznej,  wynika z zeszłorocznego badania ARC Rynek i Opinia

 Coraz częściej profesjonalna po-
moc psychologiczna jest traktowana 
jako pomoc lekarska. Coraz więcej 
osób chce, aby ich życie było lepsze 
i zdają sobie sprawę z tego, że rów-
nowaga psychiczna jest tego elemen-
tem. Pójście na terapię nie jest już te-
matem tabu, tym bardziej, że wiele 
znanych i szanowanych osób otwar-
cie mówi, że taką terapię przeszło i 
poprawiła ona ich życie.
 Po psychologiczne wsparcie 
może zgłosić się każdy, kto doświad-
cza życiowych trudności.
 Nieustannie zwiększa się rola 
psychologa w naszym życiu. Lu-
dzie uświadomili sobie, że zdrowie 
psychiczne jest tak samo ważne, jak 
zdrowie fizyczne. To naturalne, że 
kiedy boli nas ząb, to idziemy po po-
moc do dentysty, a kiedy boli dusza 
- idziemy do psychologa.
 Psycholodzy mają swoje specja-
lizacje jak lekarze. Przykładowo psy-
cholog transportu jest uprawniony do 
przeprowadzania badań kierowców, a 
także innych grup zawodowych (np. 
operatorzy maszyn budowlanych).  
Orzeczenie psychologiczne musi po-
siadać każdy kierowca zawodowy, 
kandydat na kierowcę, a także każ-
dy kierowca samochodu służbowego. 
Podczas badania psychotechniczne-
go badany wykonuje różne testy.
 Niektóre z nich polegają na za-
znaczeniu na kwestionariuszach od-
powiedzi „tak” lub „nie” . Inne to za-
dania aparaturowe gdzie trzeba np. 
szybko naciskać przyciski. Psycholog 
wyjaśnia, pomaga jeśli trzeba, a ba-
dany w trakcie może korygować swo-
je błędy. Badanie kończy się wyda-
niem orzeczenia przez psychologa.

 Natomiast psycholog - psycho-
dietetyk łącząc wiedzę z zakresu 
zdrowego odżywiania, medycyny i 
psychologii, koncentruje się na wpro-
wadzeniu w życie pacjenta trwałych  
zmian w sposobie odżywiania i ja-
kości życia. Psychodietetyka jest wie-

dzą zarówno z obszaru psychologii,  
jak i dietetyki – psychodietetyk poma-
ga wszystkim osobom, które zmagają 
się z problemami związanymi z utrzy-
maniem prawidłowej masy ciała. W 
odróżnieniu od dietetyka, psychodie-
tetyk jest osobą posiadającą wiedzę z 
zakresu psychopatologii, dzięki któ-
rej potrafi zdiagnozować i pracować z 

pacjentami cierpiącymi na zaburzenia 
odżywiania (np. anoreksja, bulimia, 
napadowe objadanie się) czy z innymi 
współwystępującymi zaburzeniami 
nastroju (depresja, mania) lub zabu-
rzeniami osobowości. W swojej pra-
cy  koncentruję się także na tym, aby 
pacjenci szanowali swoje ciało, jakie-
kolwiek by ono nie było, dopiero wte-
dy będą mogli skutecznie schudnąć 
i zadbać o siebie. „…naczelną warto-
ścią dla psychologa jest dobro drugiego 
człowieka. Celem jego działalności pro-
fesjonalnej jest niesienie pomocy innej 
osobie w rozwiązywaniu trudności ży-
ciowych i osiąganiu lepszej jakości ży-
cia na drodze rozwoju indywidualnych 
możliwości oraz ulepszaniu kontaktów 
międzyludzkich” (Kodeks etyczno-za-
wodowy psychologa).

 Martyna Sztukowska

Przychodnia Grapa 

Konstancin-Jeziorna

 www.przychodniagrapa.pl

 22 69 00 650

Psycholog, psychodietetyk, psycholog trans-

portu i psychoterapeuta. Członek Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się 

terapią krótko i długoterminową, udziela po-

mocy psychologicznej i konsultacji z zakresu 

psychodietetyki oraz przeprowadza badania

psychotechniczne.

R E K L A M A
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 Konstancin-Jeziorna,  24.07.2018 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/  Kazimierz Jańczuk

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust.  
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związ-
ku z uchwałą nr 804/VII/45/2018 Rady Miejskiej 
Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 
03-12 w Konstancinie-Jeziornie, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 
i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie- 
-Jeziornie, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 3 sierpnia do  
24 sierpnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny Konstancin-Jeziorna w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego przy ul. Piaseczyń-
skiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. 
od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 r. (pią-
tek) w sali nr 8 Urzędu Miasta i Gminy Kon-
stancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 
w Konstancinie-Jeziornie, o godz. 1500 .

Projekt miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 
i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie- 
-Jeziornie, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, będzie dostępny na stronie 
internetowej bip.konstancinjeziorna.pl. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można za-
poznać się w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jezior-
na, przy ul.  Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie- 
-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. 
od 900 do 1530.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 
77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 7 września 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej 
skrzynki podawczej, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 
r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym pro-
filem zaufanym ePUAP.

Adres poczty elektronicznej: urzad@konstan-
cinjeziorna.pl – w przypadku uwag opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej gmi-
ny Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP: 
/4576mqsekc/SkrytkaESP – w przypadku 
opatrzonych podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. uwag 
jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informujemy, że dane osobowe osób składających wnio-
ski do planu będą przetwarzane na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających 
z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych dla 
powyższej ustawy. 
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych oso-
bowych znajduje się na stronie internetowej bip.konstancin-
jeziorna.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta 
i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 
Konstancin-Jeziorna. Administratorem danych osobowych 
jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna; ul. Piaseczyńska 
77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484-23-00, email:  
urzad@konstancinjeziorna.pl. 
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych  
tel.  605-976-900, email: iod@konstancinjeziorna.pl

Tragiczny finał wypadku
PIASECZNO We wtorek rano w Bogatkach doszło do wypadku. 27-letni kierowca hondy civic uderzył w ko-

parkę. Początkowo wydawało się, że skończy się tylko na utrudnieniach komunikacyjnych. Niestety, kilka 

godzin później mężczyzna zmarł

 Do wypadku na drodze 722 do-
szło ok. godz. 7 rano. Według świad-
ków zdarzenia, honda civic podczas 
manewru wyprzedzania uderzyła w 
koparkę. Uderzenie było tak silne, 
że koparka się przewróciła, a auto 
osobowe praktycznie straciło cały 
przód. Droga została zablokowa-
na na kilka godzin, ale początkowo 
wydawało się, że nikt nie doznał po-
ważnych obrażeń. 
 - Możliwe, że zdarzenie zakwa-
lifikujemy jako kolizję – informo-
wał nas we wtorek przed południem 
kom. Jarosław Sawicki z Komen-
dy Powiatowej Policji w Piasecznie. 
 Niestety, kilka godzin później 
dotarła do nas wstrząsająca infor-
macja. Ukarany przez policję man-
datem kierowca hondy, korzystając z 
uprzejmości kierowcy lawety, dotarł 
do postoju taksówek i pojechał do 
domu. Tam niespodziewanie zmarł. 
 Dlaczego karetka, która była 
na miejscu zdarzenia  nie przewio-

zła go na badania do szpitala? Ta-
kie pytanie zadaliśmy firmie Falck. 
Niestety do chwili zamknięcia tego 
numeru gazety nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi. Nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy się, że mężczyzna ka-
tegorycznie odmówił przewiezie-
nia do szpitala. Czy gdyby szyb-
ko trafił pod opiekę lekarzy uda-
łoby się go uratować? Na to pyta-

nie już nie uzyskamy odpowiedzi. 
– Wydawało się, że nic mu nie jest – 
mówi jeden ze świadków. – Był tro-
chę blady i przygaszony. Nawet je-
den z policjantów zapytał czy do-
brze się czuje, a on odpowiedział, że 
wszystko w porządku poza tym, że 
przeżył duży stres.

Adam Braciszewski

R E K L A M A
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Pani

Joannie Micińskiej

serdeczne wyrazy współczucia  
oraz słowa otuchy z powodu śmierci

męża
składają

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz 

Gminy Konstancin-Jeziorna

Andrzej Cieślawski 
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Odpalili kampanię, zanim 
wyścig ruszył
POWIAT Podczas konwencji powiatowej Prawa i Sprawiedliwości przedstawiono kandy-

datów na wójta i burmistrzów w zbliżających się wyborach samorządowych

 Sala konferencyjna urzędu mia-
sta w Piasecznie wypełniła się do 
ostatniego miejsca. Przyszłych kan-
dydatów i mieszkańców powitali 
Martin Świegodziński oraz lider po-
wiatowego PiS, Sergiusz Muszyński. 
Kandydatów na najwyższe funkcje 
w gminach powiatu piaseczyńskiego 
przedstawił Senator RP Konstanty 
Radziwiłł.
 – Interesuje mnie kto będzie 
gospodarzem miejsca, w którym 
mieszkam – powiedział senator Ra-
dziwiłł. – To kampania, którą od-
palamy zanim wyścig ruszył. Nie 
chodzi wyłącznie o władzę. Prawo 
i Sprawiedliwość pokazała, że do 
władzy nie idzie się po to, by się na-
chapać. Nie idziemy po stanowiska 
po to by rządzić i szarogęsić się, ale 
po to, by służyć. Słowo „służba” jest 
najważniejsze na wszystkich szcze-
blach władzy.

 Kandydatem na burmistrza Pia-
seczna będzie Wojciech Jerzy Oł-
dakowski, aktualny starosta pia-
seczyński i doświadczony samo-
rządowiec. Zawodowo zajmuje się 
prowadzeniem gospodarstwa rol-
no-ogrodniczego. Pochodzi z ro-
dziny od lat zaangażowanej w sa-
morząd.
 – Znany jest z pracowitości i 
skromności – powiedział o nim se-
nator Konstanty Radziwiłł.
 Sławomir Stanisław Stoczyński 
(58 lat) – absolwent pedagogiki UW, 
będzie kandydatem PiS na burmi-
strza Konstancina-Jeziorny. Praco-
wał w dyplomacji, był konsulem, a 
obecnie jest wykładowcą. Ma rów-
nież doświadczenie samorządowe, 
pełnił funkcje wiceburmistrza Kon-
stancina-Jeziorny oraz członka za-
rządu powiatu piaseczyńskiego.
Jan Rokita będzie zabiegał o głosy 

mieszkańców Góry Kalwarii – jest 
doktorantem na wydziale nauk hi-
storycznych i społecznych Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego i byłym kierownikiem Cen-
trum Informacji Kulturalnej i Tury-
stycznej w Górze Kalwarii.
 – Prawo i Sprawiedliwość po-
szukuje kandydatów najlepszych, 
niekoniecznie tych, którzy są w na-
szej partii – podkreślał senator Kon-
stanty Radziwiłł, zanim przedstawił 
Macieja Michalskiego (bezpartyjne-
go) kandydata na wójta Prażmowa, 
który aktualnie pełni funkcję sekre-
tarza w starostwie powiatowym.
Zabrakło na spotkaniu burmistrz 
Tarczyna Barbary Galicz, którą 
również PiS poprze w zbliżających 
się wyborach samorządowych.

Adam Braciszewski

LESZNOWOLA

Babskie wakacje w Mrokowie
 W najbliższą sobotę na terenie przed OSP Mroków (ul. Marii Świąt-

kiewicz) odbędzie się projekcja filmu pt. „Snatched - Babskie Wakacje” 

- amerykańskiej komedii w reżyserii Jonathana Levine. Początek o godzi-

nie 21. Wstęp wolny.

Tyl.

GÓRA KALWARIA

Komedia na koniec kina letniego
 Już dziś w przestrzeni starej, klimatycznej wieży strażackiej zlokalizo-

wanej tuż obok skarpy wiślanej i Kina Uciecha (ul. Sajny 14) odbędzie się 

pokaz filmu „Do zakochania jeden krok” (2017)  -  brytyjskiej komedii ro-

mantycznej. Początek o godzinie 21. Wstęp wolny.

Tyl.
URSYNÓW

High-Flight-Band w plenerze
 DOK Ursynów (ul. Kajakowa 12b) zaprasza do spędzenia dzisiejszego 

wieczoru (27 lipca) z grupą doświadczonych muzyków przy soulu, funky 

i R&B. Sześciu muzyków aranżujących covery na swój jedyny i niepowta-

rzalny sposób, łączący energetyczne solówki instrumentów solowych  z 

partiami sekcji rytmicznej wywołają muzyczne dreszcze. Początek o go-

dzinie 19. Wstęp wolny.

Tyl.

Spot w Nowej Iwicznej

Śpiewajmy razem dla Niepodległej

 Już dziś przy skateparku w Nowej Iwicznej (ul. Krasickiego 58) odbę-

dzie się kolejne spotkanie miłośników różnego rodzaju aut. Tym razem 

dodatkową atrakcją ma być wystawa sprzętu grającego z PRL. Początek 

spotu o godzinie 18.

Tyl.

 W niedzielę 29 lipca na placu przed kościołem pw. Wniebowstąpienia 

Pańskiego (al. Komisji Edukacji Narodowej 101) odbędzie się koncert na 

100-lecie niepodległości. W programie piosenki powstańcze, legionowe i 

patriotyczne w wykonaniu  ursynowskich chórów Ars Chori i Iuvenis oraz 

gościnnie chóru Ab Imo Pectore pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego. 

Organizatorzy zachęcają wszystkich do wspólnego śpiewania. Początek 

o godzinie 20.30.

Tyl.

K O N D O L E N C J E

K O N D O L E N C J ER E K L A M A
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Zmiany na miejskim targowisku
PIASECZNO Jeden z mieszkańców od roku stara się, aby gmina wydzieliła na terenie miej-

skiego targowiska miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. - To przykre, ale wciąż 

jestem ignorowany – skarży się pan Roman

 Pan Roman (prosił, aby nie po-
dawać jego nazwiska) ma 61 lat i 
mieszka w Żabieńcu. Mężczyzna 
jest na rencie i porusza się o ku-
lach. Na targ w Piasecznie jeździ, 
bo jak mówi – jest tam trochę taniej 
niż w okolicznych sklepach. Cho-
dzi zwłaszcza o dostępne w sezonie 
warzywa i owoce. - Niestety, ledwo 
chodzę, a tam nie ma gdzie zapar-
kować – mówi. - Dla mnie przejście 
kilkuset metrów z ciężkimi zakupa-
mi w ogóle nie wchodzi w grę. Dla-
tego poprosiłem rok temu gminę, 
aby na terenie targowiska wydzieli-
ła miejsce parkingowe dla osób nie-
pełnosprawnych.

Obiecali, ale słowa nie dotrzymali

 Pan Roman poszedł do gminy 
i przedstawił swoją prośbę jednej z 
urzędniczek z wydziału utrzymania 
terenów publicznych. - Ta pani powie-
działa, że nie ma sprawy i takie miej-
sce zostanie utworzone – opowiada 
nasz czytelnik. - Niestety, ta obietnica 
do tej pory nie została zrealizowana. 
Zamiast tego gmina wyznaczyła na-
przeciwko budynku biurowego czte-
ry miejsca służbowe dla pracowników 
targowiska. To irytujące.
 W tej chwili targowisko zostało 
bardzo okrojone. Wyburzono sta-
re magazyny od strony powstającej 
szkoły, ponieważ w tym miejscu ma 
przebiegać przedłużenie ulicy Żyt-
niej. Spowodowało to liczne zawi-
rowania. Handlujący muszą ściskać 

się na mniejszej powierzchni, uby-
ło także miejsc parkingowych dla 
klientów. Przed halę mięsną (od ul. 
Jana Pawła II) przeniesiono węgla-
rzy. Klienci mogą zostawiać swoje 
samochody poza targowiskiem.

Jednak miejsce dla niepełnospraw-

nych się znajdzie

 - Miejsce dla inwalidów miało 
zostać wydzielone od strony Nada-
rzyńskiej, ale widzi pan co się tu te-
raz dzieje – mówi nam jeden z pra-
cowników targowiska. - Na głowie 
tu stajemy, żeby każdy był zadowo-
lony. Jak ktoś rzeczywiście ma pro-
blem z przemieszczaniem się, niech 
zajrzy do naszego biura to udostęp-

nimy mu jedno z naszych miejsc 
służbowych. A w przyszłym tygo-
dniu postaramy się wyznaczyć takie 
miejsce na rogu hali mięsnej, zaraz 
obok wjazdu od ulicy Jana Pawła II.
 Małgorzata Idaczek z gminne-
go biura promocji poinformowała 
nas, że miejskie targowisko ma być 
w przyszłości modernizowane (w 
tym roku ma być wykonany projekt 
inwestycji). W ramach przebudowy, 
docelowo, gmina wybuduje 6 miejsc 
parkingowych dla osób niepełno-
sprawnych. Jednak nie nastąpi to 
wcześniej niż w przyszłym roku.

Tomasz Wojciuk 

W przyszłym tygodniu jedno z miejsc służbowych ma zostać prze-

kształcone w miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

R E K L A M A

Karate, samoobrona 
i aktywność fizyczna 
dla wszystkich
PRAŻMÓW W sierpniu klub karate „Ronin” zaprasza na bezpłatne za-

jęcia, dedykowane wszystkim, którzy by chcieli trochę się poruszać, a 

przy okazji poznać techniki samoobrony

 Klub karate ponadstylowego „Ronin” istnieje od 2002 roku. Głów-

nym instruktorem jest założyciel szkoły Marek Łapczyński (2 dan), któ-

ry ponad 20 lat propaguje sztuki walki. Unikalny styl, który stworzył wy-

wodzi się z karate, ale uzupełniany jest technikami z innych sztuk walki. 

-  Karate to sztuka samoobrony, ale także sztuka samorozwoju – mówi sensei 

Marek Łapczyński. - Dzięki treningom uczymy się nie tylko umiejętności walki, 

ale także pokonywania własnych słabości, systematyczności i ciężkiej pracy. 

W jakim wieku najlepiej rozpocząć treningi?

 - Na samorozwój nigdy nie jest za późno – uważa sensei. - Jeśli nie ma 

przeciwwskazań lekarza, karate z powodzeniem mogą ćwiczyć ludzie w każ-

dym wieku. 

Klub „Ronin” zaprasza do swojej siedziby na darmowe zajęcia w sierpniu.

 - Oferta skierowana jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z pod-

stawami sztuk walki i samoobrony oraz poznania prostych ćwiczeń rozciągają-

cych i kształtujących ogólną sprawność fi zyczną – zachęca Marek Łapczyński. 

Treningi odbywać się będą od godziny 18 w  poniedziałki i czwartki 

w dniach od 2 do 23 sierpnia.

Miejsce zajęć: Jeziórko (k. Zalesia Górnego), ul. Główna 17 

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona! 

Informacje i zapisy – tel. 693-868-420 / klubronin@wp.pl

AB

R E K L A M A
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Chcemy stworzyć 
wizytówkę Piaseczna
Z Sebastianem Grabskim ze Stowarzyszenia RC Sport Piaseczno rozmawia Grzegorz Tylec

Skąd wziął się pomysł na założenie 

stowarzyszenia?

 Modelarstwo sportowe RC jest 
sportem niszowym. Głównie dlate-
go, że w Polsce brakuje odpowied-
nich obiektów, na których można by 
trenować i rywalizować. Piaseczno 
ma bardzo fajną tradycję modelar-
ską związaną z torem przy ul. Pu-
ławskiej. Od kilku lat ten tor pod-
upadał i doszliśmy do wniosku, że 
warto by porozmawiać z najem-
cą tego terenu, aby grzecznościowo 
nam udostępnił swój obiekt. W ten 
sposób zaczęliśmy się organizować 
i w efekcie założyliśmy Stowarzy-
szenie RC Sport Piaseczno (https://
www.facebook.com/rcsportpiasecz-
no). Generalnie zajmujemy się, cał-
kowicie non-profit, propagowaniem 
kołowego modelarstwa sportowego 
i organizowaniem wyścigów. Przy-
braliśmy formę stowarzyszenia by 
zainteresować naszą działalnością 
również i gminę.

Co do tej pory udało się wam 

zrobić?

 W zeszłym roku zorganizowali-
śmy tu Mistrzostwa Polski, które – 
pomimo deszczowej pogody – uda-
ły się fantastycznie. W tym roku by-
liśmy współorganizatorem zawodów 
XRS Poland. Poza tym  udało nam 
się również wypromować projekt 
do Budżetu Obywatelskiego 2018 
na budowę toru gminnego. Oka-
zało się, że ludzie chcą mieć u nas 
coś takiego. Istnieje ogromna po-
trzeba odciągnięcia dzieciaków od 
komputerów i wyciągnięcia ich na 
dwór. Poza tym, zdrowa rywaliza-
cja oraz zgłębianie tajników techni-
ki pomaga w propagowaniu dobrych 
wzorców wśród młodzieży. Na to-
rze można spędzić kilka godzin na 
wspólnej nauce i zabawie oraz zdro-
wej rywalizacji.

Czy jest to możliwe 

przez cały rok?

 Na razie nie, ale 
jakby były pieniądze, 
to jest taka opcja by 
zrobić tu zadaszenie i 
mieć tor całoroczny – 
taki jakie są zagrani-
cą. Na razie musimy 
jednak zrealizować 
obecny budżet obywa-
telski. Zakłada on wy-
budowanie toru, któ-
ry powinien powstać 
po wakacjach. Planu-
jemy zrobić wizytów-
kę Piaseczna. Takiego 
toru nie ma w Polsce i 
będzie można na nim 
organizować zawody 
nie tylko rangi krajo-
wej, ale i międzynarodowej. Obecnie 
mamy z budżetu obywatelskiego 100 
tysięcy złotych, co powinno wystar-
czyć na zbudowanie fantastycznego, 
urozmaiconego obiektu dla zawod-
ników i początkujących.

Jakie jest obecnie zainteresowanie 

modelami w skali kraju i gminy?

 Jak wspominałem, jest to niszo-
we hobby, ale głównie dlatego, że w 
Polsce nie ma zbyt wielu obiektów a 
w województwie mazowieckim nie 
ma ich wcale. Najbliższy porządny 
obiekt jest w Szczecinie oraz na po-
łudniu Polski. W centralnej Polsce 
jest ich kompletny brak. Jak pojawią 
się obiekty, będzie również i więk-
sze zainteresowanie. Podobnie było 
ze skoczkami narciarskimi. Po wy-
budowaniu skoczni w Wiśle widać 
efekty. Mało kto zdaje sobie spra-
wę z tego, że w naszej gminie miesz-
ka Michał Orłowski (16 lat), któ-
ry jest wielokrotnym Mistrzem Eu-
ropy i Mistrzem Świata w modelar-

stwie kołowym RC, tak więc mamy 
od kogo się uczyć.

A jak drogie jest to hobby?

 Między innymi po to powołali-
śmy to stowarzyszenie,  aby pomóc 
zacząć przygodę z tym pasjonują-
cym sportem. Można bowiem wy-
dać bardzo dużo pieniędzy i mieć z 
tego mały pożytek, ponieważ modeli 
jest bardzo dużo i można wybrać nie 
najlepiej. Jeżeli ma się kogo pora-
dzić, można wydać znacznie mniej i 
mieć z tego dużą frajdę.  Osobiście 
poleciłbym najpierw kupno mode-
lu używanego. Za kilkaset złotych 
da się już kupić używany model za-
wodniczy, który jest o wiele trwalszy 
niż zabawki zdalnie sterowane. Za-
praszamy na stronę stowarzyszenia i 
do samego stowarzyszenia. Wystar-
czy wypełnić deklarację członkow-
ską, która znajduje się na stronie FB. 
Mamy bardzo fajną ekipę ludzi z pa-
sją, którzy bardzo chętnie pomogą i 
doradzą.

Zmiana trenera w Żabieńcu
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Po zakończeniu sezonu z funkcji trenera pierwszego zespołu Jed-

ności Żabieniec zrezygnował Dariusz Zabiżewski. Nowym trenerem drużyny seniorów 

został Michał Wójcik

 Dariusz Zabiżewski dziękuje za 
współpracę prezesowi klubu Pawło-
wi Sawie, kierownikowi Krzysztofo-
wi Trześniewskiemu oraz wszystkim 
zawodnikom, którzy byli z tą druży-
ną na przestrzeni ostatnich trzech 
sezonów. 
 - Gdyby ktoś kilka lat temu 
stwierdził, że w wieku niespełna 29 
lat będę miał za sobą pięć lat spę-
dzonych jako opiekun seniorskich 
drużyn (w tym trzech w najstarszym 
klubie powiatu piaseczyńskiego), to 
pewnie zabiłbym go śmiechem albo 
wysłał do lekarza – mówi Dariusz 
Zabiżewski. - Przygoda z Jednością 
się jednak nie kończy. Do zobacze-
nia na boisku. W Jedności siła!
 Od nowego sezonu drużynę z 
Żabieńca poprowadzi już Michał 
Wójcik. Przygodę z piłką zaczynał w 
Gwardii Warszawa, gdzie przeszedł 
wszystkie szczeble piłki młodzieżo-
wej, następnie występował jako za-
wodnik w drużynie seniorów Gwar-
dii (III liga). Kolejne kluby w karie-
rze zawodnika to odpowiednio KS 
Piaseczno (IV liga) oraz KS Raszyn 
(liga okręgowa). Jako trener,  pierw-

sze kroki stawiał w KS Raszyn przy 
prowadzeniu rocznika 2002/2003. 
Następnie został II trenerem Ka-
dry Mazowsza 2002 (II Miejsce Mi-
strzostw Polski), a w ostatnich la-
tach mocno związany z Kosą Kon-
stancin, gdzie prowadzi drużyny 
rocznika 2002 (Ekstraliga U17) oraz 
rocznika 2010 (I liga). Trener Wójcik 
posiada uprawnienia UEFA A, po-

zwalające prowadzić drużyny do III 
ligi włącznie. Dodatkowo, jako dy-
rektor sportowy, pomagał przy or-
ganizacji takich spotkań jak „Super 
Mecz” Lechia Gdańsk-Juventus Tu-
ryn w 2015 roku oraz turnieju LOT-
TO Lubelskie Cup z drużynami AS 
Monaco, Hannover 96, Szachtar 
Donieck i Lechia Gdańsk. 

Grzegorz Tylec

Wyścigi 
sportowych modeli
MODELE SPORTOWE RC W lipcu na torze modelarskim w Piasecznie rozegra-

ne zostały zawody modelarstwa sportowego RC z cyklu XRS Poland. Przez 

dwa dni rywalizowało ze sobą ponad 60 zawodników z Polski i zagranicy

 - To była pierwsza tego typu impreza, którą zrobiliśmy na zewnątrz – mówi 

Paweł Kowalski (Ovca), jeden z organizatorów imprezy z XRS Poland. - Było to 

możliwe dzięki udostępnieniu toru przez Modelarnia.pl oraz wsparciu lokal-

nego Stowarzyszenia RC Sport Piaseczno.

 Na miejsce, oprócz zawodników z Polski, dotarli również wykwalifi kowani 

kierowcy z Litwy, Czech i Niemiec, co sprawiło, że impreza w Piasecznie była 

– jak na ten moment – największym (jeśli brać pod uwagę obsadę) wydarze-

niem off -roadowym w kraju.

 - Pracujemy nad tym żeby odświeżyć z powrotem stare dobre czasy, kie-

dy w zawodach brało udział naprawdę bardzo dużo osób – podkreśla Paweł 

Kowalski. - Szczyt popularności wyścigów modeli przypadł w naszym kraju 

na lata 1999-2005. Dzisiaj mamy tu zawodników od piątego do 50. roku życia. 

O ile jednak np. w Niemczech jest mało młodych zawodników, to u nas śred-

nia wieku idzie w dół, a więc frekwencja na zawodach powinna rosnąć. Tym 

bardziej, że obiekt w Piasecznie jest rewelacyjny i ma ogromny potencjał - w 

szczególności związany z lokalizacją.

 W Piasecznie ścigano się w kilku klasach: Open (modele mniejsze od ska-

li 1/8), Monster Truck (modele elektryczne/spalinowe max skala 1/7), Truggy 

1/8 elektryczne, Truggy 1/8 spalinowe oraz tzw. klasa królewska, czyli Buggy 

1/8 elektryczne i Buggy 1/8 spalinowe, gdzie jeżdżą najszybsi i najbardziej do-

świadczeni kierowcy.

 - O ile klasa królewska jest takim ukoronowaniem kariery, to mamy tu też 

klasy dla początkujących – wyjaśnia organizator. - Możemy kupić sobie w 

sklepie model, a po jego odpowiednim przygotowaniu wystartować w zawo-

dach i świetnie się bawić.

 Oprócz zawodów warsztaty z ustawień modelu dla uczestników poprowa-

dził również fabryczny kierowca Xray Kaja Novotný (Czechy). Można się było z 

nich dowiedzieć np. co daje pionowe ustawienie amortyzatorów i innych cieka-

wostek związanych z fi zyką modelu. Wszystko to ma istotne znaczenie w osią-

ganych wynikach, a już zmiana o dwa milimetry nachylenia kąta koła przy pręd-

kościach 60-80 km/h i lotach do około 8-10 metrów robi różnicę podczas zawo-

dów. A co, w końcowym rozrachunku, decyduje o sukcesach kierowców?

 - 70 proc. to jest talent i precyzyjność jazdy kierowcy, a 30 proc. to prawi-

dłowo ustawiony model – uważa Paweł Kowalski. - Ci kierowcy z Niemiec, któ-

rzy tu przyjechali, są po prostu szaleni. Modelem można skręcać w locie i cho-

dzi o to żeby już w powietrzu nastawić go do zakrętu. Tak więc jedną trzecią 

zakrętu pokonujemy w powietrzu i od razu możemy dodać gazu na wejście.

A dlaczego w ogóle warto zainteresować się wyścigami modeli?

- Wchodzi tutaj fi zyka, matematyka, skupienie czy dyscyplina – podsumowu-

je Paweł Kowalski. - Do tego jest to sport rodzinny. Często jest tak, że np. oj-

ciec jest mechanikiem, a syn kierowcą i spędzamy cały weekend z dzieckiem. 

Trzeba również nauczyć się przegrywać, bo incydenty na torze się zdarzają.

 Najlepszym przykładem takiego zdarzenia był jeden z modeli, który w pew-

nym momencie, w trakcie zawodów w Piasecznie zapalił się i... efektownie spłonął.

Grzegorz Tylec

Mitra nie zwalnia tempa
PIŁKA NOŻNA W lipcu przy ulicy Kalwaryjskiej 3 odbyła się czwarta edycja Tur-

nieju Piłki Nożnej Góra Kalwaria Cup 2018. Podobnie jak podczas ostatniego 

turnieju w Piasecznie, także i tym razem triumfowała ekipa z Warszawy

 Zawody w Górze Kal-

warii zaczęły się o godzi-

nie 8.30 i trwały aż do go-

dziny 18.30. W turnieju 

wzięło łącznie udział 190 

zawodników z 19 drużyn 

(nie przybyła ostatecznie 

drużyna SRS Zamienie). 

Najpierw rywalizacja to-

czyła się w czterech gru-

pach, z których do ćwierć-

fi nałów wychodziły po 

dwie drużyny. W meczu o 

trzecie miejsce Top Market wygrał 2:0 z Petardą Dobiesz, a w wielkim fi nale 

zmierzyła się z kolei Mitra Warszawa z FC Kebavita. W regulaminowym cza-

sie mecz zakończył się wynikiem 1:1, co skutkowało rzutami karnymi, w któ-

rych ostatecznie lepsza okazała się Mitra Warszawa. Królem strzelców, z do-

robkiem ośmiu goli, został Oleksandr Zadorozhnyi, najlepszym bramkarzem 

- Marcin Osowski, a najlepszym zawodnikiem - Maciej Rafałowicz.

Tyl.

Dariusza Zabiżewskiego (z lewej) zastąpił Michał Wójcik
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DAM PRACĘ

Sklep osiedlowy, spożywczy w Piasecznie zatrudni
 ekspedientki, tel. 506 146 905

Mechanika/Pomocnika Mechanika do serwisu 
samochodowego w Baniosze, tel. 531 776 020

Kierowca kat. C, tel. 885 800 888

Sklep Agnes zatrudni ekspedientki, Julianów 
ul. Julianowska, 502 159 820

Kierowca kat. C na samochód asenizacyjny, 
tel. 600 426 673

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

Firma Dawidczyk Sp.J. Zatrudni lakiernika meblowego, 
miejsce zatrudnienia Kolonia Mrokowska, (Możliwość 
zakwaterowania) tel. 501 86 86 57 

Anglistów, lektorów języka angielskiego 
do prowadzenia kursów w Centrum Języków 
Obcych Joanny Szczepańskiej w Górze Kalwarii, 
kontakt joanna.szczepanska@gmail.com

Delikatesy w Zalesiu Górnym, poszukują specjalistów 
do działu mięsnego, tel. 797 188 368

Nowe Delikatesy Centrum, Zalesie Górne, Zatrudnię 
pracowników, tel.: 797 188 368

Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, 
tel. 602 119 041

Przedszkole w Konstancinie zatrudni nauczyciela 
z kwalifikacjami i doświadczeniem, e-mail:
 info@bimbo.edu.pl

Belvedere Catering by  Design poszukuje cukiernika 
do cateringu Miejsce pracy: Piaseczno, ul.  Raszyńska 
13 Zakres obowiązków: Przygotowywanie  ciast, cia-
stek i deserów  według zamówień cateringowych Za-
pewniamy: zatrudnienie w  oparciu umowę o pracę 
Osoby zainteresowane  proszone są o przesłanie CV 
na  adres: rekrutacja@belvedere. com.pl 

Niania z doświadczeniem (Polka) dla 3 letniej 
dziewczynki w Konstancinie na pół etatu 
(po odebraniu z przedszkola)-tel. 667 684 458

Przyjmę do pracy w masarni- pracownik produkcyjny, 
rozbiorowy. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Zatrudnię mechanika samochodowego, Piaseczno.
 Tel. 601 238 245

Zatrudnię mechanika samochodowego lub pomocnika 
mechanika, tel. 509 404 195

ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA I POMOCNIKA LAKIERNIKA, 
OKOLICE GÓRY KALWARII. TEL:504-011-847

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Zatrudnię pomocnika na budowę, tel. 503 930 600

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w My-
siadle (ul. Kwiatowa 28) zatrudni na stanowisko sprzą-
taczki (cały etat). CV proszę przesyłać na adres e-mail: 
administracja.spwm@gmail.com, telefon kontaktowy:
(22) 462-85-26.

Zatrudnię osobę na myjnię ręczną, samochodowa, 
Lesznowola, tel. 695 898 843

Panie do sprzątania w Piasecznie, 
tel. 608 673 131

Stolarzy do produkcji mebli kuchennych, 
tel. 515 190 200

Zatrudnię pomoc do gabinetu stomatologicznego 
na poniedziałek i czwartek popołudniami, Piaseczno, 
ul. Młynarska, tel. 784 225 861

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Zatrudnię fryzjerkę, okolice Piaseczna, dobre warunki, 
tel. 605 322 756, 607 048 046

Firma handlowa Uni-Pack Maciejko Sp.J. Z siedzibą w Pia-
secznie poszukuje pracownika do magazynu. CV proszę 
przesyłać na adres:  rekrutacja@unipak.com.pl Prosimy 
o dodanie do klauzuli: „Na potrzeby obecnej i przyszłej 
rekrutacji”.

Do piekarni: kierowcę, piekarza i pomoc, Zalesie Dolne, 
Dworska 1, tel. 536 002 001

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

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

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Zatrudnię kierowcę kategorii C, E na transport krajowy, 
tel. 601 097 505

Ślusarza, spawacza, tel. 501 137 244

Zatrudnimy pracowników ochrony do obiektu w Kon-
stancinie-Jeziorna. System pracy 24/48h. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w 
godz. 8-16 pod numerami 571 330 639 lub 510 011 347

Ośrodek Rehabilitacyjny w Konstancinie poszukuje osoby 
chętne do pracy na stanowisku opiekuna oraz pielęgniarki 
Aplikację proszę przesyłać na adres e-mail:
tabita@luxmed.pl, tel. 607 241 707 

Zatrudnię panią do sprzątania przedszkola na pograni-
czu Ursynowa i Piaseczna. Praca na pełny etat od ponie-
działku do piątku, umowa o pracę na pełny etat. Telefon 
601 778 504

Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela 
do grupy żłobkowej w Łazach, tel. 504 022 284, CV 
przedszkolefantazja@interia.pl  

Obsługa Klienta – Orlen, tel. 601 241 203

Firma administrująca nieruchomościami L&A poszukuje 
specjalisty do działu technicznego. Wymagane wykształ-
cenie techniczne. Tel. 609 216 710

Zatrudnię pomoc kuchenną w Euromotelu w Baniosze 
tel. 601 985 530

Firma elektryczna zatrudni:projektanta , elektromonterów i 
kierownika robót elektroenergetycznych, tel. (22) 201-19-01 

Zatrudnię kierowcę, kat. C na szambiarkę i hakowca, 
tel. 601 222 448

SZUKAM PRACY 

Stróż-pracownik gospodarczy z zamieszkaniem, 
tel. 732 687 364

Opieka, tel. 575 768 357

Sprzątanie, tel. 736 174 044

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 666 924 505

Kupię Quada 125-250 cm, „chińskiego”, 
uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839 

SPRZEDAM

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

Agregat prądotwórczy, 3 kW,tel. 698 698 839

Sprzedam kopaczka ciągnikowa, regał pokojowy 
3,40 z szafą, tel. 573 915 406

Chłodnie, tel. 600 921 951

Obornik koński, parnik elektryczny, tel. 515 306 380

Pustaki, 400szt po 1zł, tel. 885 389 633, po 20:00

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Budynek drewniany w częściach,
 tel. 883 579 195

Przyczepę gastronomiczną, z lokalizacją w Pruszkowie, 
tel. 796 203 938

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Skuter Honda poj. 600 cm – tanio, tel. 609 182 090 

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

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Skup aut do 5 000, tel. 513 014 397, 669 143 190

Opla, toyotę, volkswagena, tel. 502 968 566

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Mieszkanie 41 m kw. centrum Piaseczna 
tel. 694 075 007

Działkę rolną w Kawęczynie, gmina Tarczyn, 
o powierzchni 0,57 ha, tel. 692 369 104

Pilnie sprzedam lub wynajmę pawilon w Piasecznie, 
tel. 693 440 622

Sprzedam działkę, 760m kw Piaseczno, tel. 576 415 435

Działka budowlana, Piastów centrum, 700 m kw.,
cena 525 tys., tel. 504 076 236

Dom w Parzniewie, tel. 535 487 338

Działki budowlane, Tarczyn, tel. 601 236 928

Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy 200m kw. 
działka 1500 m kw. Piaseczno, tel. 505 79 59 62, 
793 93 67 67

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

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Działki budowlane, usługowe Uwieliny gmina Prażmów 
tel. 603 862 559

Pawilon 96 m kw. Przy trasie Piaseczno-Grójec, na gastro-
nomię, warzywniak, kwiaciarnię, itp.., cena 70 tys.,
tel 796 203 938

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Lokal użytkowy 125m kw, łazienka + pokój socjalny, 
Kanie koło Pruszkowa, tel. 530 732 043

DUŻY UMEBLOWANY  POKÓJ, GOŁKÓW, TEL. 530 095 682

Biuro 30-50mkw. Piaseczno Kościuszki 21, tel. 601 213 634

Lokal biurowy 31m kw. , 1p, Piaseczno, ul. Jana Pawła II, 
tel. 505 82 82 14

Mieszkanie 2 pokoje, 40 m kw., umeblowane, Piaseczno, 
tel. 691 273 309

Magazyn 120m kw, 60m kw i 40 m kw, tel. 573 915 406

Stolarnia z maszynami, tel. 515 190 200

Para (300+/os), 1-osobowy (480+) tel. 577 88 69 88

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Samodzielne mieszkanie z łazienką, kuchnią, na poddaszu 
36 m kw. Piaseczno, tel. 508 421 225

Hotel pracowniczy, pokoje 2 i 4 osobowe, Piaseczno, 
ul. Nadarzyńska 53, tel. 603 323 603

Lokal Użytkowy 57m kw Piaseczno tel. 504 506 124

Lokal usługowy Chylice, tel. 609 37 77 36

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Zdecydowanie kupię działkę rolną w gminie Piaseczno,
tel. 606 22 50 59

USŁUGI

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

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

TARASY - BALKONY, BUDOWA - REMONTY, 
TEL. 690 61 30 31

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

GLAZURA, REMONTY, tel. 609 926 758

STUDNIE, tel. 601 231 836 

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

Automatyczne systemy nawadniania ogrodów, 
tel. 698 698 839 

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Remonty, wykończenia kompleksowo, 
tel. 535 395 588

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

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

Tynki maszynowe gipsowe , cementowo-wapienne, 
tel. 722 139 868

Dachy, remonty, tel. 601 310 413

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

Hydraulik tel. 886 576 148

Elektryk, tel. 666 890 886

Tynki maszynowe gipsowe , cementowo-wapienne, 
tel. 722 139 868

Foto-video. Śluby wesela. Fotobudka. Tel. 693 733 036

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Hydroizolacje, tel. 690 61 30 31

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

Tynki gipsowe i tradycyjne, tel. 604 415 352

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Remonty, docieplenia, dachy, ogrodzenia, kostka 
brukowa, tel. 602 244 677

Papa termozgrzewalna – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

Nadzór budowlany, odbiory robót i doradztwo, 
tel. 606 592 294

Instalacje elektryczne,   tel.  601 41 88 01

Układanie kostki brukowej,  tel. 509 069 235

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulik, tel. 535 872 455

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Koszenie, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96 

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Remonty łazienek, kompleksowo, tel. 880 880 690

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

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

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - krycie papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

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

Naprawa agd:pralki,zmywarki,lodówki,piekarniki,kuchnie 
gaz i ele,tel.511 204 952

Wykonam projekt domu jednorodzinnego, 
tel. 510 805 822

 RÓŻNE 

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

Autoholowanie, tel. 503 471 422

Sprzedam firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, 
budynek 780 m kw. pow. użytkowej, działka 2500 m kw. 
Serock, tel. 501 092 950

 
NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

Szachy, tel. 88 32 75 656

ZDROWIE I URODA 

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

Masaż klasyczny, tel. 723 974 609

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Wdowiec, 70 lat pozna Panią w podobnym wieku, 
bez nałogów, tel. 501 327 507

Kobieta l.48 pozna mężczyznę stanu wolnego,bez nało-
gów,w wieku 45-52 l.do stałego związku. Tel.668 827 803

KRAWCA/KRAWCOWĄ DO ZAKŁADU POPRAWEK 
KRAWIECKICH, KONSTANCIN, STAŁA PRACA, 
REJESTRACJA, PRACA OD ZARAZ, TEL. 503 018 848

PRACA OD ZARAZ- SAMODZIELNY MAGAZYNIER. 
MROKÓW. TEL. 501 551 656

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

NADZORY BUDOWLANE, TEL. 501 129 679

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

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

Usługi podnośnikiem koszowym do 22 metrów, 
tel. 514 175 350

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Anteny, serwis, montaż, gwarancja, tel: 883 434 737, 
537 777 181

Angielski korepetycje, 30 zł za godzinę, tel 571 373 118

Klubo-świetlica Marzeń obok szkoły podstawowej nr 5, 
tel. 571 373 118

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

Zakład kamieniarski w Łosiu zatrudni młodego 
mężczyznę, tel. 504 175 598 

Elektryk, pomocnik, tel. 503 031 091

Blacharza samochodowego, lakiernika samochodo-
wego, atrakcyjne zarobki, kwatera, tel. 501 311 130

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

Dom do 250 tys. z działką, tel. 666 924 505

MELDUNEK, PESEL, UMOWA,Ok! Tel. 720 90 80 80

Mieszkanie w centrum Pruszkowa, 44 m kw., umowa 
okazjonalna, tel. 606 450 565

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

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

Zatrudnię kierowcę C+E, z doświadczeniem na kraj, 
tel. 601 91 23 53

Atrakcyjna praca na produkcji – Piaseczno. 
Atrakcyjne warunki. Szczegółowe informacje pod nr 
tel.: 725 258 529.

Gazeta Kurier Południowy poszukuje kolportera z wła-
snym samochodem, wymagana znajomość powiatu 
pruszkowskiego, praca w co drugi piątki, tel. 692 488 278 

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ DO PRACY W SKLEPIE 
SPOŻYWCZYM, ŁAZY, TEL. 609 477 481

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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R E K L A M A

Co widać na niebie?
LESZNOWOLA Damian „Fons” Biernacki znany jest przede wszystkim ze swojej działalno-

ści muzycznej - jako basista zespołów Kabanos i Ereles. Specjalnie dla Kuriera Połu-

dniowego zgodził się jednak opowiedzieć o swojej drugiej wielkiej pasji – astronomii

 Damian przyznaje, że choć w 
zasadzie od zawsze fascynował się 
tym, co jest nad nami i zastanawiał 
czy istnieje życie pozaziemskie, to 
jego pasja związana z nocną obser-
wacją nieba zaczęła się, tak na do-
bre, około dwóch lat temu.
 - Mam taki zwyczaj, że przed 
snem lubię oglądać filmy popularno-
naukowe o tematyce astronomicznej. 
Niesamowite rzeczy dzieją się nad na-
szymi głowami, a wiele z nich można 
obserwować samemu – mówi „Fons”. 
- Pewnego dnia stwierdziłem, że po 
prostu nadszedł czas samemu zacząć 
patrzeć w niebo. Zainteresowały mnie 
przede wszystkim niesamowite zdję-
cia ciał niebieskich, które ludzie robili 
przy użyciu teleskopu. 

Nie musi być drogo

 Jak się okazuje, kupno przyzwo-
itej jakości sprzętu do oglądania ko-
smosu nie stanowi większego proble-
mu.  Prosty teleskop, którym można 
już pooglądać sobie planety, to koszt 
około 500 złotych. - Ja za swój pierw-
szy teleskop zapłaciłem 1500 złotych 
– wspomina Damian. - Takiej klasy 
sprzęt jest bardzo dobry na początek 
do nauki i obserwacji.
 Pewnym wyzwaniem dla począt-
kujących jest jednak nauka obsłu-
gi teleskopu, który składa się z tuby 
i montażu. W zależności od tego jaki 
jest montaż, tak teleskop będzie usta-
wiany względem nieba. W przypadku 
tzw. montażu paralaktycznego usta-
wia się go zgodnie z gwiazdą polar-
ną. Większe teleskopy ustawia się z 
kolei dookoła osi – to tzw. montaż 
azymutalny. Trudniej śledzić nimi 
ciała niebieskie, ale za to dają wyraź-
niejszy i bardziej stabilny obraz.

Księżyc numerem jeden

 „Fons” prowadzi obserwacje 
zwykle w swoim ogrodzie w My-

siadle. Zaznacza jednak, że nie jest 
to idealne miejsce do śledzenia ciał 
niebieskich. Obraz nieba „zanie-
czyszczają” bowiem w głównej mie-
rze chmury i łuny świetlne, pocho-
dzące od większych miast.
- Najłatwiej, zwłaszcza początkują-
cym, jest zacząć od obserwacji Księ-
życa – radzi Damian. - Polecam też 
spróbować obejrzeć Słońce, wtedy 
obowiązkowo z użyciem specjalne-
go filtra do obserwacji słonecznych. 
Bez niego można sobie bowiem zro-
bić bardzo dużą krzywdę – po prostu 
oślepnąć. Istnieją zresztą specjalne 
folie do obserwacji słońca. Bez nich 
nie należy nawet patrzeć przez lor-
netkę. Są też teleskopy przeznaczone 
specjalnie do jego obserwacji, przez 
które można zaobserwować np. „bu-
rze” słoneczne. Podobnie jest zresz-
tą w przypadku Księżyca. 
 - Gdy jest jasny, to patrzenie na 
niego bez filtra porównać można 
ze... świeceniem latarką po oczach 
– zaznacza „Fons”. - Długo nie da 
się go oglądać, bo czuje się wręcz fi-
zyczny ból. Mimo to Księżyc robi 
ogromne wrażenie i – chociaż od-
krywam cały czas nowe rzeczy – to 
jest dla mnie wciąż numerem je-
den. Widać szczegółowo, że jest nie-
foremną kulą i wisi sobie w pustej 
przestrzeni.
 Następny w kolejce jest Jowisz 
– razem ze swoją słynną czerwo-
ną plamą, widocznymi pasami at-
mosfery i jego widocznymi cztere-
ma księżycami - Europą, Ganime-
desem, Kallisto oraz Io. Bardzo bli-
sko ziemi znajduje się obecnie Mars, 
choć obserwację zakłóca w tym wy-
padku szalejąca na jego powierzch-
ni globalna burza pyłowa. A co z 
Saturnem? Owszem jest – i z My-
siadła da się bez większych proble-
mów dostrzec otaczające go charak-
terystyczne pierścienie. Oprócz pla-

net na niebie znajduje się też wie-
le ciekawych obiektów do obserwa-
cji – galaktyka Andromedy, wiel-
ka mgławica w Orionie, plejady czy 
gromady kuliste to też obiekty robią-
ce niesamowite wrażenie, a ich licz-
ba jest wystarczająca, żeby się długo 
nie nudzić.

Świetny moment, by zacząć

 A jak się szuka gwiazd na nie-
bie? Pomocne mogą być w tym przy-
padku różne aplikacje, które można 
zainstalować w telefonie komórko-
wym. W te lato jest zresztą znako-
mity czas na rozpoczęcie przygody z 
obserwacją nieba, bo występuje wie-
le ciekawych zjawisk astronomicz-
nych. Właśnie dziś 27 lipca jest data 
szczególna - najdłuższe od 100 lat 
zaćmienie Księżyca, które rozpocz-
nie się o godzinie 21.30 i potrwa go-
dzinę i 43 minuty. Tego typu wyda-
rzenia sprawiają, że zainteresowanie 
astronomią rośnie.
 

Grzegorz Tylec


