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Bandycki incydent 
na targowisku
PIASECZNO Cztery tygodnie temu pan Dariusz, pracownik tar-

gowiska, zwrócił uwagę piratowi drogowemu, który nie za-

chowywał należytej ostrożności na terenie placu. Ten opluł 

go, pobił, a na końcu potrącił samochodem

Starosta wybrany w atmosferze skandalu
POWIAT Wczoraj starostą piase-

czyńskim został Ksawery Gut, 

który w poprzedniej kadencji 

pełnił funkcję członka zarządu 

powiatu. Głównym wydarze-

niem przykuwającym uwagę, 

także ogólnopolskich mediów, 

było jednak oświadczenie rad-

nego Grzegorza Pruszczyka, 

który twierdzi, że próbowano 

go zmusić do głosowania na 

Ksawerego Guta, uciekając się 

do gróźb i szantażu

str. 4 Od lewej: Starosta Ksawery Gut, członek zarządu Ewa Lubianiec, wicestarosta Zdzisław Lis



KRONIKA POLICYJNA
POWIAT 

Wysyp fałszywych policjantów
 W ciągu ostatniego tygodnia na terenie gminy Tarczyn doszło do trzech prób 
oszustwa metodą „na policjanta”. Jedna z nich zakończyła się sukcesem przestęp-
ców, którzy wyłudzili od swej ofi ary kilkanaście tysięcy złotych. W środę w Jastrzę-
biu (gm. Piaseczno) odbyło się spotkanie z seniorami, podczas którego policjanci 
kolejny raz instruowali ich, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś poprosi przez te-
lefon o pieniądze. Okazało się, że jedną z uczestniczek spotkania była kobieta, któ-
ra kilka dni temu omal nie dała się omotać przestępcom. Schemat był podobny jak 
w innych tego typu sprawach. Głos w słuchawce poinformował seniorkę o prowa-
dzonej akcji policyjnej i nagłej potrzebie pożyczki. Kiedy kobieta próbowała się roz-
łączyć, fałszywy funkcjonariusz zagroził, że będzie musiała ponieść koszty całej ope-
racji. Kobieta udała się do banku, aby założyć nowe konto, na które chciała przelać 
pieniądze, udostępniając PIN przestępcom. Na szczęście czujność zachowała pra-
cowniczka kasy, która powiadomiła prawdziwą policję. Seniorka do końca nie chcia-
ła uwierzyć, że omal nie padła ofi arą oszustów. Policja przypomina, że nigdy nie po-
życza od mieszkańców pieniędzy. - Kiedy słyszymy w słuchawce nieznajomy głos, 
proszący o wypłatę lub przelew środków należy jak najszybciej się rozłączyć – przy-
pomina nadkom. Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

PIASECZNO

Samochodem po amfetaminie
 W środę jadący ulicą Okulickiego kierowcy zauważyli niepewnie poru-
szającą się po drodze mazdę i natychmiast zawiadomili o tym fakcie poli-
cję. Po chwili funkcjonariuszom udało się ją zatrzymać. Siedzący za kierow-
nicą 31-latek wyglądał na oszołomionego. Okazało się, że jest pod wpływem 
środków odurzających, a konkretnie amfetaminy. Mężczyzna straci prawo 
jazdy i stanie przed sądem. Będzie odpowiadał tak samo, jakby jechał po al-
koholu. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. 

KONSTANCIN-JEZIORNA

Zgłosił rozbój, którego nie było
 Do nietypowego zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie Konstanci-
na. 60-latek zgłosił rozbój, którego rzekomo miało dopuścić się na nim kil-
ku mężczyzn. Na dowód pokazał policjantom rany klatki piersiowej. W toku 
przeprowadzonego dochodzenia okazało się jednak, że do przestępstwa 
nie doszło, a zgłaszający całe zajście sobie wymyślił. Policjanci podejrzewa-
ją, że sam się okaleczył. Nie wiadomo jednak dlaczego.

URSYNÓW 

Próbował zahandlować kradzionym alkoholem
 23-letni Michał G. wpadł na pomysł łatwego w jego mniemaniu zarobku. 
Mężczyzna udał się do jednego z dyskontów, próbując ukraść kilka butelek 
markowego alkoholu o łącznej wartości około 600 zł, który potem zamierzał 
znacznie taniej sprzedać. Po przekroczeniu linii kas został zatrzymany przez 
ochronę i przekazany w ręce policji. Noc spędził w areszcie, a następnego 
dnia usłyszał zarzuty. Za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Historia pewnego roweru

Założył na siebie cztery kurtki i wyszedł 

Ukrainiec na podwójnym gazie

 We wrześniu tego roku na terenie Niemiec ukradziono rower o wartości około 
4,5 tys. euro, będący własnością obywatela Holandii. Kilka tygodni później rower 
został wystawiony na jednym z portali aukcyjnych i zakupiony za 4 tys. zł przez 
mieszkańca Piaseczna. Transakcję wyśledzili jednak niemieccy funkcjonariusze, 
którzy skontaktowali się z policjantami z Choszczna na Pomorzu (tam wystawio-
no rower na sprzedaż) oraz Piaseczna. Złodzieja nie udało się jeszcze zatrzymać, 
odzyskano natomiast jednoślad, który wróci do prawowitego właściciela. 

 W sobotę po południu do jednego z centrów handlowych na terenie Pia-
seczna wszedł 22-letni mężczyzna, który postanowił zrobić „zakupy” bez płace-
nia. W jednym ze sklepów mężczyzna założył na siebie cztery nowe kurtki, które 
zamaskował na końcu swoją własną. Ten kamufl aż na nic się jednak nie zdał, bo 
mężczyzna został przyuważony przez ochronę, która niezwłocznie zawiadomi-
ła policję. Mimo że złodziej podjął próbę ucieczki, po krótkim pościgu został za-
trzymany. Teraz odpowie za kradzież. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

 Kilka dni temu na ulicy Jarząbka policjanci zauważyli niepewnie jadące-
go fi ata. Po zatrzymaniu auta do kontroli okazało się, że siedzący za kierow-
nicą Ukrainiec jest nietrzeźwy – mężczyzna miał w organizmie około promi-
la alkoholu. 29-latek stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.
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„Niezatapialny” Adam Struzik 
nadal u steru
POWIAT Rządzący nieprzerwanie województwem od 2001 roku Adam Struzik, w ponie-

działek ponownie został wybrany mazowieckim marszałkiem

 Regionem będą współrządzi-
li Polskie Stronnictwo Ludowe (8 
radnych) oraz Koalicja Obywatelska 
(czyli Platforma Obywatelska z No-
woczesną – 18 radnych). Oznacza to 
praktycznie kontynuację poprzed-
niej linii. To wszystko w sytuacji, gdy 
najwięcej mandatów w sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego zdobyło 
Prawo i Sprawiedliwość (24).
 Stara-nowa koalicja na pierwszej 
sesji sejmiku najpierw obsadziła swo-
je prezydium. Przewodniczącym zo-
stał ponownie (trzecią kadencję z rzę-
du) Ludwik Rakowski (KO), burmistrz 
Wilanowa; a jego zastępcami: Tomasz 
Antoni Kucharski (KO), burmistrz 
Pragi Południe; Mirosław Adam Or-
liński (PSL), doktor prawa konstytucyj-
nego; a także Marcin Podsędek (KO), 
pracownik Kancelarii Sejmu RP.
 Najważniejszym organem we 
władzach województwa jest jednak 
zarząd. Jego skład w porównaniu z poprzednim przeszedł tylko kosme-

tyczne zmiany. Zastępcami Ada-
ma Struzika (PSL) zostali: Wiesław 
Raboszuk (KO), który od 2014 był 
już członkiem zarządu wojewódz-
twa oraz Rafał Rajkowski (KO), 
również pracujący w zarządzie wo-
jewództwa, ale od 2015 roku. Na 
członków zarządu wybrano: Elżbie-
tę Lanc (KO) i Janinę Ewę Orzełow-
ską (PSL) – obie panie zasiadały w 
zarządzie województwa minionej ka-
dencji. – Jestem głęboko przekonany, 
że rozpoczynająca się właśnie kaden-
cja będzie dobrym czasem dla Ma-
zowsza. Przez ostatnie lata wspól-
nie z naszymi partnerami z PO dą-
żyliśmy do wzmacniania Mazowsza, 
do takiego stymulowania jego rozwo-
ju, aby było regionem dużych możli-
wości, ale i dobrego, godnego życia 
jego mieszkańców – mówił w swoim 

wystąpieniu Adam Struzik, najdłu-
żej urzędujący marszałek wojewódz-
twa w Polsce. – Już dziś przedsta-
wiamy nasze zobowiązanie społeczne 
na tę kadencję. (...) Naszym prioryte-
tem w dalszym ciągu będą inwestycje. 
(...) W ciągu kolejnych 5 lat wydatki 
na nie będą stanowiły średnio ok. 25 
proc. każdego budżetu. W sumie bę-
dzie to aż 4,5 mld zł. Oprócz środków 
własnych będziemy też aktywnie po-
zyskiwać środki z programów opera-
cyjnych. Będziemy również kontynu-
ować programy rozwojowe dla gmin 
i powiatów – zapowiedział.
 Przypomnijmy, że powiat piase-
czyński reprezentują w sejmiku dwaj 
radni wybrani z listy KO: Maciej 
Lasek i Piotr Kandyba. Naszą repre-
zentantką jest także Dominika Fi-
gurska radna PiS.

PC

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski 

gratuluje Adamowi Struzikowi

K O N D O L E N C J E

R E K L A M A
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Azjaci mają już dość 
nalotów fiskusa na Wólkę
LESZNOWOLA W rozwiązanie kłopotów kupców z centrum handlowego Wólki Kosowskiej 

związanych w licznymi kontrolami skarbówki, zaangażowała się chińska ambasada. 

Doszło do porozumienia

 W poprzednią środę ambasada 
Chińskiej Republiki Ludowej (ini-
cjator spotkania), Krajowa Admini-
stracja Skarbowa (KAS) oraz Sto-
warzyszenie Wólka Center (repre-
zentujące przedsiębiorców z Wólki 
Kosowskiej) zorganizowały w War-
szawie wspólną konferencję pra-
sową, na której padła deklaracja o 
„chęci dalszej współpracy”. 
 W trakcie spotkania nie brako-
wało sygnałów dotyczących pozy-
tywnych efektów dotychczasowej 
współpracy dyplomatów, resortu 
finansów i przedsiębiorców z Wól-
ki. Obecni na sali działający w Pol-
sce biznesmeni z Azji mogli usły-
szeć deklaracje m.in. dotyczące 
wsparcia ze strony polskich urzęd-
ników w kwestii odpraw celnych. 
Jak podkreślił Piotr Walczak, za-
stępca szefa KAS, ministerstwo ma 
świadomość różnic między chiń-
skim i polskim systemem podatko-
wym, które resort chce wyjaśniać 
m.in. na organizowanych szkole-
niach i warsztatach. – Cieszymy 
się, że Ministerstwo Finansów do-
strzega chęć współpracy ze strony 
chińskich przedsiębiorców działa-
jących na terenie centrum handlo-
wego w Wólce Kosowskiej. Podję-
te przez nas w ostatnich miesią-

cach intensywne działania w zakre-
sie edukacji przedsiębiorców, doty-
czące m.in. prowadzenia działal-
ności gospodarczej, zostały doce-
nione. Mamy nadzieję na owocną 
współpracę z resortem i KAS rów-
nież w najbliższej przyszłości – po-
wiedział Felix Wang, przedstawi-
ciel Stowarzyszenia Wólka Center.
 O tym, że sytuacja w Wólce Ko-
sowskiej zmierza w dobrym kie-
runku, najlepiej świadczą dane za-
prezentowane podczas konferencji 
przez Urząd Skarbowy (US) w Pia-
secznie. Jak z nich wynika, w ciągu 
ostatniego roku liczba wniosków o 
rejestrację kas fiskalnych na terenie 
Wólki wzrosła o ponad 700 proc., 
a blisko czterokrotnie zwiększy-
ła się liczba wniosków o aktualiza-
cję niezbędnych firmowych danych. 
Jednocześnie podkreślono, że aż 87 
proc. przedsiębiorstw działających 
w Wólce Kosowskiej nie ma obecnie 
zaległości względem fiskusa. War-
to zwrócić uwagę na niezwykle dy-
namiczny rozwój przedsiębiorczo-
ści na tym terenie – zgodnie z da-
nymi US w Piasecznie, liczba firm 
zarejestrowanych w Wólce przekro-
czyła 2200, co oznacza wzrost o 48 
proc. rok do roku. W miejscu tym 
pracuje nawet około 30 tys. osób! 

– Coraz więcej przedsiębiorców 
– zarówno z Europy, jak i z Azji – 
przekonuje się, że Wólka Kosow-
ska to dobre miejsce do prowadze-
nia biznesu. Wierzymy, że szkole-
nia i warsztaty organizowane wraz 
z miejscowymi urzędnikami mogą 
tylko pozytywnie wpłynąć na roz-
wój przedsiębiorczości na tym tere-
nie – oświadcza Felix Wang.
 W dotychczasowych szkoleniach 
organizowanych przez US w Pia-
secznie przy udziale Stowarzysze-
nia Wólka Center wzięło udział po-
nad pół tysiąca osób. Jak zapewnia-
ją przedstawiciele Urzędu, kolejne 
warsztaty i spotkania są planowane 
również na przyszły rok. 
 Handlowcy z Wólki Kosowskiej 
zaczęli też dbać o nadwyrężony wi-
zerunek centrum handlowego, czego 
przykładem jest chociażby ostatnia 
konferencja.

 W ostatnim kilkunastu miesią-
cach KAS składała częste wizyty 
kupcom z Wólki. Kilkanaście dni 
temu skarbówka ujawniła, że w re-
zultacie ciągłych, trwających dwa 
miesiące kontroli w tamtejszym cen-
trum handlowym, urzędnicy zakwe-
stionowali część transakcji i naliczy-
li łącznie prawie 2 mln zł niezapła-
conych podatków. Na poczet części 
danin zarekwirowali towar o war-
tości blisko 1 mln zł i trzy samo-
chody. W wielu przypadkach… ca-

łość zobowiązań była regulowana 
w ciągu zaledwie kilku godzin. Jak 
przekonuje KAS wzmożone działa-
nia kontrolne miały także charak-
ter prewencyjny. Podmioty handlu-
jące w Wólce Kosowskiej, a posiada-
jące nieuregulowane wobec budże-
tu zobowiązania, przestają się ukry-
wać i coraz częściej składają wnioski 
o udzielenie zgody na ratalną spłatę 
zaległego podatku, wykazując przy 
tym posiadany majątek.

Piotr Chmielewski

R E K L A M A

Coraz więcej handlarzy z Wólki Kosowskiej chce płacić podatki

R E K L A M A
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PIASECZNO

Windy na dworcu PKP już działają!
 Po ponad roku od zamontowania, w poniedziałek uruchomiono wresz-
cie dwie windy przy dworcu PKP w Piasecznie, kursujące między kładką nad 
torami, a peronami. Dlaczego trwało to tak długo? - Musieliśmy uzupełnić 
dokumentację, przeprowadzić kontrolę i uzyskać niezbędne pozwolenia – 
wyjaśnia Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

 - W dniu wczorajszym do pro-
kuratury krajowej złożyłem zawia-
domienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez Ksawerego Guta 
– oświadczył w przerwie sesji radny 
Grzegorz Pruszczyk (PiS). Oskar-
żył Ksawerego Guta (PO), kandyda-
ta na starostę powiatu o to, że gro-
ził mu utratą pracy jeśli nie poprze 
jego kandydatury. Radny Grzegorz 
Pruszczyk jest zatrudniony w Domu 
Pomocy Społecznej w Górze Kalwa-
rii, który podlega powiatowi.

Zamach na niezależność radnego?

 Radni Koalicyjnego Komite-
tu Wyborczego Platforma.Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska zdo-
byli aż 15 mandatów – radni Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz komite-
tu Nasza Gmina – Nasz Powiat po 
siedem. Ze względu na przewagę 
tylko jednego głosu radni zwycię-

skiego komitetu zaczęli szukać so-
juszników w pozostałych ugrupo-
waniach. Liczyli, że najłatwiej bę-
dzie im przekonać do siebie właśnie 
Grzegorza Pruszczyka.
 Radny wyznał, że próbowano 
wywrzeć na niego wpływ. Jak opi-
suje, spotkał się z nim Zdzisław Lis 
(dotychczasowy burmistrz Piasecz-
na, później brany pod uwagę jako 
kandydat na starostę). 
 – Podczas rozmowy Pan Zdzisław 
Lis wiązał moją pracę w Domu Pomo-

cy Społecznej w Górze Kalwarii – jed-
nostce podległej Starostwu Powiato-
wemu w Piasecznie z moim przychyl-
nym głosowaniem dotyczącym wybo-
ru kandydatów Platformy Obywatel-
skiej do Zarządu Powiatu Piaseczyń-
skiego – opisuje Grzegorz Pruszczyk. 
 Kolejny sygnał, miał wysyłać Ar-
kadiusz Strzyżewski (obecnie bur-

mistrz Góry Kalwarii, a w poprzed-
niej kadencji wicestarosta). Do na-
stępnej rozmowy doszło już z Ksa-
werym Gutem. 
 – Ponieważ opisywane wyżej 
spotkanie z Panem Zdzisławem Li-
sem wywołało u mnie niepokój, że 
moja niezależność w wykonywaniu 
mandatu radnego może być ograni-
czona groźbą utraty pracy w Domu 
Pomocy Społecznej, na spotkanie 
wyposażyłem się w urządzenie re-
jestrujące dźwięk (dyktafon i tele-
fon komórkowy) – tłumaczy Grze-
gorz Pruszczyk. - Przebieg rozmo-
wy z Panem Ksawerym Gutem po-
twierdził moje wcześniejsze obawy. 
Byłem nakłaniany do przychylne-
go głosowania dotyczącego wyboru 
Pana Ksawerego Guta na Starostę 
Piaseczyńskiego. Moja ewentualna 
niesubordynacja w trakcie głosowa-
nia miała być zagrożona ewentualną 
utratą przeze mnie pracy. Pan Ksa-
wery Gut sugerował, że jego szan-
taż odbywa się za wiedzą i aproba-
tą większej grupy osób. Z nazwiska 
wymienił Panów Zdzisława Lisa i 
Włodzimierza Rasińskiego – prze-
wodniczącego Rady Powiatu Piase-
czyńskiego poprzedniej kadencji. 

Pupil Platformy pokazał 

rogi czy charakter?

 Zapisu nagranej rozmowy nie 
słyszeliśmy. Jej przebieg można od-
czytać ze stenogramu sporządzone-
go przez radnego Pruszczyka. 
 - Oni (Lis i Rasiński) po prostu 
będą mnie cisnęli, żeby po prostu 
pozbawiać cię pracy. Tak? - miał mó-
wić Ksawery Gut. - Ja nie nalegam 
na to, żebyś głosował na mnie, ale 
wiesz – Lis będzie wicestarostą, Ewa 
Lubianiec  członkiem zarządu... i je-
żeli któreś tam z nich tę opiekę spo-

łeczną weźmie, a ja na pewno tego 
nie wezmę, nie wiem czy nie będą 
naciskali (tekst niezrozumiały) poli-
tycznie – czytamy w stenogramie. 
 Czy rzeczywiście radni Platfor-
my Obywatelskiej próbowali prze-
ciągnąć na swoją stronę Grzego-
rza Pruszczyka? W to łatwo uwie-
rzyć. Od lat radni z tego ugrupowa-
nia wypowiadali się o nim z sympa-
tią i kibicowali mu gdy ubiegał się o 
funkcję wójta Prażmowa.
 - Gdy w drugich wyborach nie wy-
brano go na wójta i został bez pracy to 
Platforma wyciągnęła do niego rękę i 
dała mu robotę w DPS-ie – mówi jeden 
z radnych Platformy prosząc o ano-
nimowość. To właśnie specjalnie dla 
Grzegorza Pruszczyka miano stwo-
rzyć dodatkowy etat Zastępcy Dy-
rektora ds. Administracyjno-Gospo-
darczych w Domu Pomocy Społecz-
nej. Podczas ostatnich wyborów obec-
ny burmistrz Piaseczna Daniel Put-
kiewicz oraz aktualny burmistrz Góry 
Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski w wy-
borach na wójta Prażmowa udzieli-
li poparcia Maciejowi Michalskiemu, 

związanemu z Grzegorzem Pruszczy-
kiem i popieranemu przez PiS. 
 - To wydawał się miły i uczci-
wy facet – mówią teraz o Pruszczy-
ku wyraźnie rozgoryczeni radni z 
Platformy. - Okazuje się, że gdy do-
wiedział się, że nie będzie mógł być 
jednocześnie radnym i sprawować 
funkcji kierowniczej w DPS-ie zmie-
nił swoje stanowisko. Na pewno bę-
dziemy chcieli wyjaśnić jak do tego 
doszło i czy w ten sposób nie próbo-
wał ominąć prawa. 
 Fakt, że radni Platformy Obywa-
telskiej liczyli na przychylność Grze-
gorza Pruszczyka nie może dziwić. 
Czy chcąc go zjednać uciekli się do 
gróźb, przekraczając nie tylko grani-
cę dobrych obyczajów, ale i łamiąc 
prawo? To już oceni prokuratura, 
a być może i sąd. Również starosta 
Ksawery Gut zapowiedział podjęcie 
kroków prawnych. 
 - Nie wiedziałem, że jestem na-
grywany – przyznał na forum rady. 
 Na sesji wybrano także przewod-
niczącego rady, którym ponownie 
został Włodzimierz Rasiński, oraz 

Starosta wybrany w atmosferze skandalu
POWIAT Wczoraj starostą piaseczyńskim został Ksawery Gut, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję 

członka zarządu powiatu. Głównym wydarzeniem przykuwającym uwagę, także ogólnopolskich mediów, 

było jednak oświadczenie radnego Grzegorza Pruszczyka, który twierdzi, że próbowano go zmusić do gło-

sowania na Ksawerego Guta, uciekając się do gróźb i szantażu

TW

Ksawery Gut odmówił rozmowy z dziennikarzami

Grzegorz Pruszczyk utrzymuje, że próbowano go zmusić 

do głosowania na Ksawerego Guta, grożąc utratą pracy 

jego zastępców – Iwonę Jaszkiewicz 
i Rafała Jaszczaka. Wicestarostą zo-
stał Zdzisław Lis, a członkinią za-
rządu Ewa Lubianiec. Pierwsza sesja 
powiatowa zapowiada burzliwą ka-
dencję. Oby tylko spory partyjne nie 
przysłoniły merytorycznych decyzji i 
realnych działań dla mieszkańców.

Kamil Staniszek
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Pojedziemy szybciej 
Puławską
PIASECZNO – Chcemy skończyć z fi kcją i urealnić dozwoloną prędkość 

– mówi Karolina Gałecka z warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich. 

Zmiana zostanie prawdopodobnie wprowadzona przed końcem roku

 Puławską od granicy stolicy z gminą Lesznowola do skrzyżowania z ul. Pi-
leckiego i Poleczki będzie można jechać o 10 km szybciej w obu kierunkach 
(czyli już nie 50, ale 60 km/h). Od Pileckiego w stronę centrum stolicy pozosta-
nie obecna prędkość. – Na tym drugim odcinku ma to związek z większą licz-
bą przejść dla pieszych – wyjaśnia rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich. 
 Zmiany wynikają z kończonej obecnie budowy obustronnych ścieżek rowe-
rowych oraz chodników wzdłuż Puławskiej i przebudowy sygnalizacji świetlnej 
na 16 skrzyżowaniach. Na części z nich wyznaczono również pasy dla skręcają-
cych w lewo. Po zsynchronizowaniu sygnalizacji będzie możliwe wprowadze-
nie tzw. zielonej fali, która daje szansę na płynniejszą jazdę i rzadszą koniecz-
ność zatrzymywania się na czerwonym świetle. – Wszystkie prace wykonane na 
Puławskiej w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo osób korzystających 
z drogi – podkreśla Karolina Gałecka. – Prace nad wprowadzeniem nowej or-
ganizacji ruchu są bardzo zaawansowane. Wzdłuż ulicy postawiliśmy już nowe 
znaki ograniczające prędkość do 60 km/h. Są one na razie zakryte. Wszystko 
wskazuje na to, że odsłonimy je przed końcem roku – zakłada. 

Piotr Chmielewski

Wyższa prędkość na głównej arterii dojazdowej do Warszawy to efekt 

inwestycji, które poprawiły m.in. bezpieczeństwo rowerzystów

Bandycki incydent na targowisku
PIASECZNO Cztery tygodnie temu pan Dariusz, pracownik targowiska, zwrócił uwagę pi-

ratowi drogowemu, który nie zachowywał należytej ostrożności na terenie placu. Ten 

opluł go, pobił, a na końcu potrącił samochodem

 Do zdarzenia doszło w piątek 26 
października około godz. 14. Plac 
już pustoszał, kiedy wjechało na nie-
go srebrne audi A6 na niemieckich 
numerach rejestracyjnych. – Kie-
rowca zaczął kręcić na terenie tar-
gu bączki, omal nie potrącił kobie-
ty z dzieckiem – relacjonuje pan Da-
riusz. – Podszedłem, aby zwrócić mu 
uwagę, byłem grzeczny. Dobrze zbu-
dowany mężczyzna w wieku około 40 
lat wysiadł z audi, opluł mnie, kilka 
razy uderzył, a potem jak gdyby ni-
gdy nic ponownie wsiadł za kierow-
nicę. Wyjąłem telefon, aby zrobić mu 
zdjęcie. Gdy to zobaczył, najechał na 
mnie. Poleciałem do tyłu i poczułem 
ostry ból w lewym kolanie. 
 Pan Dariusz trafił do szpitala. 
Okazało się, że ma złamaną togę. 
Trzy tygodnie spędził w gipsie, te-
raz porusza się o kulach. Mężczy-
zna rozmawiał z policją, jednak ma 
wrażenie, że ta chce „zamieść spra-
wę pod dywan”. – Pytali ile dni byłem 
w szpitalu – mówi. – Sądzę, że chcą 
sklasyfikować całe zajście jako wy-
kroczenie i rozliczyć je mandatowo. 
Nie rozumiem tego, bo to był atak na 
moje życie. Chcę, żeby sprawa trafi-
ła do sądu, a ten mężczyzna poniósł 
konsekwencje. Jeśli dostanie mandat, 
następnym razem kogoś zabije. 
 Nadkomisarz Jarosław Sawic-
ki z Komendy Powiatowej Policji 
w Piasecznie informuje, że zaraz 
po zdarzeniu na targowisku zjawi-

li się funkcjonariusze z oddziału ru-
chu drogowego. – Przesłaliśmy do-
kumentację medyczną poszkodowa-
nego do biegłego lekarza sądowego, 
który oceni ewentualne urazy mo-
gące powstać w wyniku potrącenia 
– mówi nadkom. Sawicki. – Sprawa 
jest w toku, cały czas przesłuchuje-
my świadków zdarzenia. Zwraca-

my się też do osób, które widziały 
ten incydent, o kontakt z wydziałem 
prewencji.
 Policjanci znają personalia kie-
rowcy audi, jednak jest jeszcze za 
wcześnie na ewentualne postawienie 
mu zarzutów.

Jakub Wujek

Pan Dariusz został poważnie ranny. Teraz chce, żeby sprawcę 

bandyckiego wybryku dosięgła sprawiedliwość

R E K L A M A
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Dostała 500 zł mandatu za 
wjazd na parking straży miejskiej
PIASECZNO Nasza czytelniczka zostawiła na chwilę samochód na wewnętrznym parkin-

gu, obok zajmowanego przez straż miejską budynku przy ul. Czajewicza 1, za co zosta-

ła ukarana punktami karnymi i wysokim mandatem. – Nie widziałam znaku zakazują-

cego wjazdu – mówi zdeprymowana kobieta

 Do zdarzenia doszło kilka dni 
temu. Pani Ewelina (imię naszej 
czytelniczki na jej prośbę zostało 

zmienione) przyjechała do wydzia-
łu komunikacji, aby przerejestrować 
niedawno kupiony samochód. – Za-
parkowałam auto obok dawnej sie-
dziby wydziału. Nie wiedziałam jesz-
cze wtedy, że został on przeniesiony 
na drugą stronę ulicy, a w budynku 
ma swą siedzibę straż miejska – re-
lacjonuje kobieta. – Nie widziałam 
wyblakłego znaku zakazującego ru-
chu, który na dodatek, jak się później 
okazało, był odchylony w górę. Znaj-
dującego się na bramie zakazu wjaz-
du nie brałam pod uwagę, bo znaj-
dował się on poniżej 2 m od ziemi w 
związku z czym nie mógł być uzna-
wany za znak obowiązujący.
 Nasza czytelniczka zamknęła sa-
mochód i udała się do wydziału ko-
munikacji po niezbędny formularz. 
Twierdzi, że nie było jej raptem kil-
ka minut. Gdy wróciła, przy swo-
im samochodzie zastała strażni-
ków miejskich. – Za niezastosowa-
nie się do znaku, który był dla mnie 
niewidoczny, dostałam pięć punk-
tów karnych i 500 zł mandatu – żali 
się pani Ewelina. – Dodam, że na 
terenie parkingu stał prywatny sa-
mochód, którego kierowca nie do-
stał mandatu. Kiedy poprosiłam o 
niższy wymiar kary, usłyszałam od-
mowę. Następnego dnia mój narze-

czony zapytał dlaczego straż miej-
ska również nie stosuje się do tego 
znaku, ale nikt nie udzielił mu od-
powiedzi. Czuję się pokrzywdzo-
na, tym bardziej, że wysoki mandat 
został wystawiony za wykroczenie 
spowodowane nieumyślnie. Byłam 
w tym miejscu dwa dni później i za-
uważyłam, że znak jest odwrócony 
w drugą stronę. Parkujące przy bu-
dynku auta nie miały za wycieracz-
kami żadnych kwitków. Wnioskuję 
więc, że znak jest dowolnie odkręca-
ny przez strażników, w zależności od 
tego, ile chcą danego dnia wystawić 
mandatów. To nie powinno tak wy-
glądać – dodaje rozżalona kobieta.
 Mariusz Łodyga, komendant 
straży miejskiej wyjaśnia, że ani 
pracownicy straży, ani nikt inny 
nie wjeżdżają na teren wewnętrz-

nego parkingu. – Ten parking prze-
znaczony jest tylko dla samochodów 
służbowych – podkreśla szef forma-
cji. – Dlatego musimy zdecydowanie 
reagować na wszelkie próby zasta-
wiania wjazdu, ponieważ utrudnia-
ją nam one podejmowanie interwen-
cji. W najbliższym czasie oznacze-
nia w rejonie wjazdu zostaną zmie-
nione, aby były bardziej czytelne dla 
kierowców. 
 Mariusz Łodyga przyznaje, że 
w rejonie ul. Czajewicza brakuje 
miejsc parkingowych. – Dlatego za-
chęcam kierowców, aby zostawiali 
auta przy ulicy Nadarzyńskiej, gdzie 
gmina wybudowała niedawno duży 
bezpłatny parking – dodaje.

Tomasz Wojciuk

Mieszkanka twierdzi, że znak zakazujący 

wjazdu na parking jest słabo widoczny

– Nie było mnie raptem kil-

ka minut, a dostałam 500 zł 

mandatu – skarży się nasza 

czytelniczka

Burmistrz i radni
złożyli ślubowanie
PIASECZNO We wtorek odbyła się pierwsza sesja nowej, wyłonionej w wy-

borach rady miejskiej. Po odebraniu mandatów i ślubowaniu, wyłoniono 

prezydium rady, które... jest identyczne jak w poprzedniej kadencji

 Sesję otworzyła radna seniorka Hanna Krzyżewska. Nowo wybrani radni 
odebrali zaświadczenia wyboru z rąk sekretarza urzędu Arkadiusza Czapskie-
go, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie odbyło się zaprzy-
siężenie burmistrza Daniela Putkiewicza, który podziękował wszystkim za 
wsparcie podkreślając, że jest to wspólna wygrana całej drużyny pragnącej 
zmienić Piaseczno na lepsze. - Wyboru na burmistrza nie traktuję w katego-
riach zwycięstwa – mówił. - Jest to kredyt zaufania, jakiego udzielili nam wy-
borcy. Kredyt ten będziemy w ciągu pięciu lat spłacać ciężką pracą.
 Daniel Putkiewicz podziękował ustępującemu burmistrzowi Zdzisławo-
wi Lisowi, a były szaf odwzajemnił mu się tym samym. - Gmina będzie w do-
brych rękach – dodał. Pierwszą decyzją nowego włodarza gminy było powo-
łanie pierwszego zastępcy. Stanowisko to objęła Hanna Kułakowska-Micha-
lak, w poprzedniej kadencji pełniąca funkcję drugiego zastępcy burmistrza 
Lisa. Po chwili wybrano także prezydium rady, które będzie identyczne jak 
w poprzedniej kadencji. Przewodniczącym będzie Piotr Obłoza, zaś jego za-
stępcami – Magdalena Woźniak i Michał Rosa.

TW

Finał prac na Karczunkowskiej 
LESZNOWOLA W związku z korkami tworzącymi się w Nowej i Starej 

Iwicznej kierowcy coraz częściej patrzą tęsknym wzrokiem w kierunku 

ul. Karczunkowskiej, gdzie powstaje nowy wiadukt. Jego budowa po-

winna zakończyć się jeszcze w tym roku

 Od dwóch lat monitorujemy przebieg prac, związanych z budową nowej 
konstrukcji drogowej przy stacji PKP Jeziorki. - Wykonawca wybudował najazdy 
po obu stronach wiaduktu – informuje Karol Jakubowski z biura prasowego PKP 
PLK. - Obecnie trwają prace drogowe od strony ulicy Puławskiej (strona wschod-
nia) oraz roboty mostowe na od strony ul. Kurantów (strona zachodnia). Liczy-
my, że wykonawca z końcem miesiąca odda do użytku drogę równoległą do 
wiaduktu, biegnącą od przejazdu kolejowo-drogowego do ulicy Karczunkow-
skiej (strona zachodnia), co umożliwi rozpoczęcie kolejnej fazy inwestycji.
 Prace przy wiadukcie powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Na razie 
nie wiadomo jednak, kiedy zostanie on oddany do użytku.

TW

Kierowcy wciąż mogą korzystać z tymczasowego przejazdu znaj-

dującego się około 200 m na południe od budowanego wiaduktu

LESZNOWOLA

Program Przemian - spotkanie z Moniką Honory
 We wtorek 27 listopada w fi lii GOK Lesznowola w Starej Iwicznej odbę-
dzie się spotkanie z wielką motywatorką Moniką Honory, która na podsta-
wie własnego doświadczenia stworzyła autorski program odchudzający: 
Program Przemian. Dzięki niemu schudła 40 kg bez efektu jo-jo. Ta ogromna 
zmiana sprawiła, że różnica pojawiła się nie tylko w wymiarze fi zycznym, ale 
także psychicznym. Postanowiła opowiedzieć o tym i zainspirować innych 
do zmian. Początek o godz. 18.30. Wstęp wolny.

Tyl.

Na podstawie 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r poz. 2081) zawia-
damiam o przyjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna następujących uchwał: 

1.  Uchwała Nr 801/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 
0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna,

2.  Uchwała Nr 802/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 czerwca 2018 r. w  sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – 
etap 5,

3.   Uchwała Nr 815/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa – część północno-zachodnia  - etap 1,

4.  Uchwała Nr 816/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie,

5.  Uchwała Nr 888/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancnie-Jeziornie,

6.  Uchwała Nr 889/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Je-
ziornie.

Treść ww. uchwał jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstan-
cin-Jeziorna  (bip.konstancinjeziorna.pl).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r poz. 2081) oraz z podsumowaniem, o którym mowa w 
art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w Wydziale Planowania Przestrzennego 
przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w godzinach pracy urzędu.

B U R M I S T R Z    
/......./

Kazimierz Jańczuk

OBWIESZCZENIE

 o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego

Konstancin-Jeziorna, dnia  14.11.2018 r.

R E K L A M A
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Nie chcemy być niczyją przystawką
KONSTANCIN-JEZIORNA Mówi o sobie, że „jest człowiekiem z ludu”, w gminie uzdrowisko-

wej mieszka od 2 lat. 26-letnia Aleksandra Kostrzewska jest pierwszą kobietą po 1990 

roku, która pokieruje konstancińską radą miejską. Chce wprowadzić do tego gremium 

„trochę kobiecego podmuchu i młodości”

 Jeszcze miesiąc temu wydawa-
ło się, że nie tak to będzie wygląda-
ło. W Konstancinie-Jeziornie ostat-
nie wybory wygrał Konstancin Ju-
tra. Ten komitet związany z burmi-
strzem Kazimierzem Jańczukiem 
objął najwięcej, bo 8 na 21 miejsc 

w radzie miejskiej. Przewidywa-
no, że to on będzie rozdawał kar-
ty i stworzy większościową koalicję 
z piątką rajców z Koalicji Obywa-
telskiej (zawiązanej przez Platfor-
mę Obywatelską i Nowoczesną). Z 
naszych informacji wynika, że oba 
ugrupowania prowadziły ze sobą 
rozmowy, które jednak nie zakoń-
czyły się niczym konkretnym. Nie-
oficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
kwestią sporną stała się obsada 
stanowisk w ratuszu. – Nie chce-
my być niczyją przystawką. Jeste-
śmy zupełnie nowymi ludźmi w sa-
morządzie Konstancina-Jeziorny i 
nie chcemy pchać się w już istnie-
jące układy – tłumaczy Aleksandra 
Kostrzewska, liderka grupy pię-
ciorga radnych Koalicji Obywatel-
skiej (KO). – Zależy nam na tym, 
aby jak najwięcej zrobić dla miesz-
kańców miasta i gminy, nie przy-
szliśmy tu, żeby „się dorabiać”, jak 
twierdzą niektórzy – dodaje. 

„Ciche” porozumienie?

 Brak wcześniejszego porozumie-
nia miał konsekwencje na środo-
wej, pierwszej sesji rady miejskiej. 
Po złożeniu ślubowania przez rad-
nych i burmistrza, rajcy przystąpili 
do wyboru prezydium rady. – Cze-
ka nas praca przez 5 lat. Szanujmy 
się i pracujmy rzetelnie. Nie dąż-
my do podziałów – apelował Igna-
cy Gołębiowski (radny-senior, któ-
ry otworzył obrady), jakby prze-
widując, co będzie działo się dalej. 
Na fotel szefa rady zostało zgłoszo-
nych trzech kandydatów: Andrzej 
Cieślawski (przewodniczący przez 
ostatnie dwie kadencje), Aleksandra 
Kostrzewska i Sławomir Stoczyński. 
Trzeci kandydat (w ostatnich wybo-
rach był pretendentem do stanowi-
ska burmistrza popieranym przez 
Prawo i Sprawiedliwość) jednak po 
kilkunastominutowej przerwie w 
obradach... wycofał swoją kandyda-

turę. – Nie chcę tego komentować – 
uciął temat, kiedy zapytaliśmy go o 
powody. 
 W tajnym głosowaniu Andrzeja 
Cieślawskiego poparło 8 radnych, a 
jego przeciwniczkę – 13. – Przewod-
niczącym się bywa, a nie jest przez 
całe życie – skomentował swoją nie-
spodziewaną porażkę Cieślawski. 
– Z tego głosowania wynika, jaka w 
radzie powstała koalicja – dodał. 
 Czy faktycznie w Konstancinie 
doszło do egzotycznego porozumie-
nia PiS z PO i Nowoczesną, jeśli nie 
otwartego to „cichego”?  Zarówno 
Sławomir Stoczyński jak i Aleksan-
dra Kostrzewska zaprzeczyli, kiedy 
nas to zaciekawiło. – Nie zawierali-
śmy żadnej koalicji. Chcemy współ-
pracować ze wszystkimi, także z rad-
nymi Konstancina Jutra – zadekla-
rowała nowa przewodnicząca rady. 
Aleksandra Kostrzewska jest naj-
młodszą radną, a zawodowo histo-
rykiem sztuki i tłumaczem angiel-
skiego. Sprzedaje antyki na targowi-
sku w Konstancinie.

Spokojnie to już było?

 Jednak wybory dwóch wiceprze-
wodniczących rady pokazały, że jed-
nak PiS i KO jako nowe siły w radzie 
miejskiej, przynajmniej ze sobą sym-
patyzują. Na zastępców szefa rady 
wybrani zostali Sławomir Stoczyń-
ski oraz Arkadiusz Głowacki (kan-
dydował z komitetu Jerzego Wojda-
ka, kiedyś związanego z PiS). Prze-
padła w głosowaniu Alfreda Konop-
ka, kandydatka Konstancina Jutra. 
 Co to wszystko oznacza? Że 
rozpoczęta właśnie kadencja nie 
będzie już tak spokojna dla bur-
mistrza Kazimierza Jańczuka, jak 
poprzednia. Nowi radni z dużą 
uwagą będą przyglądali się propo-
nowanym przez niego uchwałom 
(a szczególnie budżetowi gminy), a 
także innym poczynaniom. Można 
się również spodziewać, że radni 
będą proponować własne uchwa-
ły oraz rozwiązania do realizacji, 
które nie zawsze będą zgodne z za-
mierzeniami burmistrza.

Piotr Chmielewski

Burmistrz Kazimierz Jańczuk i przewodnicząca Aleksandra 

Kostrzewska zadeklarowali w środę chęć wzajemnej współpracy

Z arytmetyki wynika, 

że w radzie miejskiej powsta-

ła nieformalna koalicja 

PiS-PO-Nowoczesna. Jednak 

żadne z ugrupowań się do 

tego nie przyznaje

Żaden „Iron Macho” 
jej niestraszny 
TARCZYN Pochodząca z Tarczyna Anna Pałka jest pierwszą kobietą na 

świecie, która podjęła wyzwanie „Iron Macho” i przepłynęła 300 km 

na kitesurfi ngu wzdłuż wybrzeża Brazylii. Na tym jednak nie zamie-

rza poprzestać

 Anna Pałka – wulkan pozytywnej energii – jak pisze o niej portal Kobieta.pl 
jest też zagorzałą podróżniczką. Zwiedziła pół świata, a kilka lat temu zdecy-
dowała się porzucić miejskie życie i zostać nauczycielem kitesurfi ngu i win-
dusfi ngu w egzotycznych dla nas zakątkach globu (mieszka w Brazylii). Jest 
jednocześnie projektantką mody plażowej. –  Zawsze marzyłam o tym, żeby 
pojechać do Brazylii. Byłam na drugim roku studiów, gdy stwierdziłam „do-
bra, jadę!” Nie miałam z kim pojechać, więc stwierdziłam, że jadę sama. Rodzi-
ce byli przerażeni. Ale uparłam się, spakowałam i pojechałam. Miałam ogrom-
ne szczęście, trafi łam na dużo osób, które, gdy dowiadywały się, że jestem 
sama to normalnie brały dzień wolny w pracy i pokazywały mi okolice, zwie-
dzały ze mną miasto. Takich rzeczy możesz jednak doświadczyć tylko, gdy 
otworzysz się na świat i drugiego człowieka. Do tej pory, gdy wspominam te 
momenty, przechodzą mnie dreszcze – opowiedziała portalowi Kobieta.pl. 
 Jak osiągnęła sukces w kitesurfi ngu? Dzięki zamorskim przyjaciołom. Prze-
płynęła 300 km w grupie – jeden instruktor z przodu, jeden w środku i jeden na 
końcu. Do tego auto, które jechało wzdłuż brzegu i kontrolowało czy nikt nie po-
trzebuje pomocy. – Co kilkadziesiąt kilometrów robiliśmy przystanek na banana, 
wodę i omówienie jak będzie wyglądała dalsza trasa. Spaliśmy w wioskach rybac-
kich albo w takich lokalnych pseudo hostelach. Zajęło nam to 4 dni. Teraz planu-
ję pokonać dystans 1000 km i być pierwszą kobietą, która zrobi mixa – część dy-
stansu chcę przepłynąć na kitesurfi ngu, część na windsurfi ngu – zapowiada.

PC

Anna Pałka teraz planuje przepłynięcie 1000 km 

na kitesurfingu oraz windsurfingu (fot. Nick Jones)

PIASECZNO

Finał Sztukatorów
 W najbliższą sobotę w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Za-
lesiu Górnym odbędzie się koncert fi nałowy XI Festiwalu Poezji Śpiewanej 
Sztukatorzy. Ten wyjątkowy festiwal różni się od innych tego typu imprez 
przede wszystkim swoją formułą i społecznym zaangażowaniem mieszkań-
ców w przygotowania. Nie jest kierowany do zawodowych muzyków lecz 
do amatorów kochających poezję i śpiew. Zgłosić się i spróbować swoich sił 
może każdy. Pierwszy etap festiwalu to indywidualne warsztaty z muzyka-
mi i instruktorami śpiewu, podczas których uczestnicy pracują nad właściwą 
emisją głosu, dykcją, zgodnością z akompaniamentem. Zwieńczeniem pra-
cy wykonawców i muzyków będzie zaś koncert fi nałowy. Początek o godz. 
17. Wstęp wolny.

Tyl.

R E K L A M A

R E K L A M A



Błyszczące, zdrowe włosy
Lato, wakacje, słońce, morze to jest to co lubimy, na te chwile czeka-

my cały rok. My, ale nie nasze włosy.  Po wakacjach zawsze są w gor-

szej kondycji, wyblakłe, przesuszone, czekają na reanimację. Zadbaj-

my o nie 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.

po laminacjiprzed laminacją

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

nr 43 (743)/2018/W1

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

Piękne, jędrne ciało
z bańką chińską 
Jędrna skóra, piękna zgrabna sylwetka bez cellulitu to marzenie każdej kobiety. Do Syl-
westra zostało 5 tygodni, co w tym czasie możemy zrobić, aby udoskonalić nasze ciało

 Cellulit jest złożonym proble-
mem zdrowotnym, wynika z róż-
nych przyczyn i wykazuje kilka po-
staci oraz stopni zaawansowania. 
Dotyka większość kobiet, nieza-
leżnie od masy ciała. Dwa głów-
ne typy obejmują cellulit wodny i 
tłuszczowy. Świetnym, nie inwa-
zyjnym sposobem pozbycia się cel-
lulitu a jednocześnie ujędrnienia, 
zagęszczenia skóry jest masaż bań-
ką chińską. 
 Masaż bańką może obejmować 
całe ciało lub tylko strefy objęte cel-
lulitem – najczęściej powłoki brzusz-
ne, biodra, uda i pośladki. Przed za-
biegiem w ciało należy wsmarować 
środek poślizgowy w postaci oliw-
ki. Najlepiej użyć specjalnej oliw-
ki do masażu antycellulitowego, co 
dodatkowo wzmocni rezultaty tera-
peutyczne.

 Same ruchy masujące nie są trud-
ne – wykonuje się długie pociągnięcia 
bańką po skórze, jaki i delikatne ru-
chy koliste. Masując brzuch zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara dodatko-
wo usprawnimy procesy trawienia. 
 Tajemnica efektu antycellulito-
wego podczas masażu bańką pole-
ga na zwiększeniu ukrwienia, dzię-
ki działaniu podciśnienia. Bańka 
aplikowana jest na skórze po wcze-
śniejszym wyciśnięciu z niej powie-
trza. Tkanka jest zasysana do wnę-
trza bańki. Następnie przesuwając 
bańkę po ciele wykonuje się masaż. 
Działanie próżni powoduje prze-
krwienie tkanki, szybsze usuwanie 
toksyn, uelastycznienie skóry. Do-
chodzi również do rozbijania tkanki 
tłuszczowej. Początkowo po masażu 
mogą pojawić się niewielkie siniaki i 
zaczerwienienia. 

 Masaż antycellulitowy bańką 
chińską powinno się wykonywać kil-
ka razy w tygodniu, gdyż kluczem do 
sukcesu jest systematyczność. Do-
datkowo należy wprowadzić umiar-
kowaną aktywność fizyczną oraz 
specjalną dietę, która pomoże w re-
dukcji cellulitu. Efekty masażu wi-
doczne będą już po kilku zabiegach, 
co świadczy o dużej skuteczności tej 
metody terapii.

R E K L A M A

Już za tydzień 

przegląd ofert

 sylwestrowych!

EFEKTY:

-wyszczupla

-podnosi pośladki

-zmniejsza cellulit

-ujędrnia

-usuwa toksyny



od zł/m3 250 2

Mieszkania w Lesznowoli

Apartamenty Koniczyna.pl

3 - 4 pokoje + ogródek

od zł.279 900
tel. 881 436 036
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Ceny mieszkań 
idą w  górę
W największych miastach, w ciągu roku lokale podrożały o kilkanaście procent. – Nie ma szans, żeby ten 

wzrost nie przełożył się na wartość mieszkań pod Warszawą – mówią nam deweloperzy z naszego terenu

 Gdańsk, Warszawa i Wrocław 
– to w tych miastach w paździer-
niku odnotowano rekordowe kwo-
ty za metr kwadratowy mieszkania 
na rynku wtórnym. Wedle danych 
Open Finance i Home Brokera, w 
stolicy za m kw. lokalu trzeba zapła-
cić prawie 8,3 tys. zł. – Warte odno-
towania jest, że już ponad 36 proc. 
transakcji w stolicy przeprowadza-
na jest w cenach wyższych niż 10 
tys. zł za m kw.  Natomiast ceny niż-
sze niż 6 tys. zł dostępne są w więk-
szości tylko w budownictwie wielko-
płytowym na przykład na Targówku 
i Białołęce – zauważa Marcin Jań-
czuk z Metrohouse.

Wzrost się utrzyma

 W większości innych dużych  
miast Polski ceny zbliżają się do 5 
tys. zł lub ją przekroczyły. Dla części 
kupujących to sygnał ostrzegawczy, 
ceny osiągnęły bowiem poziom z lat 
2007-2008. Ówczesna hossa na ryn-
ku mieszkaniowym, w trakcie której 
deweloperzy windowali swoje mar-
że do 40-50 proc., zakończyła się 
krachem. Zdaniem znawców ryn-
ku mieszkaniowego, tym razem bę-
dzie inaczej, gdyż sytuacja na ryn-
ku przez 10 lat bardzo się zmieni-
ła. – Przyczyną wzrostu cen są ro-
snące koszty produkcji lokali – tłu-
maczy Piotr Siwiec ze spółki Pre-
stige budującej Osiedle Róż na gra-

nicy gmin Piaseczno i Lesznowo-
la. W ocenie ekspertów sytuację na 
rynku podgrzewa niskie bezrobo-
cie oraz bardzo tanie kredyty. Śred-
nie oprocentowanie kredytów hipo-
tecznych z wkładem własnym powy-
żej 20 proc. jest obecnie najniższe od 
początku 2016 roku.
 Deweloperzy, którzy zaspo-
kajają głód mieszkaniowy w 
gminach podwarszawskich prze-
konują, że wzrost cen lokali w 
dużych miastach ma przełożenie 
na ceny w mniejszych miejsco-
wościach. – Na naszym terenie 
tak samo zwiększają się koszty 
materiałów budowlanych, robo-
cizny i gruntów  budowlanych – 
wskazuje Piotr Siwiec. 
 – W mojej ocenie wzrost cen lo-
kali utrzyma się, ponieważ jest to 
związane ze stale rosnącymi cena-
mi robocizny i materiałów – uważa 
Joanna Musiałek z firmy Eko-Dom 
budującej osiedla m.in. w Górze 
Kalwarii. 
 Znawcy rynku podkreślają, że 
dużo w tej kwestii zależy od pra-
cowników z Ukrainy, bez których 
byłoby jeszcze drożej. Jednak i 
imigranci zarobkowi ze wscho-
du coraz częściej podnoszą swoje 
oczekiwania płacowe lub po pro-
stu wyjeżdżają na zachód, gdzie 
mają szansę na wyższe stawki. 
Między innymi z tego względu, 
zdaniem naszych rozmówców, 
ale i ekspertów, są nikłe szanse 
na to, aby ceny mieszkań zma-
lały. Ewentualnie wzrosty cen 
mogą na pewien czas wyhamo-
wać lub ustabilizować się. – W 

mojej ocenie wpływ na to mogą 
mieć przede wszystkim progra-
my rządowe typu Mieszkanie+ 
lub nagły spadek popytu – prze-
konuje Piotr Siwiec.

Trudniej o kredyt

 Jak pisze „Rzeczpospolita” 
obecne, wysokie koszty zakupu lo-
kali zniechęcają część klientów i wy-
cofują się oni z transakcji. Może to 
też wynikać z utraty zdolności kre-
dytowej. Eksperci przypominają, że 

zdolność kredytowa spada od maja 
2015 roku i w tym czasie zmniejszy-
ła się aż o 30 procent. W przypad-
ku 3-osobowej rodziny z dochodem 
5000 zł netto dostępna kwota kredy-
tu spadła w omawianym okresie z 
466 tys. zł do 330 tys. zł.
 Takie osoby wciąż jednak są 
w mniejszości. Mieszkania nadal 
sprzedają się bardzo dobrze i choć 
prawdopodobnie ubiegłorocznego 
rekordu sprzedaży nowych lokali w 
kraju (klienci zakupili ich 72 tys.) 

nie uda się powtórzyć, deweloperzy 
mają powody do zadowolenia. We-
dle prognoz ekspertów zajmujących 
się rynkiem nieruchomości, w tym 
roku sprzeda się 62,5 tys. lokali. – W 
Polsce w zależności od szacunków 
brakuje wciąż od 700 tys. do 3 mln 
mieszkań. Potrzeby długo nie zosta-
ną zaspokojone – przekonuje Michał 
Cebula, prezes HRE Think Tkank w 
wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej”. 

PC

Deweloperzy i eksperci wskazują, że mieszkania, 

mimo że ich ceny już są wysokie, nadal będą drożały

Wzrost cen mieszkań jest 

związany z rosnącymi 

cenami robocizny 

i materiałów budowlanych
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Ostatnia szansa w tym roku dla poszukujących własnego lokum, 

by za rozsądną cenę, w dobrej lokalizacji i atrakcyjnym kredycie 

kupić mieszkanie lub dom

 Spotykamy się na PGE Naro-
dowym, w ostatni weekend listopa-
da, na finałowej w tym roku edycji 
Targów Nowy DOM Nowe MIESZ-
KANIE. W tym sezonie to ostat-
nia szansa, aby w jednym miejscu i 
czasie zapoznać się z kompleksową 
ofertą czołowych deweloperów, po-
średników w obrocie nieruchomo-
ściami i pośredników finansowych 
proponujących korzystne kredyty. 
Na odwiedzających czeka wiele cie-

kawych promocji oraz rabatów, ist-
nieje możliwość zakupu nierucho-
mości na specjalnych, korzystnych 
warunkach. Nieustannie celem Tar-
gów Nowy DOM Nowe MIESZ-
KANIE jest najpełniejsza prezenta-
cja oferty mieszkań, domów i dzia-
łek oraz kredytów, a także wszech-
stronna pomoc w bezpiecznym po-
konaniu drogi do własnego M.

 Stolica jest największym placem 

budowy w kraju, Warszawa ściąga 
jak magnes osoby z Polski, a ostat-
nio również i ze świata. Przybywa 
młodych, aktywnych, szukających 
dobrego miejsca dla rozwoju swo-
jej kariery zawodowej czy bizneso-
wej. Zainteresowanych mieszkania-
mi, domami i działkami nie braku-
je. Popyt na rynku nadal góruje nad 
podażą. Niezależnie od tego czy in-
westycja w mieszkanie ma być uda-
ną lokatą kapitału czy rozwiąza-
niem własnych kwestii mieszkanio-
wych warto odwiedzić Targi Miesz-
kaniowe Murator EXPO z ich uni-
kalnymi możliwościami porówny-
wania aktualnych ofert dewelope-
rów, agencji obrotu nieruchomo-
ściami i pośredników kredytowych, 
a przy tym korzystania z fachowych 
porad niezależnych ekspertów.

 Swoją ofertę zaprezentują: dewe-
loperzy, banki i pośrednicy kredyto-
wi a także pośrednicy w obrocie nie-
ruchomościami, w tym najbardziej 
znane warszawskie i ogólnopolskie 
firmy deweloperskie m.in.: APM 
Development, Bouygues Immobi-
lier Polska, Leroy Merlin, Nowe Za-
mienie, Port Praski, PP Investments 

– Punkt Ceramiczna, Radius Pro-
jekt, Robyg, TM Real Estate Gro-
up – Nieruchomości W Hiszpanii, 
Tynkbud1, Unimax Development.

 Warto na targach skorzystać z 
bogatej oferty kredytów hipotecz-
nych i porozmawiać z pośrednika-
mi, otrzymać symulację wysokości 
i warunków kredytu by ocenić ryzy-
ko zakupu mieszkania, dowiedzieć 
się od czego zależy wartość zabez-
pieczenia kredytu, czy też co należy 
zrobić, aby uniknąć rejestrów kredy-
towych.

 Zakup mieszkania to nie tylko 
wybór dogodnej lokalizacji. Za tą 
decyzją stoi również potrzeba wni-
kliwego poznania rynku, znajomość 
prawa i należyte możliwości finan-
sowe. W Strefie Porad można ko-
rzystać z bezpłatnej porady kon-

sultantów. Punkty doradcze świad-
czą porady z zakresu: finansowa-
nia zakupu nieruchomości, podat-
ków, prawa, zakupu mieszkania na 
rynku wtórnym, wyceny nierucho-
mości, remontu i budowy domu, ar-
chitektury, projektowania i stylizacji 
wnętrz.

WSTĘP NA TARGI WOLNY

24 i 25 listopada (sobota-niedziela)

PGE Narodowy

 Wszyscy odwiedzający targi 
otrzymają czasopisma o tematyce 
wnętrzarskiej oraz mapy inwestycji 
mieszkaniowych, ekskluzywny ka-
talog targowy z obszernym działem 
prezentującym inwestycje mieszka-
niowe, dokładne informacje o loka-
lizacji, cenie, metrażu, terminie za-
kończenia budowy, kontakt do biura 
sprzedaży i wizualizację budynku.

R E K L A M A

Targi Nowy DOM 
Nowe MIESZKANIE
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Wygrzej się 
na zimę
Saunę, z której korzysta się zwłaszcza zimą, można zamontować za-

równo w domu jednorodzinnym jak i niewielkim mieszkaniu. Ma ona 

mnóstwo zalet: pobudza układ krążenia, poprawia wydolność, ale 

także oczyszcza organizm z toksyn

 Zanim przystąpimy do wyboru 
sauny, należy najpierw wygospoda-
rować na nią miejsce. Jeśli nie mamy 
go dużo, dobrym rozwiązaniem bę-
dzie zabudowana od góry sauna ka-
binowa (wymaga jedynie przyłącza 
wodno-kanalizacyjnego), która wy-
gląda podobnie do prysznica i czę-
sto łączy obydwie funkcje. Jest łatwa 
w montażu i stosunkowo tania. Nie 
można się jednak w niej położyć, po-
nieważ ma zwykle powierzchnię do 
2 m kw. W saunie takiej zwykle znaj-
duje się siedzisko i niewielki piec 
elektryczny o mocy do 4 kW, odpor-
ny na wilgoć i zmiany temperatury.
 Innym typem sauny jest sauna pre-
fabrykowana, czyli wykonana z goto-
wych elementów. Jest ona już większa 
(można położyć się w niej na jednym 
z kilku poziomów), a poszczególne 
elementy składa się na miejscu. Sau-
na taka może być wykonana na za-
mówienie, ale częściej wybiera się go-
towy model z katalogu, dopasowując 
go do kształtu i wielkości pomieszcze-
nia. Sauny z prefabrykatów montowa-
ne przez specjalną ekipę w ciągu kilku 
dni, zbudowane są najczęściej ze szkła, 
aluminium i drewna. Szkielet wykona-
ny jest przeważnie z drewna wolnoro-
snących gatunków iglastych, jak świerk 

skandynawski, jodła czy cedr kanadyj-
ski. Ale producenci używają też tańszej 
sosny czy olchy. Panele, którymi wy-
kłada się wnętrze kabiny powinny być 
pozbawione żywicy oraz sęków. Waż-
na jest izolacja termiczna. Rolę izola-
tora najczęściej pełni wełna mineral-
na. Rodzaj pieca zależy od wielkości 
sauny. Może on mieć moc od 2 do na-
wet 20 kW i być wyposażony w system 
sterowania temperaturą oraz wilgot-
nością. Jego pracą najczęściej zarzą-
dza się za pomocą sterownika z ekra-
nem dotykowym, umieszczonego na 
wewnętrznej lub zewnętrznej ściance 
kabiny. Te najprostsze są wyposażo-
ne w grzałki, podgrzewające specjal-
ne kamienie. Kamienie te przeważnie 
polewa się wodą z cebra, co podno-
si wilgotność wewnątrz pomieszcze-
nia. Piece dwufunkcyjne (tzw. kombi) 
mają dodatkowo wbudowany genera-
tor pary, która uruchamia się samo-
czynnie po ustawieniu na serowniku 
określonej wilgotności.
 Obok sauny powinno znaleźć się 
miejsce na prysznic lub balię z zim-
ną wodą, a także wieszak na ubrania 
i leżankę, na której po zażyciu kąpie-
li można się zrelaksować. 

TW

Sauna ma wiele zalet. Korzystanie z niej zimą hartuje organizm i wprawia w dobry nastój

Sauna zewnętrzna
 Saunę w kształcie beczki lub 
wolno stojącego domku z powodze-
niem można też umieścić w ogro-
dzie. Wymaga ona równej, utwar-
dzonej powierzchni i przyłącza 
elektrycznego. Sauny ogrodowe 
przeważnie są robione z sosny po-
larnej i składane na miejscu w cią-
gu kilku dni. Przeważnie stosuje się 
w nich piece opalane drewnem o 
mocy do 9 kW. Wykonane są one ze 
stali nierdzewnej, mają przeszklone 

lub żeliwne drzwiczki, mogą mieć 
też podgrzewacz wody, która gotu-
jąc się wytwarza parę. Niektóre pie-
ce można ustawić także w sąsied-
nim pomieszczeniu, np. przebie-
ralni. Wówczas gorące powietrze 
i para doprowadzane są do sau-
ny specjalnym przewodem. Waż-
nym elementem jest również wy-
chodząca przez dach rura komino-
wa, dostarczana razem z zestawem. 
Sauny beczki lub domki zwykle kry-

te są gontem bitumicznym. Malow-
niczo wyglądają, a w wersji z osob-
ną przebieralnią i salką do grillowa-
nia mogą stanowić także doskona-
łe miejsce do organizacji różnego 
rodzaju imprez. Obok takiej sauny 
można postawić prysznic ogrodo-
wy, balię z zimną wodą lub więk-
szą beczkę z zewnętrznym lub we-
wnętrznym opalanym drewnem 
piecem.
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Koncert Pawła Górskiego 
promujący płytę Droga

Koncert na finał projektu
„Przekąski literackie”

 7 grudnia 2018 roku o godz. 20.00 odbędzie się koncert Pawła Górskie-
go z zespołem, który będzie promował płytę “Droga”.
 Podczas koncertu wystąpią: Paweł Piotr Górski (wokal, gitara), Brunon Nie-
wiński (wokal, gitara, basowa, sample, instr. perk.), Krzysztof Rukat (wokal, gi-
tary), Michał Wojnarski (perkusja, instr. perk. trąbka).
 Debiutancką, w pełni autorską płytę Pawła Górskiego, znanego szerszej 
publiczności z występów z zespołem Parasol Poetica, udało się wydać między 
innymi dzięki wsparciu Gminy Piaseczno.
 Występ odbędzie się w sali koncertowej Centrum Kultury przy 
ul. Kościuszki 49 w Piasecznie. Bilety można nabyć w cenie 20 zł.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy  o powierzchni 
60,13 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
usługowo-handlowej.
Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 
1 m2 powierzchni netto wynosi  50,00 zł. + VAT 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium 
w wysokości  6 013,00 zł. (słownie: sześć tysięcy trzyna-
ście złotych  00/100). 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacać   do kasy 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub 
przelewem na konto:  94 2490 0005 0000 4600 8896 

1023 do dnia  14.12.2018 r. z dopiskiem:  
„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, 

USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PUŁAWSKIJ 16  

W   PIASECZNIE”. 

Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega 
zwrotowi, a zalicza się je na poczet kaucji.
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.
Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być 
równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie ofer-
ty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 rów-
nej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzuce-
nie oferty. 
Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zo-
bowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących 
kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, gaz, zu-
życie wody i odprowadzenie ścieków, itp.). Na najemcy 
ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieru-
chomości.
Najemca przed rozpoczęciem działalności w lokalu wła-
snym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie za-
świadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do pro-
wadzenia swojej działalności, dokona zgłoszeń wymaga-
nych prawem i uzyska niezbędne opinie.
Umowa najmu będzie obowiązywała od 2 stycznia 2019 r. 
Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywa-
nia umowy może ulec zmianie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargo-
wa będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaofe-
rowaną cenę.
Komisja przetargowa nie zakwalifi kuje ofert do części nie-
jawnej przetargu, jeżeli:
- nie odpowiadają warunkom przetargu,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
- nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetar-
gu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,
- do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
Oferta powinna zawierać:

• imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub fi rmę 

oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny 
podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypad-
ku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przy-
padku osób rozpoczynających działalność gospodarczą ko-
pię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępo-
wania przetargowego, wzorem umowy najmu oraz sta-
nem technicznym lokalu,
• kopię dokumentów: NIP, REGON  
• oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² po-
wierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wy-
rażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy 
i słowny oferowanej stawki,  
• proponowany rodzaj działalności - krótki opis,
• aktualne zaświadczenie o niezaleganiu na podstawie art. 
306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,
• aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
• dowód wpłaty wadium.
• czytelny podpis oferenta na każdym składanym doku-
mencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego 
podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do 
oferty spowoduje odrzucenie oferty.
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie for-
matu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zakle-
jenia, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy 
ul. Kościuszki 5 w terminie do dnia  14.12.2018 r. do godz. 10.30 
z napisem na kopercie:

„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, 

USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PUŁAWSKIJ 16 

W   PIASECZNIE ”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.12.2018 r. o godz. 11.00 
w pokoju  nr 62, II piętro w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu 
– w tym celu należy ustalić telefonicznie lub osobiście w 
siedzibie UMiG Piaseczno przy ul. Szkolnej 9 pokój nr 5 lub 
pod nr tel. 22/ 726 84 69 termin wizji.
Dokumenty do przetargu należy pobrać  w budynku przy 
ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w budynku 

przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie, parter, pokój nr 5 lub 

pod nr tel. 22/726 84 69.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub 
w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert i bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w for-
mie pisemnej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
Ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego 

w budynku  przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie.

Stosownie do art. 17  pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), art. 39 ust. 
1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze zmianami), zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian 
miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzen-
nego wraz  z prognozami  oddziaływania na środowi-
sko  realizowanych  na podstawie ;
1. Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1209/
XL/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie  przystą-
pienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Pia-
seczna  ( Zalesie Dolne) zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dz. 
Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 673 z dnia 30 stycznia 2004r.) 
obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
2. Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Uchwały 
Nr1136/XXXVIII/2017 z dnia 20 września 2017 r. w spra-
wie przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miasta Piaseczna  dla obszaru ograniczonego ulicami 
:Armii Krajowej,  Żeromskiego, Kilińskiego , Sierakow-
skiego , Warszawską , Młynarską i Puławską zatwier-
dzonego Uchwałą  Rady  Miejskiej   w  Piasecznie Nr 
1439/XLVIII/2010  z dnia 16.06.2010 r. w granicach  ob-
szaru urbanistycznego oznaczonego symbolem  1U. 
w dniach  od 3 grudzień 2018 r. do 3 styczeń 2019 r. , 
w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki na pół-
piętrze , przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gmi-
ny Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie .
Dyskusje   publiczne   nad  rozwiązaniami przyjętymi  
w wyłożonych projektach  zmian planów  i projekcie 

planu odbędą    się w  sali konferencyjnej Urzędu  Mia-
sta  i  Gminy  Piaseczno w  dniu 14 grudnia 2018;

1. od 8.30  do 10.00 projekt mpzp części miasta 
Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej w Piasecznie  Nr 1209/XL/2017 z dnia 
22 listopada 2017 r. 
2. od 10.30  do 12.00  projekt mpzp części miasta Pia-
seczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miej-
skiej w Piasecznie  Nr 136/XXXVIII/2017 z dnia 20 wrze-
śnia 2017 r. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionu-
je ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  
może składać  uwagi.
1. Uwagi do wyłożonych projektów planów oraz 
zmiany planu należy składać na piśmie w kancelarii 
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
2. Uwagi do wyłożonych prognoz oddziaływania na 
środowisko można składać:
1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 
Piaseczno 
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ar-
chitektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy 
ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres e – maill: kubiak@piaseczno.eu 
Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy 
Piaseczno, który jest organem właściwym do ich roz-
patrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieru-
chomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  ter-
minie do dnia  24   styczeń 2019 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Urbanistyki i Architektury

OGŁOSZENIE
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian  miejscowych   planów  zagospodarowa-

nia przestrzennego części miasta Piaseczna  wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko
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Straż Miejska 
w nowej siedzibie
Straż Miejska przeniosła się już do nowej siedziby, która mieści się 

w budynku przy ul. Czajewicza 1a w Piasecznie.

 Wejście do Punktu Obsługi Mieszkańców, znajduje się z drugiej strony 
budynku (od strony podwórka). W budynku znajduje się m.in. sala przyjęć 
interesantów, centrum monitoringu, pomieszczenia biurowe oraz socjal-
ne. Telefony kontaktowe do Straży Miejskiej to: alarmowy 986 oraz numer 
(22) 750 21 60. Dyżurny Straży Miejskiej dostępny jest od godziny 16.00 do 
22.00 w recepcji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
 Po zakupie nieruchomości od Starostwa (wcześniej mieścił się tu powia-
towy wydział komunikacji) budynek został w środku odświeżony i wyposażo-
ny w meble. W przyszłym roku przeprowadzona ma być termomodernizacja, 
a dzięki nowej elewacji zyska też wygląd zewnętrzny budynku, który zlokali-
zowany jest w centrum miasta.

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018r, poz. 121 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
MiG Piaseczno, z/s w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oraz na stronie interneto-
wej www.piaseczno.eu, zamieszczone zostały wykazy dot.:
1. wydzierżawienia na czas określony 10 lat, działek ewidencyjnych 
nr 67/5,  obr. 54 m. Piaseczno uregulowanych w księdze wieczystej nr KW 
WA5M/00293012/9 oraz części działki nr 67/6, obr. 54 m. Piaseczno uregu-
lowanej w księdze wieczystej nr WA1I/00035640/2, z przeznaczeniem na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - pod 
urządzenie terenu zieleni.
2. użyczenia na czas nieokreślony części działki nr 20/11, obr. Żabieniec IRS, 
uregulowanej w księdze wieczystej  nr KW WA1I/00035102/9, z przeznaczeniem 
na cele cele sportowo-rekreacyjne (boiska trwaiastego) sołectwa.
 Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 
20.11.2018 r.

Burmistrz Miasta 

i Gminy Piaseczno

 25 listopada o godzinie 18.00  zapraszamy na fi nał projektu „Przekąski 
literackie” zrealizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piasecz-
no. W sali widowiskowej Centrum Kultury w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49, 
wystąpi Daniel Gałązka z Zespołem.
 Zespół DGZZ powstał w 2002 roku i jest kontynuacją solowej działalno-
ści Daniela Gałązki – laureata wielu konkursów piosenki poetyckiej. W listo-
padzie 2009 roku ukazała się debiutancka, koncertowa płyta zespołu pt. „Do-
tykam dachów”, a w 2012 płyta studyjna pt. „Odległości”. W roku 2013 DGZZ 
zagrał między innymi na Przystanku Woodstock, na festiwalu „Dwa Brzegi” 
w Kazimierzu Dolnym.
 Muzycy prezentują utwory rozbudowane w sferze improwizacji, często 
szukają nowych brzmień, dlatego też ich muzyka wymyka się kategorii poezji 
śpiewanej. Twórczość zespołu jest w pełni autorska. Autorem słów jest Piotr 
Brymas, kompozytorem – Daniel Gałązka, za aranżacje odpowiedzialny jest 
cały zespół.
 Zespół będzie promował swoją najnowszą płytę „I zobacz”. 
Wstęp wolny.
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Gmina przepędziła 
wykonawcę pałacu ślubów
KONSTANCIN-JEZIORNA Remont Kamilina, zabytkowej willi położonej w eksponowanym 

punkcie miasta, wlókł się bez końca. Dlatego gmina rozwiązała umowę z fi rmą realizu-

jącą roboty i niebawem zacznie szukać nowego wykonawcy

 Licząca 96 lat willa przy ul. Pił-
sudskiego 42 już pod koniec wrze-
śnia miała zachwycać swoim no-
wym wyglądem. Jednak tak się nie 
stało. Wyremontowany z pietyzmem 
Kamilin będzie w przyszłości no-
wym konstancińskim pałacem ślu-
bów, a także miejscem wystaw i spo-
tkań kulturalnych, a wraz z liczącą 6 
tys. m kw. działką „wrotami do po-
bliskiego Parku Zdrojowego”. Obok 
obiektu znajdą się bowiem takie 
same ławki, latarnie oraz ścieżki jak 
w parku.     
 Prace w willi i wokół niej, na 
mocy umowy opiewającej na 4,55 
mln zł, ruszyły z kopyta pod koniec 
ubiegłorocznych wakacji. Rozbiór-
ka szła firmie dość sprawnie. Nie-
stety, wkrótce okazało się, że wyko-
nawca popadł w problemy finanso-
we. O częściowe płatności, przeka-
zywane mu przez gminę w ramach 
kontraktu upomniał się komornik. 
Latem okazało się, że nie ma szans, 
aby wykonawca zdążył z realizacją 
prac do końca września. Po trud-
nych negocjacjach burmistrz zgo-
dził się, by kontrakt został przedłu-
żony o około miesiąc. – Jeśli wyko-
nawcy nie uda się dotrzymać na-
stępnego terminu, będzie płacił 
kary umowne. Nie zgodzę się na 
kolejne odsuwanie zakończenia in-
westycji – oznajmił wówczas Kazi-
mierz Jańczuk. Choć przez następ-
ne tygodnie na placu budowy wi-
dać było pracowników, postęp prac 
był niewielki. Dlatego 25 paździer-
nika gospodarz gminy zdecydował 
się na rozwiązanie umowy z firmą 
z jej winy. – Nie było szans, żeby 
wykonawca wywiązał się ze swo-
ich zobowiązań. Już przejęliśmy te-
ren inwestycji – informuje burmistrz. 
Z firmą, która nie podołała zadaniu 
gmina miała do tej pory dobre do-
świadczenia. Wcześniej przebudowa-
ła ona willę Hugonówka na Konstan-
ciński Dom Kultury, dawną pocztę w 
Skolimowie na bibliotekę i wzniosła 
przedszkole w Oborach.
 W budynku przy Piłsudskiego 
już rozpoczęła się pilna inwentary-
zacja wykonanych robót, a teren zo-

stał odpowiednio zabezpieczony i 
ma nową ochronę. Po niezbędnych 
procedurach gmina ogłosi przetarg 
na dokończenie remontu. Można się 
spodziewać, że finalnie będzie on 
droższy niż początkowe 4,55 mln zł. 
Tak jest zwykle z inwestycjami, któ-
re są realizowane „na raty” i z per-
turbacjami.
 Jak na ironię remont wybudowa-
nego w 1922 roku Kamilina ma dla 
samorządu Konstancina-Jeziorny 
duże znaczenie. – Po pierwsze zale-
ży nam na pokazaniu, że gmina dba 
o zabytki, czym chcielibyśmy dać 
sygnał prywatnym właścicielom, iż 
czas zadbać o wille – tłumaczył tuż 
po podpisaniu umowy z wykonaw-
cą Kazimierz Jańczuk. – Po drugie, 
w gminie nie mamy pałacu ślubów z 
prawdziwego zdarzenia. Liczymy, że 
piękny obiekt w zestawieniu z Par-

kiem Zdrojowym będzie przyciągał 
nowożeńców – dodawał.
 Mniej problemów ratusz ma 
z renowacją innej willi będącej 
gminną własnością – wybudowa-
nego w 1905 roku Gryfa przy ul. 
Sobieskiego. Tutaj na powierzch-
ni około 700 m kw. znajdzie się 
miejsce na bibliotekę (parter), po-
mieszczenia dla seniorów (na pię-
trze) i świetlicę środowiskową (na 
II piętrze). Za 52 tys. zł włodarze 
zlecili już także opracowanie eks-
pertyzy oraz koncepcji zagospoda-
rowania kolejnej willi – Białej – po-
łożonej tuż obok Gryfa (po dru-
giej stronie ul. Sobieskiego). Jed-
nak dopiero kiedy wypowiedzą się 
fachowcy, będzie wiadomo, na co 
można przeznaczyć kolejny zaby-
tek i działkę, na której stoi.

Piotr Chmielewski

Pierwotnie odrestaurowana willa miała 

otworzyć podwoje we wrześniu  

PIASECZNO

Nagi Król
 We wtorek 27 listopada w Domu Kultury w Piasecznie zostanie wystawio-
ne przedstawienie Teatru po 20-stej „Nagi Król” - pełna humoru sztuka po-
wstała na kanwie trzech baśni Andersena: „Księżniczki Na Ziarnku Grochu”, 
„Świniopasa” i „Nowych Szat Cesarza”. Adaptacja, scenariusz, reżyseria – Ewa 
Kłujszo, muzyka – Tomasz Kłujszo. Bilety w cenie 10 zł. Początek o godz. 20.

Tyl.
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Z flagami i śpiewem na
ustach zamanifestowali
swój patriotyzm
PRAŻMÓW Już ósmy raz z rzędu mieszkańcy Krępy zorganizowali Marsz 

Niepodległości, który przeszedł przez całą miejscowość, zatrzymując 

się na cmentarzu z okresu pierwszej wojny światowej

 – To taka nasza doroczna tradycja – mówi sołtys Wiesław Dzwonkowski, który 
osobiście powitał wszystkich uczestników wydarzenia. – W naszym marszu biorą 
udział niemal wszyscy mieszkańcy Krępy. Tym razem było to prawie 300 osób.
 Marsz wyruszył 11 listopada o godz. 11.11 ze skrzyżowania ul. Długiej i 
Krótkiej. Jako że świętowano 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, atmosfera była wyjątkowo podniosła. Pochód z biało-czerwonymi 
fl agami, śpiewając patriotyczne pieśni przemaszerował na cmentarz żołnie-
rzy, poległych w Wielkiej Wojnie 1914-1918. – Historycy szacują, że ponad 500 
tys. Polaków wcielonych do zaborczych armii poległo na polach bitew I wojny 
światowej, umarło od chorób lub zaginęło bez wieści. Ubrani w obce mundu-
ry spoczęli na cmentarzach rozsianych w różnych zakątkach Europy. Jednym z 
nich jest nasz niewielki cmentarz w Krępie – mówi Roman Wojciechowski, je-
den z uczestników marszu. 
 Na cmentarzu złożono kwiaty, zapalono znicze i  odmówiono modlitwę za 
wszystkich spoczywających tu żołnierzy. Nie mogło zabraknąć także „Mazur-
ka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Cała Polska śpiewa hymn”. Po opuszczeniu 
cmentarza korowód zebrał się na placu przy ul. Leśnej, gdzie można było po-
rozmawiać z sąsiadami, posilić się gorącą grochówką z wojskowej kuchni oraz 
upiec kiełbaski i ziemniaki przy ognisku. – Pragnę podziękować harcerzom z 
51. Drużyny Harcerskiej „Grzmoty” w Prażmowie, 21. Wielopoziomowej Dru-
żynie Harcerskiej „Burza” im. Marii Konopnickiej w Uwielinach oraz 102. Gro-
madzie Zuchowej „Mali Wędrownicy” w Uwielinach za wspaniałą oprawę na-
szej uroczystości – mówi Wiesław Dzwonkowski.– Dziękuję też strażakom z 
OSP Wojciechowice i OSP Jeziórko za zabezpieczenie marszu. 

Tomasz Wojciuk

Marsz w Krępie stał się świętem gminnym, w którym biorą 

udział także przedstawiciele lokalnych władz

Musimy myśleć przyszłościowo
Z Janem Adamem Dąbkiem, nowym wójtem Prażmowa, rozmawia Tomasz Wojciuk

Podobno po wygraniu wyborów na 

wójta planuje pan przeprowadzić 

się do Prażmowa?

 Nie od razu. Od dawna noszę się 
z zamiarem, że zrobię to na tzw. sta-
re lata. Tym bardziej, że kilka lat temu 
kupiłem nieruchomość w Woli Praż-
mowskiej. Jeszcze tylko muszę prze-
konać do mojego pomysłu żonę...
 Obecnie mieszkam w Józefo-
sławiu, na terenie gminy Piasecz-
no. Jest to bardzo bliska mi miej-
scowość, której oddaję serce od za-
wsze. Ubolewam, że władze gmi-
ny Piaseczno popsuły planistycznie 
tak piękną miejscowość, pomimo 
naszych protestów i próśb. Mimo 
tych błędów nadal jest to atrakcyjna 
miejscowość, ale zrobiło się ciasno. 
W Prażmowie natomiast jest cisza, 
spokój i piękna przyroda. Mam na-
dzieję, że uda mi się z gminy Praż-
mów zrobić perełkę i nie dopuścić do 
błędów popełnionych w Piasecznie.

Wynik wyborów na wójta ważył się 

do samego końca. Prawie połowa 

wyborców była panu przeciwna...

 Cóż mogę powiedzieć, mam pięć 
lat, aby przekonać do siebie oponen-
tów ciężką pracą. Myślę, że ludzie 
na mnie nie zagłosowali, bo mnie 
po prostu nie znali. Hejt i pomówie-
nia są niestety jeszcze u nas bardziej 
atrakcyjne niż prawda.

Czy wybrał pan już swojego zastępcę?

 Tak. Ale na razie nie ujawnię jego 
nazwiska. Zastępca wójta nie bę-
dzie z nadania politycznego. Jest to 
mieszkaniec gminy, który doskona-
le zna potrzeby i oczekiwania lokal-
nej społeczności. Był już wcześniej 
związany z prażmowskim samorzą-
dem. Nazwisko podam w pierwszej 
połowie grudnia.

Trwają prace nad przyszłorocznym 

budżetem. Jakie inwestycje będą w 

nim kluczowe?

 Oczywiście nad budżetem będą 
musieli pochylić się także nowi rad-
ni, być może zajdą w nim jeszcze ja-
kieś zmiany. Niemniej jednak naj-
ważniejszym zadaniem na przyszły 
rok będzie dokończenie rozbudo-
wy szkoły w Prażmowie, dokończe-
nie rozbudowy ośrodka zdrowia w 
Uwielinach (praktycznie za kilkana-
ście dni), kontynuacja budowy ka-
nalizacji. Będziemy też chcieli przy-

stąpić do programu Warszawa+, w 
ramach którego gmina będzie dofi-
nansowywała mieszkańcom bilety 
długookresowe.

W wielu kwestiach gmina współpra-

cuje z powiatem, a tam sporo osób 

patrzy na pana krzywym okiem...

 Zależy mi na tym, aby stosun-
ki między gminą a powiatem były 
jak najlepsze, ponieważ decyzje po-
wiatu przyczyniają się także do po-
prawy jakości życia naszych miesz-
kańców. Mam tu na myśli inwestycje 
drogowe, ale także różnego rodzaju 
sprawy administracyjne. Chciałbym 
przywrócić w urzędzie filię wydziału 
architektury i powołać do życia filię 
wydziału komunikacji. Teraz jest to 
możliwe, bo w gminie powstają łą-
cza światłowodowe. W najbliższym 
czasie światłowodem zostanie ople-
ciony nie tylko Prażmów, ale także 
Gabryelin, Jeziórko, Kędzierówka, 
Krępa, Krupia Wólka, Ławki, Usta-
nów oraz Uwieliny.  Ale wracając do 
pańskiego pytania – chcę aby gmi-
na Prażmów była traktowana przez 
powiat na normalnych warunkach. 
A niestety, przez ostatnie cztery lata 
nasza gmina była traktowana przez 
powiat po macoszemu...

Dlaczego?

 Wykonano dwie nakładki asfal-
towe na części dwóch dróg, w tym 
jedną w lesie. To zdecydowanie za 
mało. Jak byłem starostą, to każda 
gmina dostawała z tzw. klucza po 
dwie inwestycje drogowe, niezależ-
nie od tego, jaka tam rządziła opcja 
polityczna.

W Prażmowie nie ma centrum kultu-

ry z prawdziwego zdarzenia. Wcze-

śniej pojawił się pomysł, aby stwo-

rzyć je w dworku Ryxów, ale teraz 

koncepcja ta jest chyba nieaktualna?

 Powiat zażyczył sobie zwro-
tu dworku. Ale nie ubolewam nad 
tym, bo i tak był za mały na centrum 
kultury. Stary urząd w Woli Praż-
mowskiej też się na ten cel nie na-
daje. Część radnych optowało, aby 
wykupić starą gorzelnię w Prażmo-
wie. Ale ona byłaby dobra na dziś, 
podczas gdy nasza gmina intensyw-
nie się rozwija. Musimy myśleć przy-
szłościowo. Dlatego sądzę, że naj-
lepszą opcją będzie wybudowanie 
nowego obiektu, najlepiej w central-
nej części gminy, aby wszyscy miesz-
kańcy mieli do niego w miarę szybki 
i łatwy dojazd.

Dużo mówił pan w kampanii o po-

prawie komunikacji. W jaki sposób 

można byłoby ją usprawnić?

 O programie Warszawa + już 
mówiłem. Będziemy starali się pro-
mować transport kolejowy. Chce-
my, aby właśnie w ten sposób nasi 
mieszkańcy dojeżdżali do stolicy. 
Dziś jeżdżą do Zalesia Górnego i 
tam przesiadają się w pociąg ponie-
waż tam kończy się II strefa bileto-
wa ZTM-KM, albo jadą samocho-
dem do Warszawy i stoją w korkach 
już praktycznie od granic Piaseczna. 
Aby zachęcić ich do podróżowania 
koleją chcemy pobudować parkin-
gi przy stacjach w Czachówku Połu-
dniowym, Ustanówku i Czachówku 
Górnym. Przy większej liczbie po-
łączeń kolejowych dodatkowe „elki” 
mogłyby jeździć wewnątrz gminy, 
dowożąc mieszkańców do pocią-
gów. Ten system należałoby jednak 
jeszcze przeanalizować. Oczywiście 
nie wykluczam rozszerzenia siatki 
połączeń autobusowych z gminami 
ościennymi.
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Lodowiska rosną 
jak grzyby po deszczu
POWIAT W ubiegłą sobotę zostało ofi cjalnie otwarte lodowisko w Piasecznie. Za tydzień 

będzie uruchomiona ślizgawka w Lesznowoli, a za dwa tygodnie – w Górze Kalwarii 

i Konstancinie-Jeziornie

 Lodowisko na stadionie miej-
skim w Piasecznie pojawiło się jako 
pierwsze, ponieważ obiekt znajduje 
się pod dachem i można było nieco 
wcześniej – mimo panujących na ze-
wnątrz dodatnich temperatur – wy-
konać lodową taflę. W sobotę odby-

ło się jego uroczyste otwarcie. Były 
pokazy łyżwiarstwa figurowego, ho-
keja oraz pyszny tort, ponieważ pia-
seczyńska ślizgawka obchodzi swo-
je 5-lecie. Lodowisko jest czynne co-
dziennie w godz. 9-20.30, z tym jed-
nak, że w tygodniu do południa ko-
rzystają z niego szkoły, a w weeken-
dy - szkółka łyżwiarska Lutz i sekcja 
hokeja. Jedna sesja trwa 1,5 godzi-

ny, po czym następuje półgodzinna 
przerwa techniczna na czyszczenie 
lodu. Ceny biletów: normalny 7 zł, 
ulgowy – 4 zł. Obok lodowiska dzia-
ła wypożyczalnia łyżew, kasków i 
chodzików.
 Od kilku dni trwa także montaż 
lodowiska przy szkole podstawowej 
w Lesznowoli. W ubiegłym roku śli-
zgawka cieszyła się dużą popularno-
ścią i w tym roku pewnie będzie po-
dobnie tym bardziej, że na szkolnym 
boisku powstaną tak naprawdę... 
dwie ślizgawki – jedna duża pod da-
chem o wymiarach 18×40 m oraz 
mniejsza „pod chmurką”, przezna-
czona dla dzieci (10×10 m). Lodo-
wisko ma wystartować już w sobotę 
1 grudnia i działać do 3 marca. Na 
miejscu będzie można nie tylko wy-
pożyczyć łyżwy, ale także napić się 
gorącej herbaty, czekolady, zjeść hot-
doga czy zapiekankę. Ślizgawka bę-

dzie otwarta codziennie od godz. 8 
do 22. W tygodniu do godz. 15 będą 
korzystać z niej szkoły, potem będzie 
godzinna przerwa techniczna.
 Trzecie lodowisko na terenie po-
wiatu powstaje obok Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przy ul. Kalwaryjskiej 
w Górze Kalwarii. Jest to ślizgaw-
ka pod gołym niebem, która w za-
leżności od warunków pogodowych 
zostanie uruchomiona 8 lub 9 grud-
nia. W tej chwili jest rozkładana in-
stalacja. Tafla zostanie wylana, jeśli 
na zewnątrz będą panowały ujem-
ne temperatury. Czwarte lodowisko 
zostanie otwarte 9 grudnia w Par-
ku Zdrojowym przy amfiteatrze w 
Konstancinie-Jeziornie (uroczyste 
otwarcie zaplanowano na godz. 16). 
Lodowisko ma być czynne 7 dni w 
tygodniu – od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8-21, zaś w weekendy - 
w godz. 10-22. Bilet normalny ma 
kosztować 5 zł, a ulgowy – 3 zł. Na 
miejscu będzie można wypożyczyć i 
naostrzyć łyżwy.

Tomasz Wojciuk

Ślizgawki mają 

działać przynajmniej 

do marca

Można już ostrzyć łyżwy, bo 

w ciągu najbliższych dwóch 

tygodni zostaną otwarte aż 

trzy nowe lodowiska
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Oni będą firmować zmiany w gminie
GÓRA KALWARIA Wczoraj odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej rady miejskiej. Bur-

mistrz i rajcy złożyli ślubowanie, a następnie obsadzili najważniejsze funkcje w radzie

 Sesja zakończyła się już po za-
mknięciu tego wydania gazety. Jed-
nak nieoficjalnie udało nam się ustalić 
wcześniej, kogo nowy burmistrz obie-
rze sobie za najbliższych współpra-
cowników i kto ma największe szanse 
na przejęcie sterów w radzie miejskiej.   
 Pierwszym zastępcą Arkadiu-
sza Strzyżewskiego zostanie Mate-
usz Baj (43 lata), wydawca lokalne-
go portalu, a do połowy 2016 roku 
gazety „Nad Wisłą”. Baj już w ponie-
działek pożegnał się z czytelnikami 
i oznajmił, że sprzedał portal. Mu-
siał zrezygnować z działalności go-
spodarczej, jeśli chce pełnić ważną 
funkcję w ratuszu. Drugim zastępcą 
nowego burmistrza ma zostać Da-
nuta Rechnia (57 lat), jedna z czwor-
ga kandydatów na burmistrza Góry 
Kalwarii w ostatnich wyborach i 
opozycyjna radna w poprzedniej ka-

dencji. Jej nominacja jest wynikiem 
porozumienia koalicyjnego pomię-
dzy radnymi wybranymi z komite-
tu Nowa Kalwaria (na czele które-
go stoi Arkadiusz Strzyżewski) oraz 
radnymi z ugrupowania Razem dla 
Góry Kalwarii (ich liderem jest Da-
nuta Rechnia). 
 Jednak suma radnych koali-
cji (jest ich razem 9) nie wystarczy, 
żeby osiągnąć większość w radzie 
miejskiej. Stąd ich nadzieja przynaj-
mniej na poparcie „języczka u wagi”, 
czyli trojga radnych z klubu Prawo 
i Sprawiedliwość. Jak ustaliliśmy, 
ukłonem w stosunku do niego bę-
dzie funkcja przewodniczącego rady 
miejskiej. PiS planuje zgłosić nań 
kandydaturę Jana Rokity, lidera klu-
bu PiS, a koalicja Nowej Kalwarii i 
Razem dla Gminy ją poprzeć.

Piotr Chmielewski
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Sztuka nieuchwytna
słowem
PIASECZNO W kawiarni Fryderyk w Przystanku Kultura trwa 

właśnie wystawa obrazów Wiesławy Czarneckiej-Koźlik

 - Malowanie pozwala nie tylko odtwarzać otaczającą nas przestrzeń, 
utrwalać niezwykłość przyrody, ale przede wszystkim porozumiewać się z wi-
dzem w wieloznaczny i intymny sposób – mówi związana z Grupą Piaseczno 
artystka. - Dzięki obrazom mogę komentować otaczającą mnie rzeczywistość, 
przekazywać i dzielić się emocjami trudnymi do uchwycenia słowem.
 Swoje pierwsze kroki malarskie Wiesława Czarnecka-Koźlik stawiała w pra-
cowni plastycznej swojego ojca – Stefana Czarneckiego, który dał malarce pa-
sję tworzenia i jednocześnie wprowadził w tajemniczy świat porozumiewa-
nia się obrazem. Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju 
i zagranicą. Część z nich można obejrzeć na stronie internetowej www.czar-
necka-kozlik.pl. Ekspozycja we Fryderyku zatytułowana „Pomiędzy...” będzie 
czynna do 26 listopada.

Grzegorz Tylec
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Ochota odebrała im ochotę do gry
KOSZYKÓWKA, III LIGA, MUKS PIASECZNO - MKS OCHOTA WARSZAWA 70:101 Po trzech wyjazdowych 

zwycięstwach na otwarcie sezonu ten mecz miał z pewnością wyglądać inaczej w wy-

konaniu piasecznian. Niestety, drużyna Cezarego Dąbrowskiego w bardzo kiepskim 

stylu musiała uznać wyższość rywali

 Już w pierwszej kwarcie widać 
było kto jest tego wieczoru wyraź-
nie lepszy. Ochota grała z większą 
pewnością siebie i miała wysoką 
skuteczność z gry, czego nie można 
było niestety powiedzieć o zawodni-
kach Piaseczna, którym piłka jakoś 
nie chciała wpadać do kosza. W dru-
giej kwarcie, kiedy wyszli zmienni-
cy, gospodarze tylko przez kilka mi-
nut wyglądali nieco lepiej od gości, 
ale zniwelowana z mozołem do jed-
nocyfrowej przewaga znów bardzo 
szybko urosła pod koniec połowy. 
 Po zmianie stron było jeszcze 
gorzej, bo z każdą kolejną nieudaną 
akcją MUKS-u przyjezdni czuli się 
coraz mocniejsi. Na domiar złego, 
do słabej skuteczności w ataku do-
szła jeszcze coraz bardziej dziurawa 
obrona. Momentami Piaseczno było 
bezradne – zwłaszcza, gdy Ocho-
ta bez problemów wbijała się pod 
kosz i zdobywała kolejne punkty ła-

twymi lay-up’ami. O ile trudno mieć 
pretensje o mniejsze umiejętności 
czysto koszykarskie, to jednak tak 
szybkie rzucenie ręcznika i widocz-
ny brak wiary w poprawę dalszej gry 
nie mogły się podobać. W czwar-
tej kwarcie, kiedy wynik był już roz-
strzygnięty (przy prawie 40-punkto-
wej przewadze gości), szansę dostali 
zmiennicy i gra się wyrównała. Dru-

ga piątka Ochoty była już wyraźnie 
słabsza niż pierwsza, ale dla Pia-
seczna było to marne pocieszenie.
 Szansa na odbudowanie się po 
dotkliwej porażce nadarzy się już w 
najbliższą sobotę. MUKS podejmie 
w hali SP nr 5 zespół UKS Gim 92 
Ursynów Warszawa. Początek spo-
tkania o godzinie 18.

Grzegorz Tylec

Cezary Dąbrowski, 

trener MUKS Piaseczno

 Ten mecz przegraliśmy już na samym po-
czątku w sferze mentalnej. Nie ukrywam, że je-
stem bardzo zawiedziony postawą swojego ze-
społu. Zawodnicy chyba przestraszyli się rywali 
i nie grali tego, co ćwiczymy na treningach, bali 
się podejmować akcje. Mam nadzieję, że zagra-
liśmy właśnie swój najgorszy mecz i w kolejnych 
zawodnicy będą chcieli zmazać plamę i zapre-
zentować się dużo lepiej.

Tabela grupy B trzeciej ligi

1 AZS Uniwersytet Warszawski 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 286 - 184
2 MKS Ochota Warszawa 9 5 4 - 1 3 - 0 1 - 1 333 - 237 
3 KS Legion Legionowo 8 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 277 - 309 
4 MUKS Piaseczno 7 4 3 - 1 0 - 1 3 - 0 247 - 238 
5 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 6 6 0 - 6 0 - 4 0 - 2 365 - 449
6 AWENTA Probasket Mińsk Mazowiecki 3 6 1 - 5 0 - 2 1 - 3 147 - 238

Krótka ze zmiennym szczęściem
SIATKÓWKA, II LIGA W ostatnich dwóch meczach podopieczne Michaliny Tokarskiej mo-

gły przeżyć dwie zupełnie odmienne emocje – zarówno gorycz porażki, jak i radość ze 

zwycięstwa

 Zawodniczki Krótkiej Mysiadło 
musiały wpierw rozegrać wyjaz-
dowy mecz ligowy w środku tygo-
dnia z drużyną BAS Białystok, co 
nie było rozwiązaniem najbardziej 
fortunnym ze względów logistycz-
nych. Z powodu pracy nasze siat-
karki udały się na niego w okrojo-
nym składzie, co z pewnością nie 
pozostało bez wpływu na końco-
wy wynik. Mimo osłabień, Krót-
ka prowadziła w pierwszym se-
cie 20:13, ale później drużyna zu-
pełnie się zacięła i oddała tą partię 
– podobnie jak dwie kolejne (25:21, 
25:21, 25:20). – Miałyśmy problem 
z jednym ustawieniem i na treningu 
w czwartek wymyśliłyśmy i ćwiczyły-
śmy nowe rozwiązanie na tą konfigu-
rację, w której wcześniej traciłyśmy 
punkty seriami – przyznała Michali-
na Tokarska, grająca trener Krótkiej 
Mysiadło.
 Na efekty nowych rozwiązań 
nie trzeba było długo czekać. Już 
w następnym meczu Krótka po-
konała bowiem znajdujące się wy-
żej w tabeli rywalki z UKS Siedl-
ce 3:1 (25:20, 25:22, 13:25, 25:16). 
– Wyglądało to już dużo lepiej 

– podkreśliła Michalina Tokarska. 
– Kończyłyśmy swoje akcje po jed-
nej czy dwóch piłkach. Wprawdzie w 
trzecim secie miałyśmy przestój, ale 
już w czwartym odzyskałyśmy rytm i 
miałyśmy w nim nawet siedem asów 
serwisowych.
 W kolejnym meczu już najbliższą 
sobotę Krótka Mysiadło zmierzy się 
z drużyną Dargfil Tomaszów Ma-
zowiecki. Początek spotkania w hali 
Centrum Edukacji i Sportu o godz. 18.

Grzegorz Tylec

Tabela grupy drugiej drugiej ligi

1 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 10 28 29:4 805:588
2 AZS AWF UKSW Warszawa 10 25 28:11 912:739
3 UKS Siedlce 10 19 23:16 862:804
4 ESPES Sparta Warszawa 10 17 22:18 853:857
5 Krótka Mysiadło 10 17 19:19 828:839
6 PMKS Nike Węgrów 10 15 20:20 876:878
7 MUKS Dargfi l Tomaszów Mazowiecki 10 13 20:22 861:851
8 KS BAS Kombinat Budowlany Białystok 10 13 20:23 869:938
9 ŁMLKS Łaskovia Łask 10 8 15:26 830:905
10 LTS Legionovia Legionowo 10 7 11:25 742:843
11 UKS Chemik Olsztyn 10 3 5:28 606:802

Borys dwunasty w Polsce
TENIS STOŁOWY Borys Massalski, zawodnik UKS Return Piaseczno, 

wywalczył 12 miejsce w Grand Prix Polski Młodzików

 W zawodach wystartowało pięciu zawodników trenujących na co dzień w 
Piasecznie, ale w turnieju głównym wziął udział jedynie Borys Massalski. Pa-
trycja Borowska, Patryk i Konrad Burakowscy oraz Tomek Ogrodnik dzielnie 
walczyli w eliminacjach, jednak ostatecznie nie udało im się awansować do 
najlepszych.
 Borys Massalski wygrał z kolei wszystkie mecze w grupie, następnie zwy-
ciężył w pierwszej rundzie turnieju głównego, ale w meczu o ćwierćfi nał mu-
siał uznać wyższość rozstawionego z numerem jeden Marcela Błaszczyka. 
Warto jednak podkreślić, że to najwyższe miejsce w turnieju ogólnopolskim, 
które uzyskał Borys w swojej kilkuletniej przygodzie z tenisem stołowym.

Lesznowola gromi na koniec rundy
PIŁKA NOŻNA, A KLASA, FC LESZNOWOLA – FC PŁOCHOCIN 6:0 W ostat-

nim spotkaniu rundy jesiennej A klasy FC Lesznowola nie miała litości 

dla swoich przeciwników

 Od pierwszych minut gospodarze zdominowali rywali, strzelając aż sześć 
goli i nie tracąc przy tym żadnego. Na listę strzelców wpisali się tego dnia: To-
masz Leszczyński (dwukrotnie), Mariusz Skalski, Oskar Śliwowski, Paweł Modze-
lewski i Michał Sojka. – Od początku meczu wyszliśmy wysokim presingiem, 
zdominowaliśmy rywala, a wynik 6:0 to był najmniejszy wymiar kary – mówi 
Oskar Śliwowski, grający trener FC Lesznowola. – Gdyby nie bramkarz drużyny 
przeciwnej, który miał bez wątpienia swój dzień, wynik byłby znacznie wyższy.

Tyl.

Zagrają o 

Puchar Piaseczna

PIŁKA NOŻNA 

 Już w najbliższy weekend w hali 
szkoły podstawowej przy alei Kasz-
tanów 12 w Piasecznie odbędzie się 
Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Noż-
nej dla zawodników powyżej 16. roku 
życia. Zawody rozpoczną się w najbliż-
szą sobotę o godz. 11, a zakończą na-
stępnego dnia około godz. 16. Grając w 
turnieju piłkarze wpierają potrzebujące 
dzieci z okolic powiatu piaseczyńskie-
go, podopiecznych Fundacji dla Dzie-
ci. – Na zawodach będzie można nie 
tylko pooglądać zmagania piłkarskie, 
ale i smacznie zjeść za sprawą „Fest Ku-
charza” – zaprasza kibiców Karol Koło-
dziejczak, organizator turnieju, którego 
patronem medialnym jest Kurier Połu-
dniowy.

Tyl.

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Warsztat samochodowy w Piasecznie zatrudni 
mechanika, tel. 601 323 626

Zatrudnię elektryka , elektromontera. Wykonywanie 
instalacji w budynkach. Tel. 602 675 286

Poszukuję asystentki do gabinetu stomatologiczne-
go w Piasecznie, dwa razy w tygodniu, tel. 732 782 082 

Poszukuję osób do pracy w sklepie spożywczym 
w Mysiadle i w Nowej Woli, tel. 609 56 35 02

Zatrudnię kobiety na stale i do prac dodatkowych 
w Wólce Kosowskiej k. Mrokowa , tel. 504 246 180

Firma DachŁącz z siedzibą w Górze Kalwarii zatrudni: 
pomocnika dekarza, tel. 781 796 000

Dom Pomocy Społecznej Konstancin-Jeziorna 
ul. Potulickich 1 zatrudni opiekunów i pokojowych, 
tel. 22 756 41 36 

Dom Pomocy Społecznej Konstancin-Jeziorna 
ul. Potulickich 1 zatrudni opiekunów i pokojowych,
tel. 22 756 41 36

Sklep spożywczy Agnes w Julianowie zatrudni ekspe-
dientki. Dobre warunki pracy, wszystkie niedziele wol-
ne i co druga sobota, tel. 502 159 820

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym, 
tel. 606 492 420

Podnajmę fotel manicure/pedicure, Piaseczno, 
tel. 501 603 535

Do zakładu kamieniarskiego, stała praca, dobre 
zarobki, tel. 510 104 512, 506 061 348

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele, tel. 604 072 877

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę pilnie, tel. 605 322 756, 607 048 046

Pomoc w domu i przy niepełnosprawnym, tel. 660 009 596

Przyjmę do pracy do sklepu spożywczego w miejscowo-
ści Łbiska, tel. 601 970 036

Firma zatrudni elektromonterów.Umowa o pracę.
Tel. 602 653 398, 22 201 19 01

Pilnie zatrudnię nauczyciela do przedszkola w Łazach 
koło Magdalenki, tel. 506 12 52 82, CV przedszkolefanta-
zja@interia.pl

Grafik, operator DTP. CV prosimy przesyłać na adres
email: praca@galia.net.pl

Pomocnik maszynisty offsetowego, również 
do przyuczenia. Prosimy o kontakt tel. 501 185 125 
lub praca@galia.net.pl

Zatrudnię pomoc nauczyciela do przedszkola 
w Łazach koło Magdalenki tel. 506 12 52 82, 
CV przedszkolefantazja@interia.pl

Sprzątanie sklepu odzieżowego w CH NOWA  STACJA, 
Pruszków, godz.poranne 7:30-10:00, tel. 519 131 016

Mechanika do warsztatu osobówek w Dawidach 
Bankowych. Dobre warunki, umowa. Tel.502 996 096

Dekarza z doświadczeniem, pomocnika dekarza. 
Praca na stałe. Dobre wynagrodzenie. Tel. 601 306 853

Mechanika/elektromechanika i blacharza samochodowe-
go. umowa o pracę, dobre zarobki tel. 519 376 670

Salon fryzjerski w Głoskowie przyjmie fryzjerkę 
damsko-męską, tel. 663 904 473

Panią do sprzątania domu, Piaseczno, tel. 660 149 171

Zatrudnię pracowników ochrony w umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, tel. 601 370 427

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin 
– Jeziorna, tel. 502 782 558

Krawcową z doświadczeniem do pracowni krawieckiej, 
tel. 605 081 740

Ekspedientkę do delikatesów w Józefosławiu, 
tel. 606 205 646

Piekarnia Łazy gm. Lesznowola zatrudni piekarza, 
tel. 506 59 55 55

Nauczycieli do przedszkola i osoba do pracy kuchni, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

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 ekspedientkę do sklepu spożywczego 
w Konstancinie, cały etat i pół etatu, tel. 602 122 313

Do sprzątania domu i biura 30 godzin tygodniowo co-
dziennie Józefosław. Wynagrodzenie 1800 zł netto mie-
sięcznie, tel. 22 715 30 00

Poszukuję pracownika do montażu schodów, drzwi, pod-
łóg, prawo jazdy B, umowa o pracę, 

Piaseczno, tel. 504 198 844, 516 057 422 

SZUKAM PRACY 

Mężczyzna 58 lat poszukuje spokojnej pracy. 
Tel. 603 100 975

Emeryt z prawem jazdy, różne prace, tel.  606 641 184

Kierowca B, C, T + własny dostawczy, tel. 535 846 615

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Sprzątanie, tel. 508 848 599

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Suszone podgrzybki, tel. 504 509 539

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

Miód z własnej pasieki, tel. 501 51 66 52

Kanapa + 2 fotele, tel.  606 641 184

Futro z norek, tel. 600 921 951

Płaszcz skórzany, rozmiar 56, tel. 504 509 539

Choinki z plantacji, hurtowo, tel. 605 129 453

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Vectra, 98 r, benzyna, 2.5 V6, tel. 698 698 839 

Volkswagen transporter, 2001 r., tel. 504 480 925

Auris – 2008 r, krajowy, tel. 606 641 184

Nissan Primera, 2004 r, tel. 723 706 295

AUTO - MOTO  KUPIĘ

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

Skup aut, tel. 793 304 091

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Działki 1200-1700 m kw., media, Prace Duże 
gm. Tarczyn, tel. 885 956 466, 606 680 500

Działka z domkiem w Głoskowie, tel. 512 002 909

3 ha w Pieczyskach, tel. 512 002 909

Działki bud.od 600 m kw.,od 50 tys.media. 
Tel. 607 869 775

Działkę Chylice, tel. 509 974 550

Budowlana 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec 
k. Piaseczna, tel. 608 660 916

Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

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

Mieszkanie dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

Do sprzedania działka w SIEDLISKACH-tanio, 
tel. 602 340 549

Super działka w Słomczynie, tel. 604 624 875

UWAGA, UWAGA mam do sprzedania super działki bu-
dowlane położone  na południe od Piaseczna W CENIE 
JAK DOBRY TELEWIZOR, 1000 m kw., w cenie 23 000 zł, 
tel. 602 340 549

Dom za miastem, tel. 535 487 338

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

Poszukuję do wynajęcia kawalerkę. Tel. 508 848 599

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

Poszukuję dużej działki 2000-3000 m kw., położonej 
w kameralnej okolicy, tel. 604 624 875

Dom bezpośrednio, tel. 519 470 497

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę magazyn 200m kw (80m kw i 120 m kw), 
Lesznowola ul. Polna 7, wjazd również od ul. Jedności, 
tel. 508 105 236

Duży umeblowany pokój, Gołków, tel. 530 095 682 

Sklep+działka Żyrardów centrum, tel. 607 869 775

Wynajmę lokal Chylice, tel. 509 974 550

Wynajmę magazyn o pow. 200m kw., Konstancin, 
tel. 535 846 615 

Umeblowane mieszkanie 70 m kw., 3 pokoje, w domu wol-
nostojącym. Cicha okolica w Konstancinie, tel. 604 373 410

Wynajmę magazyn o pow. 200m kw., Konstancin, 
tel. 535 846 615 

Kwatery, Dąbrówka, 250zł - 300zł tel. 667 797 094

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

USŁUGI

STUDNIE, tel. 601 231 836 

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

Wycinka drzew,sprzątanie ogrodów,wywóz, 
tel. 512 00 99 66

Naprawy AGD pralki lodówki zmywarki piekarniki 
płyty tel.511 204 952

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami; 
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice, 
tel. 605 079 907

Elewacje, ocieplenia, remonty, tel.  601 304 250

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Murarz – tynkarz podejmie pracę, tel. 505 877 194

Hydraulik tel. 886 576 148

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

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Elektryk, tel. 666 890 886

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

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Dachy, blacha i papa termozgrzewalna, tel. 601 310 413

KIEROWNIK  BUDOWY, INSPEKTOR  NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

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, ogrodnicze, tel. 519 874 891

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Tynki wewnętrzne, tel. 533 125 444

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Prace porządkowe, ogrody, tel. 601 304 250

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Cyklinowanie i układanie podłóg, Góra Kalwaria, 
tel. 531 248 327

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

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

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Anteny TV, SAT. Konfiguracja sprzętu RTV, tel. 501 700 315

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

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

Hydraulik, tel. 535 872 455

Malarskie, tel. 696 120 208

Podnośnik koszowy, 17m, usługi, wynajem, 
wycinka drzew tel. 609 828 998

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy - papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

Dachy, rynny, obróbki blacharskie, tel. 579 253 060

 
NAUKA 

Pracownia rozwoju osobowości i lepszego, bardziej 
wartościowego życia, tel. 571 373 118

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE

Masaż i bezogniowe bańki lekarskie. Popraw swoje sa-
mopoczucie, wesprzyj pracę organizmu i wycisz się. 
Jeziórko ul. Główna 17 tel. 515-125-292 

Grupa wsparcia, Piaseczno, tel. 571 373 118

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Oddam zdrowego królika z wyposażeniem w dobre ręce, 
tel. 600 786 846

RÓŻNE

Kredyty bankowe  www.procesuj.pl 887 887 559

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Sprzedam firmę - Dom Opieki dobrze prosperujący, bu-
dynek 780 m2 pow. użytkowej, działka 2500 m2, Serock, 
tel. 501 092 950 

PRACA OD ZARAZ DLA „SAMODZIELNY MAGAZY-
NIER”. MROKÓW, TEL. 501 551 656

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

Kucharkę oraz pomoc w kuchni, Piaseczno, 
tel. 508 383 525

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h  
tel. 571 373 118

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

Zatrudnimy ekspedientkę do supersamu,  Dawidy, 
dojazd autobusem 715, 737 lub stacja PKP Dawidy, 
14 zł netto/ godz tel. 501 097 603

Panią do pracy w kuchni, Złotokłos, tel. 516 709 732

Zatrudnimy pracownika gospodarczego na pół etatu 
do ośrodka sportowego w Mysiadle, tel. 508 433 311

Maniciurzystkę w Konstancinie, od zaraz 
tel. 606 817 356

Hurtownia piwa bajka w Gołkowie zatrudni kierowców 
z kat. B, tel. 603 807 472,  ela@bajwid.pl

Do zakładu kamieniarskiego polerowników krajzego-
wych, montażystów nagrobków oraz do przyuczenia, 
Warszawa, tel. 607 149 243, 601 954 067

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, kra-
jowy, przebieg tylko 199 tys. km.,  porządny-dobrze się 
prowadzi, nie bity, cena: 6500 zł, tel. 668 172 777

SKUP AUT W KAŻDYM STANIE, TEL. 514 658 029

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio do 
wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wynajem 
długoterminowy (minimum 2 lata), do 1500 zł, 
tel. 793 213 493

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

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

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, GLAZU-
RA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

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

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

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

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

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Dom dziennej opieki, Zalesie Dolne, tel. 605 576 406

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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