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Walczy z rakiem
mózgu i potrzebuje
pomocy!
PIASECZNO Marlena Kamińska od lat zmaga się ze złośliwym nowotworem mózgu. Kobiecie, która samotnie wychowuje 16-letniego syna, mogłaby pomóc kosztowna terapia w Niemczech. Trwa zbiórka pieniędzy,
które są niezbędne do rozpoczęcia leczenia
Zaczął się
Rok Świni
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KRONIKA POLICYJNA
PIASECZNO

Policjanci uratowali dwie seniorki
Na przestrzeni dwóch dni funkcjonariusze udzieli pomocy dwóm starszym kobietom. Najpierw we wtorek rano otrzymali informację, że przy leśnej
ścieżce leży na ziemi 76-latka. Kobieta upadła w śnieg i cicho wzywała pomocy, bo nie była w stanie sama się podnieść. Funkcjonariusze pomogli jej wstać
i doprowadzili do radiowozu, gdzie się ogrzała. Po chwili seniorka została odwieziona do domu. Do drugiego, znacznie poważniejszego zdarzenia – tym
razem z udziałem 66-latki – doszło następnego dnia w Piasecznie. Na policję
zadzwoniła siostra seniorki twierdząc, że od dłuższego czasu nie może się z
nią skontaktować. Policjanci wezwali straż pożarną i udali się do miejsca zamieszkania 66-latki. Jako że kobieta nie otwierała, podjęto decyzję o wejściu
do mieszkania. Seniorkę znaleziono leżącą na podłodze. Natychmiast trafiła
do szpitala, dzięki czemu udało się uratować jej życie.

LESZNOWOLA

Na haju uciekał przed policją
Kilka dni temu przed północą policjanci zauważyli niepewnie jadącą
hondę, której kierowca na widok radiowozu przyspieszył. Funkcjonariusze
ruszyli za autem w pościg. Honda najpierw uderzyła w budynek, a następnie
zatrzymała się na jednym z przydrożnych słupków. Mundurowi natychmiast
obezwładnili szalonego kierowcę, którym okazał się 27-letni Wietnamczyk.
Wyszło na jaw, że honda nie ma obowiązkowego ubezpieczenia oraz badań
technicznych. Podczas kontroli we wnętrzu pojazdu policjanci ujawnili także zawiniątko z metaamfetaminą. Okazało się, że Wietnamczyk przebywa w
Polsce nielegalnie. Mężczyzna odpowie teraz za prowadzenie pojazdu pod
wpływem środków odurzających i spowodowanie kolizji. Prawdopodobnie
zostanie deportowany.

Znów „bomba” w Biedronce
W czwartek rano policjanci otrzymali informację, że w sklepie Biedronka
w Magdalence może być ukryta bomba. Market ewakuowano i sprawdzono.
Żadnego ładunku oczywiście nie znaleziono. Policja ostrzega, że tego typu
zgłoszenia, które część osób postrzega w kategorii żartu są poważnym przestępstwem podlegającym karze nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

GÓRA KALWARIA

Karambol w Solcu. Zginął kierowca!
W poprzedni czwartek rano na drodze krajowej 79 między Pilawą a Baniochą doszło do koszmarnego wypadku, w wyniku którego jedna osoba
straciła życie, a trzy zostały ranne. W zdarzeniu brały udział dwa samochody
osobowe, tir oraz bus. Osobowe bmw i volvo jechały od strony Góry Kalwarii. Za nimi podążało prawdopodobnie dostawcze renault. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że najpierw doszło do zderzenia samochodów osobowych.
Kierowca tira, próbując uniknąć zderzenia z jedną z osobówek, uderzył busa.
Jadący dostawczakiem zginął na skutek odniesionych obrażeń. Policja cały
czas szuka świadków zdarzenia.

Ukradli samochód. Jazdę zakończyli na ogrodzeniu
W nocy z niedzieli na poniedziałek w Kątach dwóch młodych mężczyzn
ukradło daewoo matiza.
O kradzieży samochodu z terenu posesji policjantów poinformował
świadek zdarzenia. Już po kilkunastu minutach funkcjonariusze znaleźli matiza wbitego w ogrodzenie, otaczające kaplicę w Kątach. Siedzący w rozbitym aucie 17- i 19-latek byli pijani – obydwaj mieli w organizmie po około
jeden promil alkoholu. Usłyszeli już zarzuty kradzieży, a starszy z mężczyzn
dodatkowo odpowie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
Były to już kolejne młode osoby, które podczas ferii weszły w konflikt z
prawem. W ubiegłym tygodniu na warszawskiej Sadybie zatrzymano trzy
piętnastolatki, które okradały sklepy. Następnie, w piaseczyńskim Auchan,
wpadło dwóch piętnastolatków, którzy przywłaszczyli sobie alkohol, orzeszki i... klocki lego. Policja apeluje do rodziców, aby zwracali baczniejszą uwagę na to, czym zajmują się ich pociechy.

Prowadził mimo zakazu
W poniedziałek wieczorem na ulicy Pijarskiej policjanci zatrzymali do
kontroli forda. Siedzący za kierownicą pojazdu 36-latek miał sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za jego złamanie nie uniknie odpowiedzialności karnej.
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Będzie dach jak sąd pozwoli
PIASECZNO/POWIAT Termin budowy hali sportowej przy szkole „na wiadukcie” ze względu
na poważne problemy wykonawcy został przedłużony o rok. W starostwie zastanawiają się jednak, czy mimo to firma będzie w stanie podołać zadaniu
Opiewająca na niespełna 7 mln
zł inwestycja, która oprócz hali obejmuje budowę zaplecza i rozbudowę
części dydaktycznej, trwa od wiosny
2017 roku i miała być sfinalizowana
jesienią ubiegłego roku. Jednak po
kilku miesiącach prac okazało się, że
wykonawca przedsięwzięcia – duża
świętokrzyska spółka budowlana z
uznanym dorobkiem – splajtowała.
Część zleceniodawców – jak choćby Warszawa – rozwiązała z Dorbudem umowy. Władze powiatu piaseczyńskiego, na prośbę restrukturyzowanej spółki, zgodziły się jednak
pójść jej na rękę i pozwolić na ukończenie budowy hali przy Szpitalnej.
Miały przy tym świadomość, że gdyby trzeba było wybrać nowego wykonawcę, procedury z tym związane potrwałyby kilka miesięcy i prawdopodobnie trzeba byłoby zapłacić
więcej za dokończenie robót. Termin ukończenia inwestycji przedłużono do końca 2019 roku.
Współpraca z przedsiębiorstwem, które jest naprawiane przez
sąd nie należy jednak do najłatwiejszych. Starosta Ksawery Gut
przyznaje, że inwestycja jest „bolesnym wrzodem” dla samorządu, bo
wszystko niemiłosiernie się dłuży.
Teraz starostwo czeka (od listopada!), aż główny wykonawca otrzy-

Spółka, która zdołała z rocznym opóźnieniem postawić
konstrukcję hali przy Szpitalnej ma coraz więcej problemów
ma od sądu zgodę na podpisanie umowy z podwykonawcą, który pokryje halę dachem. – Kilka dni
temu wysłaliśmy ponaglenie. Jeżeli uda się podpisać umowę na realizację dachu, myślę, że inwestycja
pójdzie z górki. Jeśli nie - będziemy
musieli rozwiązać umowę z głównym wykonawcą i ogłosić przetarg
na nowego – informuje szef urzędu
powiatowego.
Druga opcja jest coraz bardziej
możliwa, a to przedłużyłoby pra-

ce przy Szpitalnej nawet poza rok
2019. Kieleckie media donoszą bowiem, że sądowe postępowanie, które miało naprawić Dorbud, zostało
pod koniec ubiegłego roku umorzone, co oznacza, że spółka przybliżyła się do upadłości. Postanowienie sądu nie jest jeszcze prawomocne. Restrukturyzowana firma złożyła od niego zażalenie, bo uważa, że
nie było powodów do umorzenia.
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Woda z sieci, jak z butelki
LESZNOWOLA Gmina udostępniła raporty sanepidu za ubiegły rok, dotyczące jakości wody w sieci wodociągowej. Generalnie wynika z nich, że woda jest bezpieczna i nadaje się do picia
Pracownicy stacji sanitarnej nie
mieli zastrzeżeń co do jakości wody
z wodociągów Łazy, Stara Iwiczna,
Wólka Kosowska, Lesznowola PGR,
Mysiadło czy Marysin. Większe problemy były w Mrokowie, gdzie w
próbce wody pobranej w ramach
kontroli wewnętrznej pod koniec
marca ubiegłego roku stwierdzono
przekroczenie liczby mikroorganizmów w temperaturze 22 stopni C,
co nie stanowi jednak bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Mimo to 26 kwietnia wydano
decyzję stwierdzającą warunkową
przydatność wody do spożycia. Jednak 7 maja Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne postanowiło zamknąć stację i rozpocząć działania naprawcze. Ponowne uruchomienie stacji nastąpiło 16 listopada,
a w pobranych wówczas próbkach
wody nie stwierdzono już przekroczeń. Z kolei w stacji Lesznowola
Pole, w próbce wody pobranej na
początku czerwca, pracownicy sanepidu stwierdzili obecność dwóch
bakterii enterokoków, czyli paciorkowców kałowych. Wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia. Badania powtórzono następnego dnia. W wodzie nie stwierdzono przekroczeń,
czego efektem było dopuszczenie
jej do spożycia. - Czasami w niezamieszkałych domach, czy też
w tych, w których jest małe zużycie wody mogą tworzyć się zastoiny wody, co skutkuje tym, że może
być ona bardziej zażelaziona czy
mieć nieciekawy zapach. Bywa,
że i w stacjach dochodzi do awarii
uzdatniaczy – wyjaśnia Anna Matkowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Sanepid, ale także dostawcy wody, na bieżąco ją badają
- Woda w sieci cały czas jest kontrolowana, zarówno przez nas, jak
i przez LPK. Nadaje się ona do pi-

cia, jest bezpieczna i w niczym nie
ustępuje wodzie z butelek.
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Do szkół kupiono ponad 6 tys. książek
Gmina zakończyła realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach podjętej w ubiegłym roku inicjatywy, w dziewięciu szkołach podstawowych do bibliotek szkolnych zostało zakupionych 6 231 książek. Księgozbiory zostały wzbogacone o lektury oraz o nowości wydawnicze. Projekt kosztował prawie 135 tys. zł, jednak udało się uzyskać na niego
prawie 108 tys. zł dotacji.
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Zajęcia z samoobrony
Ruszają treningi samoobrony dla mieszkańców z wykorzystaniem technik
systemu Combat 56 (stworzonego dla oddziałów specjalnych). W zajęciach
mogą brać udział osoby pełnoletnie i niekarane. Kurs rozpocznie się 11 lutego i będzie prowadzony w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul.
Szkolnej w poniedziałki o godz. 20.30. Więcej informacji pod tel. 730 052 902.
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Śmieciowy kryzys
KONSTANCIN-JEZIORNA Firma Lekaro zażądała od władz gminy drastycznej podwyżki wynagrodzenia za wywóz odpadów. Grozi przy tym, że z końcem lutego zerwie umowę,
jeśli nie dojdzie do porozumienia
Trzyletnia umowa z firmą z Woli
Duckiej została zawarta w grudniu
2017 roku. Już wówczas w konstancińskim samorządzie słychać było
narzekania, że kontrakt opiewający
na 14,2 mln zł jest drogi. Z ciężkim
sercem burmistrz i radni byli zmuszeni podnieść wysokość comiesięcznych opłat ponoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów do 15 zł
(za segregowane) i 26,5 zł (za niesegregowane). Wydawało się już, że
dzięki temu gmina uzdrowiskowa do
końca 2020 roku jest zabezpieczona
przed drożyzną śmieciową w ostatnich miesiącach lawinowo zalewającą nasz kraj.
Kto się zgodzi na takie ceny?
Nic bardziej mylnego! Pod koniec stycznia firma Lekaro zażądała od włodarzy Konstancina-Jeziorny, aby w związku z rosnącymi kosztami na rynku odpadów, gmina urealniła wynagrodzenie jakie przesyła co miesiąc na konto spółki. – Proponowana podwyżka jest porażająca – przyznaje burmistrz Kazimierz
Jańczuk. Do tej pory ratusz płacił firmie za usługę niespełna 400 tys. zł
miesięcznie. Teraz ta kwota miałby
wzrosnąć o przeszło 580 tys. zł! W
magistracie wyliczono, że jeśli samorząd spełniłby oczekiwania spółki,
każdy mieszkaniec musiałby zapła-

cić za posegregowane odpady 42 zł
za miesiąc, a niesegregowane – 65 zł!
Przepisy nakazują bowiem, aby koszty gospodarki śmieciowej w gminie
równały się wpływom z opłaty wnoszonej przez mieszkańców. – Żaden
radny nie podniesie za tym ręki, będzie pat – obawia się burmistrz.
Z czego wynikają żądania Lekaro? – Z uwagi na znaczny wzrost
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, mających związek m.in. ze wzrostem kosztów pracy, energii, podatków środowiskowych oraz zmianami legislacyjnymi, obecne wynagrodzenie uzyskiwane od gminy Konstancin-Jeziorna nie pokrywa kosztów realizacji
usługi odbioru odpadów – tłumaczy
Leszek Zagórski, dyrektor w spółce. – W związku z powyższym wystosowaliśmy wniosek o zmianę wynagrodzenia. Pragniemy podkreślić,
że obecna opłata w Konstancinie-Jeziornie jest jedną z najniższych w powiecie, zaś w sąsiednich gminach jest
niejednokrotnie dwu lub trzykrotnie wyższa – dodaje. Dyrektor Zagórski przestrzega, że jeśli jego firma
nie osiągnie porozumienia z gminą
„chcąc zminimalizować uzyskiwaną
stratę na kontrakcie, usługę odbioru
odpadów zakończy z końcem lutego.”
Urzędnicy ratusza obawiają się,
że Lekaro jest nawet gotowa zapłaR
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cić wynoszącą 10 proc. wartości
kontraktu (czyli około 1,4 mln zł)
karę za zerwanie umowy z gminą,
niż dalej dopłacać do świadczonej
usługi.
Kto wywiezie odpady
Włodarze gminy cały czas liczą, że uda się uniknąć poważnego kryzysu, ale nie dążą do porozumienia za wszelką cenę. W poniedziałek Kazimierz Jańczuk wystosował do przedsiębiorstwa pismo, w którym domaga się wiarygodnych danych na temat wzrostu
kosztów wywozu odpadów z gminy, ponieważ wyliczenia podane
dotychczas przez spółkę uważa za
ogólnikowe. – Jeżeli firma wykaże
uzasadnione żądania, będziemy je
analizować i podejmiemy dyskusję
o ewentualnej podwyżce – mówi
burmistrz. W ostatnich dniach zapytał również dwie firmy, czy w razie czego od marca podjęłyby się
wywozu odpadów z gminy do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu. – Nie są chętne, tłumacząc, że
nie mają dokąd wywozić odpadów
– mówi włodarz. Obawia się, aby
nie doszło do sytuacji jak w Nieporęcie, gdzie śmieci zalegały na ulicach przez dwa tygodnie.

Piotr Chmielewski

Czy takie obrazki zobaczymy za kilka tygodni w mieście
uzdrowiskowym?
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GÓRA KALWARIA Drugi przetarg na odbiór śmieci z posesji pokazał smutną prawdę: mieszkańcy muszą szykować się na opłaty rzędu 37 zł (za segregowane odpady) i 60 zł (niesegregowane) miesięcznie od osoby!

Czy gmina zawrze umowę z otwockim Remondisem na kolejny
rok, dowiemy się w najbliższych dniach
ty, nie jest taniej. Po przeliczeniu na
opłatę, którą mieliby wnosić mieszkańcy, jest to 37 zł za odpady segregowane i 60 zł za niesegregowane
miesięcznie – informuje wiceburmistrz Mateusz Baj.
Teraz władze zastanawiają się,
co zrobić. Wszystko wskazuje jednak
na to, że bez znacznej podwyżki tzw.
opłaty śmieciowej się nie obejdzie.
Bowiem zgodnie z przepisami gmina nie może dopłacać do gospodarki odpadami. Jej koszty muszą
się równać wpływom z opłat wnie-

sionych przez mieszkańców. Podobna sytuacja panuje w sąsiednich gminach i reszcie kraju, tam
też opłaty rosną lub lada moment
podskoczą. Ceny wywozu odpadów w ostatnich miesiącach poszybowały do góry ze względu na
rosnące koszty pracy, energii, podatków środowiskowych oraz wymagane poziomy odzysku surowców wtórnych. Znawcy branży mówią, że to nie koniec podwyżek.

PC

Chińczycy i Wietnamczycy z Wólki
Kosowskiej powitali Nowy Rok... Świni
LESZNOWOLA 5 lutego wiele państw Azji, w tym Chiny i Wietnam, świętuje początek nowego roku. 2019 jest rokiem świni, która symbolizuje m.in. męską siłę
W azjatyckim kalendarzu właśnie
zakończył się rok psa i rozpoczął rok
świni. Z tej okazji w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej zorganizowano wielkie święto, na które za-

Obchody azjatyckiego nowego roku odbyły się w Wólce
Kosowskiej po raz pierwszy,
jednak ta tradycja ma być
kontynuowana
proszono gości specjalnych i mieszkańców. Imprezę rozpoczął niezwykle widowiskowy taniec dwóch lwów,
który jest elementem obchodów chińskiego nowego roku. Odbył się on
przy nieodłącznym akompaniamencie bębnów. Lwy najpierw poruszały się po scenie, a następnie wtopiły
się w widownię, dzięki czemu można
było robić sobie z nimi zdjęcia.
– Dzisiejszy dzień jest dla Chińczyków i Wietnamczyków najważniejszym świętem w roku, podczas którego spędza się razem czas i składa
życzenia – mówili prowadzący uroczystość konferansjerzy, którzy zaprosili gości na dalszą część pokazów artystycznych.
Nie zabrakło chińskich i wietnamskich piosenek ludowych, pokazów zręcznościowych, ale także
dwóch piosenek polskich („Hej, sokoły” i „Gdybym miał gitarę”), wykonanych przez wietnamski chór. Następnie odbyło się uroczyste powitanie gości, wśród których znaleźli się
konsul ambasady Chińskiej Republiki Ludowej, przedstawiciel Socjalistycznej Republiki Wietnamu, były
wicepremier Janusz Piechociński czy
wójt Lesznowoli, Maria Jolanta Batycka-Wąsik. – Zebraliśmy się tu, aby
świętować Nowy Rok Świni, ale także aby pokazać lokalnej społeczności
swoją kulturę – mówił Trong Hung
Tran, prezes zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości

Święto rozpoczął tradycyjny taniec dwóch lwów
Wólka Center. - W imieniu organizatorów życzę wszystkim samych sukcesów i wszystkiego najlepszego. W
następnych latach będziemy chcieli
kontynuować tę tradycję.
Za zaproszenie w imieniu swoim i
mieszkańców podziękowała wójt Lesznowoli. – Pragnę złożyć państwu serdeczne gratulacje z okazji tego wyjątkowego święta – mówiła. – Jestem przekonana, że rozpoczęty rok przyniesie
wszystkim dużo szczęścia i pomyślności zarówno na gruncie osobistym, jak i
zawodowym. Jest nam miło, że wybraliście państwo Lesznowolę do prowadzenia działalności gospodarczej, bo
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Wygładzone zdrowe włosy

Odpady: drogo, drożej...
Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie zmierzające do wyboru przedsiębiorstwa wywozowego władze gminy unieważniły miesiąc temu. Ratusz poszukiwał firmy,
która będzie świadczyła usługi od 1
kwietnia tego roku do końca marca 2021 roku (bo umowa z obecną
firmą kończy się 31 marca). Samorząd zarezerwował na ten cel około
10 mln zł w budżecie. Tymczasem
oferty dwóch spółek zainteresowanych zawarciem kontraktu oscylowały w granicach 21-22 mln zł. Gdyby tańsza z tych propozycji została
przyjęta, każdy mieszkaniec musiałby zapłacić za odpady segregowane
po około 36 zł miesięcznie!
Dlatego włodarze zdecydowali się unieważnić przetarg i ogłosić
kolejny, ale na rok. Liczyli, że dzięki temu zmniejszy się ryzyko ponoszone przez przedsiębiorstwa i zejdą
one z ceny. W poniedziałek okazało
się, że te nadzieje były złudne. Ofertę w przetargu złożyła tylko jedna
firma – Remondis (obecnie odbierająca odpady w gminie). – Nieste-

R

dzięki temu nasi mieszkańcy mogą poznać barwną kulturę Azji. Dziękujemy
za wieloletnią współpracę i cieszymy
się, że jesteście państwo członkami naszej lokalnej wspólnoty.
Następnie przedstawiciele społeczności chińskiej i wietnamskiej otrzymali od władz samorządowych storczyki, mające symbolizować święto
wiosny. Później odbył się jeszcze pokaz sztucznych ogni, a na zakończenie
wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego mogli spróbować przysmaków kuchni chińskiej i
wietnamskiej.
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PIASECZNO

Sołectwo otrzymało prestiżowe wyróżnienie
Kilka dni temu zalesiańskie sołectwo zajęło pierwsze miejsce w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Jury
doceniło bezpłatną gazetę sołecką „Przystanek Zalesie”, dzięki której mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić, co dzieje się na terenie miejscowości. Gazeta wydawana jest mniej więcej raz w miesiącu w nakładzie 800 egz. Jest także dostępna w wersji elektronicznej. Wręczenie nagrody, którą odebrał członek rady sołeckiej Zalesia Górnego Andrzej Szczygielski, odbyło się podczas
Centralnych Targów Rolniczych Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.
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Nie lubisz swoich kręconych, puszących się włosów?
Znaleźliśmy zabieg dla Ciebie
Dla Pań o włosach niesfornych,
puszących i elektryzujących się
proponujemy keratynowy zabieg
wygładzający Pure Renewal System.
Kuracja jest w 100 % wolnym od formaldehydu keratynowym zabiegiem wygładzającym i redukującym
skręt o 75%.
Zapewnia imponujące efekty wygładzające i odbudowujące
oraz nie zawiera agresywnych substancji chemicznych. Pure Renewal
System zapewnia natychmiastowy
efekt. Kuracja zawiera opatentowaną technologię Kerabond, która w
połączeniu z mieszanką najwyższej
jakości olejków jojoba, arganowego
i rozmarynu przekształca w 90 minut kręcone, ciężko układające się
włosy w jedwabiście gładkie, lśniące aż do 12 tygodni!
Zabieg keratynowy Pure Renewal Sysytem jest zgodny z wymogami wszystkich organizacji zdrowotnych na świecie.

Kuracja aktualnie jest w promocji, cena od 300 zł
Salon BB,
ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)
Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl
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Medycyna w służbie urody
Kobiety, i coraz częściej również panowie, są w stanie poświęcić wiele dla pięknego
wyglądu. Ich oczekiwaniom wychodzi naprzeciw medycyna estetyczna, która proponuje szereg zabiegów poprawiających urodę i kondycję naszego ciała. Z których z nich
warto skorzystać i dlaczego?
Medycyna estetyczna nie jest bynajmniej zjawiskiem nowym, bo towarzyszy ludzkości w zasadzie już od czasów starożytnych. Pomimo innych niż
dzisiejsze metod, przez lata nie zmieniał
się ich cel, który miał służyć w głównej
mierze poprawie wyglądu zewnętrznego. Jako dyscyplina medyczna zaistniała ona jednak dopiero w latach 70. ubiegłego stulecia i od tego czasu towarzyszy jej dynamiczny rozwój. Oprócz profilaktyki koncentruje się również na leczeniu zaawansowanych zmian. I choć
wydaje się, że najbliżej jest jej do dermatologii (jako że większość zabiegów
koncentruje się na skórze), to medycyna
estetyczna nie wykształciła jeszcze faktycznie swojej specjalizacji – zajmują się
nią więc np. interniści, okuliści, stomatolodzy, a nawet psycholodzy. A jak wyglądają współczesne zabiegi?
Botoks
Nazywany jest pogromcą zmarszczek, choć jedynie mimicznych. Dzięki niemu rysy stają się łagodniejsze, a twarz wygląda młodziej. Wprawdzie toksyna botulinowa (zwana potocznie jadem kiełbasianym) jest - w przypadku spożycia - bardzo
silną trucizną, ale wstrzykiwana w niewielkich ilościach w mięśnie nie ma żadnego
szkodliwego działania.
Przy użyciu botoksu likwiduje się
zmarszczki na szyi i czole - poprzeczne
lub tzw. lwie (pionowe pomiędzy łukami brwiowymi), kurze łapki, zmarszczki
dolnej powieki oka oraz tzw. zmarszczki palacza (nad górną wargą). Pozwala on również podnieść opadające kąciki ust. Nie każdy wie, że botoksu można

też używać profilaktycznie – już po 20.
roku życia. Zdarza się bowiem, że wyraźne zmarszczki mimiczne widoczne
są już u bardzo młodych osób.
Kwas hialuronowy
Z racji swoich właściwości uchodzi
potocznie za „eliksir młodości”. Dzięki
efektywnemu wiązaniu wody pomaga
w utrzymaniu odpowiedniego poziomu
nawilżenia w organizmie – zarówno w
stawach, skórze, jak i innych strukturach, stanowiąc niejako gwarancję prawidłowego funkcjonowania tkanek. Ma
istotny wpływ nie tylko na wygląd zewnętrzny, ale również i na kondycję
oraz ogólne samopoczucie człowieka.
Choć nasz organizm wytwarza kwas hialuronowy naturalnie,
to niestety - wraz z wiekiem - jego
ilość w skórze maleje, co prowadzi
do powstawania zmarszczek. Szczególnie narażone na jego utratę są kobiety około 25. roku życia oraz panie intensywnie się odchudzające.
Wypełnienie zmarszczek na twarzy
przeprowadza się za pomocą preparatu, którego skuteczność może być
widoczna od 12 do nawet 18 miesięcy po wykonanym zabiegu. W zależności od oczekiwanego efektu lekarz
dobiera odpowiedni rodzaj kwasu
hialuronowego oraz jego gęstość.
Inne rodzaje preparatów używane
są z kolei do powiększania ust, mezoterapii i wypełniania zmarszczek.
Mezoterapia
Zabieg mezoterapii stanowi jedną
z najskuteczniejszych metod zatrzyP
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mywania procesów starzenia się skóry. Dzięki niemu mogą się do niej dostać substancje działające aktywnie
takie np. jak kwas hialuronowy, krzemionka organiczna, glutation, aminokwasy, witaminy, kofeina, sole mineralne czy pierwiastki śladowe. W
efekcie prowadzi to do bardzo szybkiej i skutecznej rewitalizacji skóry.
Mezoterapia jest szczególnie
wskazana w przypadku skóry rąk,
które - pod wpływem składników atmosferycznych - ulegają odwodnieniu i pomarszczeniu, do czego dochodzą później plamy starcze i pęknięcia
skóry. Zabieg mezoterapii ma na celu
nawilżenie suchej skóry dłoni oraz
przywrócenie im naturalnego wyglądu. Dostępnych jest kilka rodzajów tej
formy terapii – bez użycia oraz z użyciem igieł.

Grzegorz Tylec
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Potrzebuje wsparcia
w walce z glejakiem

Jubileuszowe rowerki

KONSTANCIN-JEZIORNA Społeczność gminnego Przedszkola nr 3 „Kolorowe kredki” w Oborach świętowała 25-lecie placówki. Nie mogło zabraknąć tortu, niespodzianek i prePIASECZNO Marlena Kamińska od lat zmaga się ze złośliwym rakiem zentów na miarę jubileuszu
mózgu. Kobiecie, która samotnie wychowuje 16-letniego syna, moWitając urodzinowych gości,
głaby pomóc kosztowna terapia w Niemczech. Trwa zbiórka pienię- dyrektor placówki Dorota Kamecka wspominała pierwszy budynek,
dzy, które są niezbędne do rozpoczęcia leczenia
w którym mieściła się placówka, do
1994 roku przeznaczona wyłącznie
dla dzieci pracowników Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory. Nie było w nim tak kolorowo, jak w obecnym, ale... „uro-

– Jako jedyna placówka
w Konstancinie mamy ogród
warzywny. Dzieci same dbają
o warzywa, które potem
wykorzystują podczas
warsztatów kulinarnych
– mówi dyrektor „trójki”

Pani Marlena zachorowała na nowotwór w 2010 roku. – Wtedy jednak rak
miał dużo łagodniejszą postać i udało się go pokonać – opowiada 41-latka.
– Przez kolejne lata regularnie robiłam badania i do tej pory wszystko było dobrze. Aż do sierpnia 2018 roku, kiedy to zaczęłam odczuwać silne bóle głowy
i tracić czucie w lewej ręce. Niedługo potem ponownie trafiłam do szpitala.
Diagnoza brzmiała: glejak wielopostaciowy, czyli złośliwa odmiana raka
mózgu. 41-latka odbyła najpierw radioterapię, a następnie chemioterapię.
– Niestety, w tej chwili Centrum Onkologii w Warszawie nie ma mi nic więcej
do zaoferowania – ubolewa kobieta. – Nie chcę, żeby mój syn został sam. On
ma tylko mnie.
Niedawno jednak pojawiła się nadzieja – Marlena Kamińska zakwalifikowała się do eksperymentalnego leczenia w specjalistycznej klinice w Kolonii.
Nowa metoda polega na tym, że do walki z nowotworem wykorzystywane są
specjalnie zmutowane komórki pacjenta. Leczenie składa się z kilku etapów.
Podczas pierwszej wizyty lekarze pobierają materiał, by przygotować medykament o właściwych parametrach. To on mobilizuje organizm do zwalczania
guza. Podczas kolejnych wizyt 41-latka pobierała by ten preparat. Niestety, ta
terapia jest kosztowna. Potrzeba na nią około 300 tys. zł. Do tej pory udało się
zebrać ponad 139 tys. zł. Zbiórka prowadzona jest poprzez stronę internetową https://www.siepomaga.pl/marlena.
– Moje życie zależy od każdej złotówki, którą możesz ofiarować na leczenie – mówi mieszkanka Piaseczna. – Proszę, nie pozwól, by mój syn został na
świecie sam. Daj mu szansę, by dalej miał matkę.
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SPRZEDAŻ WĘGLA
"OPAŁEK" s.c.

pon.-pt.
7-17
sob.
transport gratis, niskie ceny
7-13
691 730 830
Piaseczno, ul. Żeromskiego 30
601 792 777

PELET węgiel

czo”. – Mieściliśmy się w przypałacowych „czworakach” w Oborach.
Warunki były skromne, ale atmosfera wręcz domowa. W budynku znajdowały się dwie sale dydaktyczne,
stołówka, kuchenka i mała łazienka
– wspominała pani dyrektor. – Realia nie pozwalały na rozwinięcie
skrzydeł – dodawała.
Pięć lat temu sytuacja zmieniła się diametralnie. Placówka przeprowadziła się do nowo wybudowanej przez gminę siedziby na osiedlu Obory. Obecna „Trójka” mogła
przyjąć już setkę dzieci do czterech
grup, w tym maluchy z niepełnosprawnościami. – Kolorowy, pięknie
wyposażony i funkcjonalny budynek
pozwolił na rozwój przedszkola, zaczęliśmy robić różne ciekawe projekty – kontynuowała Dorota Kamecka. – Jako jedyna placówka w Konstancinie mamy ogród warzywny.
Dzieci same dbają o warzywa, które
potem wykorzystują podczas warsztatów kulinarnych.
„Kolorowe kredki” są także jedną z niewielu placówek w powiecie
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Dzieci dały popis swoich umiejętności za co zostały nagrodzone
przez władze gminy rowerkami
piaseczyńskim, które uzyskała certyfikat przedszkola bezglutenowego,
ponieważ oferuje takową dietę dla
dzieci. – Dodam, że tak naprawdę
te wszystkie cuda architektoniczne i
nowości technologiczne nie miałyby
znaczenia, gdyby nie ludzie. Przedszkole tworzy przede wszystkim fantastyczny zespół osób, który ciągle
chce pracować i podnosić kwalifikacje oraz umiejętności, aby jak najlepiej pracować z dziećmi – przekonywała dyrektor Kamecka. Dziękowała również rodzicom dzieci za to, że
„inspirują, motywują, a czasem pogrożą palcem”, a także burmistrzowi za to, że „pomaga i wspiera”.
Kazimierz Jańczuk nie pozostał
dłużny. Gratulował przede wszystkim dzieciom ich barwnego występu. – Podoba wam się to przedszkole? – pytał najmłodszych uczestników jubileuszu. – Taaak! – usłyszał
odpowiedź. – A co jest w nim najfajniejszego? – kontynuował włodarz.

– Panie! – nie pozostawiały wątpliwości dzieci, czym rozbawiły zebranych. Burmistrz przyznał, iż „Kolorowe kredki” są dobrym przykładem, że warto inwestować w oświatę.
– A my w naszej gminie na nią nie żałujemy – podkreślił. Wyrażając uznanie o pracownikach „Trójki” Kazimierz Jańczuk wręczył pani dyrektor
bukiet róż. Na koniec sprezentował
dzieciom kosze słodyczy oraz osiem
nowych rowerków. Maluchów nie trzeba było zapraszać do sprawdzenia, czy
wygodnie się na nich siedzi.
Po wszystkich gratulacjach i podziękowaniach, na finał przedszkolaki zaśpiewały po angielsku „Celebration”, hit Kool & The Gang, po
czym przy „Sto lat” wprowadzono
wielki tort. To nie był koniec atrakcji, ponieważ dzieci z rumieńcami
na twarzach obejrzały jeszcze popisowy występ cyrkowców.

Piotr Chmielewski
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Szkoła jak z marzeń gotowa
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Pszczelarze podsumowali
ubiegły rok

TARCZYN Niedługo po feriach uczniowie rozpoczną naukę w nowej części rozbudowanej
kosztem 9,5 mln zł tarczyńskiej szkoły podstawowej. Budynek ma szansę stać się nową
PIASECZNO W niedzielę odbyło się walne zgromadzenie Piaseczyńskiewizytówką gminy
go Związku Pszczelarzy, podczas którego zostało przyjęte sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz plan wydatków na rok 2019

Rozbudowana i wyremontowana placówka robi wrażenie (fot. S. Woźniak)
We wtorek urzędnicy magistratu
odebrali pozwolenie na użytkowanie obiektu, co oznacza, że trwającą od końca 2017 roku inwestycję można uznać za zakończoną. W
jej ramach od strony ul. Bronisława Reszki wzniesiono nowe skrzydło szkoły, pod które gmina dokupiła 2600 m kw. terenu. W nowocześnie wyglądającym budynku utworzono nowe wejście, szatnie, 7 klas
lekcyjnych (w tym wydzielona część
przedszkolna), dodatkowe gabinety specjalistów, przestronną świetlicę oraz nową kotłownię. W ramach
przedsięwzięcia powstała również
mała salka gimnastyczna dla młodszych dzieci, a przed budynkiem
przygotowano parking. Cały teren
oraz budynek stały się dostępne dla

osób niepełnosprawnych. – Korytarze i sale są kolorowe, przestronne i
widne. Tego nam brakowało – przyznaje Beata Zaradkiewicz, dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Juliana Stępkowskiego. Pani dyrektor cieszy się, że szkoła jest ładna i
nowoczesna – w każdej klasie zamontowano tablice multimedialne,
w szatni szafki zamykane na kluczyki, a duża świetlica została bogato
wyposażona. – Nie zapominamy o
tradycji. W starej, wyremontowanej
części wyeksponujemy na korytarzu
starą ławkę z pulpitem i otworem na
kałamarz – dodaje. Szkoła zyskała
też gabinet stomatologiczny, którego
obsługę zapewni miejscowy ośrodek
zdrowia. Na jego wyposażenie ratusz pozyskał fundusze zewnętrzne.
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Zgodnie z planami gminy, w
szkole będą uczyły się najmłodsze
dzieci. Piątoklasiści i starsze roczniki będą uczęszczały do filii przy
ul. Szarych Szeregów. Przy Stępkowskiego jest miejsce dla około
500 dzieci. – W Tarczynie przybywa mieszkańców i to młodych rodzin, w których są dzieci, albo niedługo będą. Dlatego zależało nam
na wybudowaniu szkoły z przyszłością, która będzie na miarę obecnych czasów i potrzeb – tłumaczy
burmistrz Barbara Galicz.
Przed rozbudową siedziba szkoły pękała w szwach. Obiekt zaczął
powstawać 86 lat temu, a następnie
w latach 1948-1972 był kilkukrotnie powiększany i unowocześniany.

PC

Przed spotkaniem mówiło się, że może dojść do zmian w zarządzie związku. Ostatecznie pszczelarze ustalili, że obecny zarząd, na czele z prezesem
Pawłem Domańskim, będzie urzędował jeszcze przez rok. Po przyjęciu sprawozdania finansowego za ubiegły rok, ustalono plan wydatków na najbliższe
miesiące. Większość pieniędzy ma pójść na szkolenia oraz spotkania integracyjne. – Podczas spotkania zabrakło mi dyskusji dotyczącej ochrony pszczół
– podkreśla jeden z pszczelarzy. – Na terenie naszego powiatu nie są podejmowane działania promujące pszczelarstwo. Nie zachęca się mieszkańców
do zakładania ogrodów kwiatowych, z których pszczoły mogłyby czerpać
pożytek, nie są także podejmowane żadne akcje czy działania edukacyjne w
szkołach. To trzeba zmienić, bo pszczół z roku na rok jest coraz mniej.
W Piaseczyńskim Związku Pszczelarzy jest zrzeszonych około 120 pszczelarzy z terenu powiatu piaseczyńskiego, ale też sąsiadujących z nim gmin.
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Tworzy to, co lubi
LESZNOWOLA Katarzyna Mrzygłód-Czyż przez wiele lat związana była
zawodowo z telewizją. Po przeprowadzce z Warszawy do Nowej Iwicznej
zaczęła najpierw rysować to, co lubi, a potem powróciła również do malowania na płótnie, czego efekty można właśnie podziwiać w Mysiadle

Katarzyna Mrzygłód-Czyż urodziła się w 1957 roku w Warszawie. Ukończyła wydział grafiki Akademii Sztuk Pięknych (dyplom z projektowania książki oraz innych form wydawniczych uzyskała w pracowni profesora Janusza
Stannego). Następnie, w roku 1982 trafiła do pracowni graficznej TVP, gdzie
była najmłodsza w grupie 20 pracujących tam plastyków. Przez 30 lat w TVP
wykonała niezliczoną ilość plansz, ilustracji oraz elementów graficznych i scenograficznych do rożnych programów telewizyjnych, takich jak „Teleranek”,
„Ziarno”, „Czar Par” i wielu innych. – Tylko ja dotrwałam do 2012 roku, kiedy
pracownia została zlikwidowana, a co za tym idzie zostałam zwolniona z pracy – mówi pani Katarzyna. – W związku z tym postanowiłam opuścić stolicę
i wyprowadzić się bliżej natury. W 2012 roku zamieszkałam w Nowej Iwicznej - mam tu dom, mały ogródek, męża, kota, psa i wiele wolnego czasu. Zaczęłam więc rysować to, co lubię, a po latach przerwy wróciłam też do malowania na płótnie i takie oto są tego efekty. Wystawa w Galerii Pasaż w Mysiadle będzie czynna do połowy lutego.

Grzegorz Tylec
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Nie dla pieszych ten chodnik

Poszedł sygnał: nie jesteście sami

PIASECZNO Józef Chojnacki zwraca uwagę na nierówny fragment chodnika wzdłuż ul. Dworcowej, między ul. Lotników, a budynkiem dworca. GÓRA KALWARIA Radni po raz pierwszy spotkali się z niepełnosprawnymi mieszkańcami
gminy i ich opiekunami, aby posłuchać o ich codziennych troskach. Podobne wydarze– Kiedy popada, tamtędy nie da się przejść – alarmuje nasz czytelnik
nia mają być kontynuowane

Ekokrata utrudnia poruszanie się chodnikiem
zwłaszcza starszym osobom
– Chodnik zrobiony jest w przeważającej części z kostki brukowej, niestety na krótkim odcinku została ona zastąpiona betonową kratą – relacjonuje mieszkaniec. – Krata znajduje się naprzeciwko wjazdu na prywatną posesję. Zimą bardzo łatwo się tam poślizgnąć. Z kolei wiosną i latem, po każdym
deszczu na tym odcinku tworzy się ogromna kałuża.
Nasz czytelnik twierdzi, że problem można łatwo rozwiązać zastępując
kratę kostką brukową. – Można też po prostu wylać w tym miejscu taczkę asfaltu – proponuje. – Byłem w tej sprawie w gminie, ale powiedzieli, że trzeba
czekać na kompleksowy remont Dworcowej.
Włodzimierz Rasiński, naczelnik gminnego wydziału infrastruktury i transportu publicznego poinformował nas, że tzw. ekokrata znajduje się na zjeździe z prywatnej nieruchomości i jej naprawa nie leży w gestii gminy. – Jeszcze raz się temu przyjrzymy – deklaruje. – Może uda się namówić właściciela
posesji, aby poprawił to miejsce we własnym zakresie.
Tymczasem wielkimi krokami zbliża się remont ul. Dworcowej, który ma
rozwiązać wszystkie problemy komunikacyjne nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie dworca, ale też na drugim końcu ulicy. Został on podzielony na dwa
etapy. W pierwszym zostanie zmodernizowane skrzyżowanie przy starej mleczarni. – Chcemy, żeby prace zaczęły się tam w maju i zakończyły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – zapowiada Włodzimierz Rasiński.
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Pomysłodawcą noworocznego
spotkania był Kacper Dzwonkowski, który sam boryka się z niepełnosprawnością, ale przy tym jest bardzo aktywny. Grupa radnych zadbała, aby wydarzenie w Ośrodku Kultury było przepełnione ciepłą i miłą
atmosferą, a stoły uginały się przede
wszystkim od słodkości i owoców.
Spotkanie rozpoczęły jasełka w wykonaniu scholi „Boże owieczki” oraz
wspólne kolędowanie z zespołem
Eloi, dla uczestników przygotowano też drobne upominki. Później był
czas na - niełatwe - rozmowy. – Czego chcielibyście państwo od nas, jakich zmian oczekujecie? – zachęcała do dzielenia się problemami radna Monika Bolek. Wtórował jej przewodniczący rady miejskiej Jan Rokita: – Jesteście państwo takimi samymi mieszkańcami, jak wszyscy inni.
Liczę, że dziś się otworzycie.
Długo nie trzeba było zapraszać
do dyskusji Małgorzaty Stachowiak,
mamy 32-letniej Agnieszki. – Co z
dziećmi, które nie chodzą do szkoły i nie kwalifikują się na zajęcia w
warsztatach terapii zajęciowej? Co
mam zrobić? Córka siedzi w domu,
gdyby choć na kilka godzin dziennie
mogła gdzieś wyjść – prosiła. Łukasz
Owczarek, szef warsztatów, które uczą
samodzielności młode osoby głównie
z niepełnosprawnością intelektualną tłumaczył, że filia WTZ w przy ul.
ks. Sajny w Górze Kalwarii dysponuje niewielką powierzchnią i nie jest w
stanie przyjąć m.in. Agnieszki, która
ma specyficzne problemy. Jego wypowiedź uzupełnił burmistrz Arkadiusz
Strzyżewski. Zapowiedział, że w tym
roku samorząd powiatu przystąpi do
remontu części dawnego koszarowego
budynku łączności, aby WTZ mogły
objąć opieką kolejne 30 osób. Następne miejsca szykują się także w nowo
powstającym tzw. domu samopomoK
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Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie chętnie przyjęli zaproszenie. W spotkaniu wzięło udział około 80 osób
cy w Łbiskach koło Piaseczna.
Dorota Chyży, mama Magdy,
pytała z kolei o zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci w trakcie ferii i wakacji. – One mają takie same potrzeby, jak dzieci zdrowe – przypominała. Wspomniała także, że jest jedną
z członkiń miejscowego stowarzyszenia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami „Oni są”. Burmistrz
zachęcał członków organizacji, aby
występowali do gminy o tzw. małe
granty, które pozwolą im na zorganizowanie m.in. półkolonii. Nie wykluczył także, że zajęcia dla dzieci
niepełnosprawnych współorganizować będzie Ośrodek Kultury. Łukasz
Owczarek zwrócił uwagę na trudności, jakie są obecnie z pozyskaniem
opiekunów osób niepełnosprawnych,
chociażby do obsługi wspomnianych
półkolonii czy zajęć na WTZ. – Ten
problem będzie się nasilał – zmartwił
słuchaczy. W czasie spotkania mówiono również o potrzebie stworzenia lokalnej „skrzynki kontaktowej”,
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za pomocą której powstałby „bank
czasu”. Chodzi o to, aby potrzebujący pomocy (chociażby w postaci zrobienia zakupów), mogli kontaktować
się z wolontariuszami, którzy są gotowi ją nieść. Z kolei na codzienne
problemy w poruszaniu się po Górze
Kalwarii na elektrycznym wózku inwalidzkim narzekała Krystyna Jasionowska. Zaapelowała do włodarzy,
aby wzięli to sobie do serca. – Dziś
czekam przed sklepami czy urzędem,
czasem w deszczu, aż ktoś do mnie
wyjdzie i mi pomoże – mówiła.
Radna Aleksandra Fedynicz-Komosa, która mocno zaangażowała się
w zorganizowanie spotkania, zapowiada, że współpraca z osobami niepełnosprawnymi będzie kontynuowana. – Odebraliśmy dużo pozytywnych
sygnałów. Rodzice dziękowali nam,
że mogli wyjść z domu, spotkać się z
osobami mającymi podobne problemy i z nimi porozmawiać – mówi.

Piotr Chmielewski

E

KONSTANCIN-JEZIORNA

Miłosna bezsenna noc
W piątek 15 lutego o godz. 19 w
Konstancińskim Domu Kultury (ul. Mostowa 15) odbędzie się maraton filmowy pod wiele mówiącym tytułem„Różne oblicza miłości”. Na dużym ekranie
zostaną pokazane trzy filmy - niespodzianki. To produkcje nietuzinkowe, w
dość nietypowych, jak na walentynki gatunkach, będące propozycją dla
wszystkich, którzy mają już nieco dość
przesłodzonych komedii romantycznych. Podczas maratonu nie zabraknie wzruszeń, refleksji i rozrywki na najwyższym poziomie. Wstęp wolny.
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Zagrają o utrzymanie

9

Orzeł zwycięża
w Nadstal Cup

SIATKÓWKA, II LIGA, KRÓTKA MYSIADŁO - NOSIR NOWY DWÓR MAZ. 1:3 (12:25, 18:25, 25:23, 21:25), LTS LEGIONOVIA LEGIONOWO - KRÓTKA MYSIADŁO 3:0 (25:19, 28:26, 29:27), KRÓTKA MYSIADŁO - BAS BIAŁYSTOK PIŁKA NOŻNA 10 drużyn seniorskich rywalizowało o główne trofeum w
0:3 (19:25, 22:25, 19:25), UKS SIEDLCE - KRÓTKA MYSIADŁO 3:0 (25:22, 25:18, 25:15) Końcówka sezonu trzeciej edycji turnieju piłkarskiego Nadstal Cup
nie przebiegła po myśli drużyny prowadzonej przez Michalinę Tokarską. Cztery kolejChoć tego samego dnia
ne przegrane sprawiły, że Mysiadło nie zdołało ostatecznie awansować do czołowej w Piasecznie odbywał się
również Memoriał im. Walenósemki, gwarantującej udział w playoffs
Krótka, w zasadzie od samego
początku rozgrywek, zmaga się z
problemami finansowymi i kadrowymi. Szczególnym problemem są
zwłaszcza spotkania wyjazdowe w
środku tygodnia. Dorosłym i pracującym zawodniczkom nie jest łatwo zebrać się po całym dniu, żeby
jeszcze rozegrać ligową potyczkę –
zwłaszcza poza Mysiadłem.
W konfrontacji z liderem zdecydowanym faworytem były przyjezdne, które nie ukrywają swoich pierwszoligowych ambicji. Mimo to, Krótka w zasadzie podarowała pierwszego seta NOSiRowi, popełniając zbyt
wiele błędów własnych. W drugiej
partii grająca trener gospodyń zdecydowała się na ryzykowne posunięcie, wprowadzając do gry dwie młodziczki – zaledwie 14-letnie Basię
Latos i Maję Kott. Czy tak niedoświadczone zawodniczki mogły wypaść korzystnie na tle liderek z Nowego Dworu Mazowieckiego? Okazało się, że jak najbardziej! Basia i
Maja zagrały tego dnia bez kompleksów i pokazały kilka akcji godnych siatkarskich weteranek. – Bardzo dobrze mi się gra w Krótkiej, a
od koleżanek mogę się dużo nauczyć
– mówi Basia Latos. – Przed każdym meczem jestem zestresowana,
ale staram się, żeby na boisku mnie
to nie paraliżowało, chociaż nie zawsze mi się to udaje.
Przełożyło się to nie tylko na bardziej wyrównaną grę w dalszej fazie
spotkania, ale i na wygranego trzeciego seta. Niestety, nie starczyło już to
do doprowadzenia do tie-breaku, ale i
tak siatkarki z Mysiadła mogły być po
meczu zadowolone z własnej postawy.
W następnej kolejce na wyjeź-

dzie w Legionowie nie udało się
Krótkiej ugrać ani jednego seta, ale
było naprawdę blisko. Zarówno drugi i trzeci set został bowiem przegrany na przewagi, a o końcowym sukcesie rywalek zdecydowały szczegóły. Niestety, takim samym wynikiem
zakończyła się również bardzo ważna konfrontacja z BAS Białystok –
bezpośrednim rywalem w walce o
playoffs. Tym razem zawiodło nieco
przyjęcie zagrywki przeciwniczek.
Warto jednak podkreślić, że w tym
meczu zadebiutowała kolejna 14-latka Dominika Bartosz, która – zdaniem Michaliny Tokarskiej – zapre-

zentowała się bardzo korzystnie.
Ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego Krótka rozegrała na
wyjeździe z UKS Siedlce. Niestety,
osłabiony skład znów nie był w stanie wywalczyć nawet jednego seta.
Tym bardziej szkoda, bo do czołowej
ósemki zabrakło jedynie punktu (wobec gorszego stosunku setów). – Teraz czeka nas turniej o utrzymanie w
drugiej lidze – zapowiada Michalina
Tokarska. – Zagramy u siebie w Mysiadle w dniach 15-17 lutego z Łaskovią Łask i Chemikiem Olsztyn.

tego Kazubka, na który Orzeł
Baniocha wysłał część swoich zawodników, nie przeszkodziło to drugiej grupie
piłkarzy aktualnego lidera
trzeciej grupy warszawskiej A
klasy w sięgnięciu po pierwsze miejsce w hali w Górze
Kalwarii. W finale pokonali oni 2:1 swojego rywala zza
między – Koronę Górę Kalwarię. Kolejne miejsca w turnieju zajęły Petarda Dobiesz i
Top Market, na miejscach od
piątego do ósmego uplasowały się: KS Nadstal, KS II Nadstal, Toruń Shore i Futbol na tak, a miejsca dziewiąte i dziesiąte przypadły w udziale drużynom Anprelu Nowa Wieś i Barowi Ulubiona ETV. – Turniej odbywał się w spokojnej atmosferze – mówi Bartosz Piętek, przedstawiciel organizatora zawodów. – Dobrą grą zaskoczył Top Market,
natomiast największym rozczarowaniem była bardzo słaba gra Anprelu Nowej
Wsi, grającej na co dzień w A klasie. Przyznaję, że spodziewaliśmy się przynajmniej pierwszej czwórki, ale niestety się nie udało. Dobry występ zanotowała
za to druga drużyna Nadstalu składająca się z zawodników rezerwowych, która dorównała chłopakom z pierwszego składu.
Na zakończenie imprezy przyznano również indywidualne wyróżnienia
dla zawodników. Najlepszy bramkarzem został Bartosz Putkiewicz (Top Market), a najlepszym strzelcem turnieju Arkadiusz Olejnik (Petarda Dobiesz). – Jeśli będą chętni to gry, to zdecydowanie chcielibyśmy kontynuować Nadstal
Cup w przyszłym roku – zapowiada Bartosz Piętek. – W tym roku mieliśmy lekkie problemy organizacyjne ze względu na przełożenie Memoriału Kazubka,
ale szybko udało się pozyskać nowe drużyny. Wcześniej mieliśmy z kolei turniej tydzień po Kazubku, ale w lutym wiele drużyn gra już sparingi, więc pewnie będziemy chcieli zrobić zawody tydzień przed turniejem w Piasecznie.

Grzegorz Tylec
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Tabela drugiej grupy drugiej ligi kobiet
1. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
2. AZS AWF UKSW Warszawa
3. PMKS Nike Węgrów
4. MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki
5. UKS Siedlce
6. KS BAS Kombinat Budowlany Białystok
7. LTS Legionovia Legionowo
8. ESPES Sparta Warszawa
9. Krótka Mysiadło
10. ŁMLKS Łaskovia Łask
11. UKS Chemik Olsztyn

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

57
47
35
32
29
28
27
24
24
18
9

59:10
52:20
44:35
42:39
38:39
38:41
34:40
34:43
29:45
31:50
15:54

1683:1298
1685:1405
1737:1693
1707:1696
1708:1673
1635:1696
1616:1680
1614:1722
1605:1682
1679:1807
1323:1640

Zagraj w Lesznowoli!
PIŁKA NOŻNA, A KLASA Występująca w trzeciej grupie warszawskiej
A klasy FC Lesznowola prowadzi nabór do drużyny seniorów

Coraz lepsze wyniki
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, MKS PIASECZNIO – POLONIA WARSZAWA 0:1, MKS PIASECZNO – MAZOWSZE GRÓJEC 3:2,
MKS PIASECZNO – WILGA GARWOLIN 6:0 W pierwszych trzech sparingach w przerwie zimowej
piłkarze MKS Piaseczno odnotowali jedną porażkę i dwa zwycięstwa
Towarzyska potyczka
z zespołem Polonii Warszawa zapowiadała się
szczególnie
interesująco. W pierwszej połowie
to biało-niebiescy mieli przewagę, ale niestety – mimo kilku dobrych
okazji na objęcie prowadzenia – do przerwy było
bez bramek. Po zmianie
stron gra nieco siadła, co
wykorzystali goście. Bardzo przytomnie zachował
się w polu karnym Kacper Wasilewski, który posłał piłkę do pustej bramki. Jak się okazało, był to
jedyny gol w meczu.
W dużo lepszych humorach podopieczni Igora
Gołaszewskiego kończyli spotkanie z Mazowszem
Grójec. Na dwie bramki Jakuba Derewicza odpowiedzieli bowiem skutecznie Zbyszek Obłuski
i Moatasem Aziz. Jeszcze bardziej okazałym wynikiem zakończył się spa-

ring z Wilgą Garwolin.
Tym razem piasecznianie
nie dali przyjezdnym żadnych szans, aplikując im
sześć goli i nie tracąc przy
tym żadnego. Najpierw,
po samobójczym trafieniu
jednego z gości, w sytuacji
sam na sam z bramkarzem nie pomylił się Bartosz Orłowski, potem na
3:0 podwyższył Obłuski,
a tuż przed przerwą dobre dogranie strzelca trzeciej bramki pewnie wykończył Orłowski. W drugiej połowie Obłuski kontynuował dobre zawody w
swoim wykonaniu i pięknym uderzeniem z dystansu zdmuchnął pajęczynę
z okienka bramki rywali.
Dzieła zniszczenia dopełnił
Dylan Cetra (wykorzystując
podanie od Orłowskiego),
który przytomnym uderzeniem ustalił wynik na 6:0. –
Myślę, że forma idzie w górę
i dobrze, bo przecież o to w
tym wszystkim chodzi – ko-

W sparingu z Wilgą Garwolin piasecznianie
udzielili rywalom surowej lekcji

W obecnym sezonie klub z Lesznowoli dotknęła wielka tragedia – nagła i
niespodziewana śmierć prezesa klubu Jerzego Boguty. W związku z tym konieczne stały się zmiany w strukturze zarządu. Nowym prezesem został Kamil
Boguta – grający syn zmarłego prezesa, a wiceprezesami – Mariusz Skalski i Bartek Woźniak. Drużyna, która nie wzięła udziału w niedawnym Memoriale im. Walentego Kazubka, szuka obecnie nowych piłkarzy i ogłosiła nabór zawodników,
którzy chcieliby spróbować swoich sił na poziomie A klasy. – Tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy przygotowania do rundy wiosennej, więc gra w memoriale nie bardzo nam pasowała – przyznaje Kamil Boguta. – Chcemy budować zespół, który będzie w stanie utrzymywać się w pierwszej piątce naszej ligi.

Grzegorz Tylec
mentuje Zbigniew Obłuski.
– W drużynie panuje dobra
atmosfera, choć z rywalizacją jest ostatnio troszkę gorzej, ponieważ niestety odeszło kilku zawodników, a
póki co nikt nie przyszedł,
ale może się to zmieni. Jeszcze jest troszkę czasu.
Jak na razie z grą w
MKS Piaseczno pożegnał
się Bazyli Kokot, który
przeniósł się do niemiec-

kiego Brandenburger SC
Sued 05 (piąty poziom
rozgrywek). Być może
drużynę opuszczą również w najbliższym czasie Marcin Oleksiak (zastanawia się nad zakończeniem swojej przygody
z piłką) i Marcin Bawolik (przebywa na testach w
Ursusie).

Grzegorz Tylec

PIŁKA NOŻNA

KLF Futsal CUP
OSIR Góra Kalwaria oraz stowarzyszenie El Pistolero zapraszają wszystkich na turniej przedsezonowy Kalwaryjskiej Ligi Futsalu który odbędzie
się już w najbliższą sobotę w hali przy Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii.
– Rozgrywki KLF planujemy rozpocząć pod koniec lutego – zapowiadają organizatorzy. – Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej halowej do
zgłaszania się zarówno do turnieju jak i do rozgrywek. Więcej informacji dotyczących zawodów uzyskać można pod numerem telefonu: 660 051 639.
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Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wywieszony został wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę:
• grunt o pow. 408 m2 (24 m2 x 17 garaży) położony w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Literatów
(część dz. ew. nr 108/15 z obrębu 03-12),
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
osobiście lub telefonicznie tel. (22) 48 42 382 lub na stronie bip.konstancinjeziorna.pl

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE/REKLAMA

nr 5 (752)/2019/W1
DAM PRACĘ
Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty
ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania:
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem,
wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie
na podobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medyczny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail:
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl
Specjalista ds spedycji, rosyjski, angielski, doświadczenie w prowadzeniu kierowców w transporcie międzynarodowym, tel. 696 975 913
Kierowcę C+E na stałych trasach Warszawa-Węgry, Warszawa-Rumunia, weekendy wolne, atrakcyjne wynagrodzenie+premie miesięczne i coroczne, tel. 501 19 66 83
Kierowca kat.C + uprawnienia HDS, Cendrowice,
Szkolna 17 firma Zomar, tel. 602 292 933, 669 226 700

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

Citroen Jumper rok 96, tel.502 561 394
Poszukujemy logopedy, praca w niepełnym
wymiarze, przedszkole w Łazachtel.506 12 52 82 ,
CV przedszkolefantazja@interia.pl
Niepubliczne Przedszkole Abc z Piaseczna poszukuje
Kucharki z doświadczeniem. Informacje pod numerem,
tel. 501 850 302
Zatrudnię kosmetyczkę do salonu w Górze Kalwarii,
tel. 666 879 363
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, jazda po kraju,
tel.: 601 097 505
Magazyniera , praca w Czaplinku k.Góry Kalwarii.
Tel. 886 940 174

Przyjmę młodych mężczyzn do pracy przy zakładaniu
ogrodów, chętnie z prawem jazdy kat. B i umiejętnością układania kostki brukowej, tel. 698 698 839

Osobę do napraw i konserwacji maszyn w sortowni owoców. Mile widziane doświadczenie w obsłudze instalacji
chłodniczych. Praca w Czaplinku k.Góry Kalwarii.
Tel. 886 940 174

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z uprawnieniami na wózki widłowe Chyliczki, tel. 600 284 250

Dekarza, pomocnika dekarza, tel. 601 306 853

Kierownika robót drogowych z doświadczeniem,
uprawnieniami, prawo jazdy Autocad; tel: 509 170 765
Ekspedientkę do stoiska z prasą, w Piasecznie,
tel. 609 227 525
Zatrudnię kierowcę kat C+E, weekendy wolne,
tel. 601 222 448
ARCHITEKT KRAJOBRAZU z doświadczeniem
do kosztorysowania, nadzoru nad realizacjami,
projektowania, tel. 512 349 105
Pilnie przyjmę Panią do pracy w delikatesach,
Nowa Iwiczna, tel. 501 105 411

Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w Bogatkach
i Łbiskach, tel. 601 970 036
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, jazda po kraju, tel.: 601 097 505
Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców,
tel. 22 726 83 42
Zatrudnię murarza, umiejętność murowania z kamienia,
tel. 509 447 601
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa,
tel. 22 726 83 42
Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia,
tel. 606 259 458

Masarnia: do rozbioru mięsa, do produkcji wędlin.
Piaseczno, tel. 22 756 79 82

Zatrudnię fryzjerkę lub podnajmę stanowisko,
tel. 501 143 827

Zatrudnię Elektryka , Elektromontera. Wykonywanie
Instalacji Elektrycznych w budynkach mieszkalnych.
Tel. 602 675 286

Kierowcę kat. C z Piaseczna lub okolic do dystrybucji
lodów i mrożonek, tel. 693 298 158

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania gazet na skrzyżowaniach w Piasecznie, praca w piątki,
tel. 22 756 79 39
Hurtownia medyczna zatrudni osobę do działu przetargów. Mile widziane 2-letnie doświadczenie i znajomość
wyrobów medycznych. CV proszę wysyłać na email:
rekrutacja@neomedpolska.pl
Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKARSKIEJ, płatne z metra, wypłacane regularnie, w systemie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839
Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfera, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877
Zatrudnimy osobę bez doświadczenia do pakowania
wyrobów w Baniosze. Praca zmianowa, tel. 605 555 853
FIRMA OGRODNICZA ZATRUDNI: PRACOWNIKÓW
FIZYCZNYCH, OGRODNIKÓW, BRYGADZISTÓW.
MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE ORAZ PRAWO
JAZDY KAT.B., TEL. 507 526 922

Opel Vectra C, kombi, 2,2 D, pierwszy właściciel, 2004 r,
4500 zł, tel. 501 19 66 83

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego
w Konstancinie, tel. 502 431 371
Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659
Publiczne Przedszkole „Bajka” pilnie poszukuje
nauczyciela z edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną.
Tel. kontaktowy: 608 601 981
Zatrudnię brukarzy i pomocników 602 114 307
Do zakładu szklarskiego kobiety lub mężczyzn,
wymagane prawo jazdy kat. B, tel. 509 920 854

Sprzątanie, opieka, tel. 736 174 044

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Remontowo - wykończeniowe, płytki, skuwanie tynków,
zabudowy G/K, gładzie, malowanie i inne, tel. 510 959 457

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360
Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo,
tel. 784 363 960

RÓŻNE

SKUP AUT, TEL. 503 031 014

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581

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

Remonty kompleksowo, tel. 570 670 938

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

AUTO - MOTO KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091
Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena,
tel. 533 525 533
Kasacja aut każdy stan gotówka, tel. 508 206 738

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działkę budowlaną w Łoziskach o pow. 4400 m kw.,
w otoczeniu drzew, przy drodze powiatowej,
wszystkie media, tel. 501 552 085
Sprzedam lub wydzierżawię ziemię i inne sprzęty,
koło Góry Kalwarii, tel. 608 303 093
Duży teren w gminie Prażmów wzdłuż drogi, tel. 735 988 544
Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 850 zł/mkw.,
tel. 667 797 094
Ziemia rolna, w trakcie odralniania, 10 800m kw., Jaroszowa Wola, przy głównej drodze, tel. 604 44 23 13

Usługi remontowo - budowlano - kamieniarskie.
Tel. 663 001 719
Elewacje, remonty, wykończenia, tel. 793 554 530
Autoserwis - oleje, opony,hamulce. Tel. 696 319 521
Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów.
Tel. 602 238 620
Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa,
tel. 603 375 875
HYDRAULIK Z DOŚWIADCZENIEM I UPRAWNIENIAMI; AWARIE INSTALACJI I NOWE SIECI; PIASECZNO
I OKOLICE, TEL. 605 079 907
BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA.
tel. 504 008 309
Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839
Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37
Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Sprzedam 3 pokojowe – 47 m kw. - Wilczynek k/Baniochy,
180 tys. bezpośrednio, tel: 517 453 889

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

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

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym.
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, tel. 502 898 418

Działka rekreacyjna 1950 m kw. Okolice mniszew- magnuszew, bliskość lasu. Tel. 500 701 785

Kierownik budowy, inspektor, tel. 502 120 724

Do sprzedania tanie działki w Prażmowie- blisko Urzędu,
tel. 501 610 072

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Ładna, budowlana w pełni uzbrojona działka w SIEDLISKACH, tel. 604 624 875

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

Do sprzedania działka w Henrykowie Uroczu, tel. 501 610 072

Hydraulik tel. 886 576 148

Sprzedam SUPER tanią i budowlaną działkę na południe
od Piaseczna. Łączny koszt ok. 25 000 zł, tel. 602 340 549

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

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

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie w okolicy Tarczyn/Piaseczno, tel. 502 870 325

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI
PIEKARNIKI PŁYTY TEL. 511 204 952
Malowanie, złota rączka, tel. 664 279 666
Wycinka drzew metodą alpinistyczną, przycinanie gałęzi,
tel. 668 031 229
Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998
Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Dwupokojowe, Al. Róż, Piaseczno, tel. 502 586 204

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Prace domowa i opieka, tel. 731 129 311

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

FIRMA W TARCZYNIE ZATRUDNI DO PRACY W BIURZE
OSOBĘ Z DOŚWIADCZENIEM W SPRZEDAŻY. Kontakt
od poniedziałku do piątku w godz.9.00-12.00 pod numerem telefonu 600 404 293 lub email: dj@jablonowo.pl

Mieszkanie do wynajęcia, umeblowane, Piaseczno,
tel. 698 491 981

Emeryt, sprawny, dyspozycyjny, wykształcony,
zmotoryzowany, tel. 783 848 584

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Kierowca kat.B, doświadczony, tel. 603 487 675

Kierowcę kat. C na skład drewna, al. Krakowska, Łazy,
tel. 602 476 553

Kwatery – wygodne łóżka, ciepło, parking, dojazd od
ul. Puławskiej, tel. 604 274 417

Sprzątanie, tel. 880 255 904

Pana do prac ogrodowo-porządkowych, Piaseczno
i okolice, 1/2 etatu, tel. 608 673 131

Sprzątanie, gotowanie, opieka nad starszą osobą,
tel. 505 067 411

Biegłego rewidenta do firmy kosmetycznej,
tel. 501 130 598 janek@esteticagroup.pl
Księgową do firmy kosmetycznej, tel. 501 130 598
janek@esteticagroup.pl
Osoby do sprzątania, krojenia i pakowania pieczywa,
piekarnia Zalesie Dolne, tel. 22 756 90 01, 536 002 001
Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika,
tel. 693 785 277
Nauczyciel do przedszkola i opiekun żłobkowy,
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

KUPIĘ
Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839
Skup srebra, tel. 509 447 601

SPRZEDAM
Drewno kominkowe, suche, tel. 730 767 493
Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO SPRZEDAM

Poszukujemy osób do pracy na produkcji. Miejsce pracy
Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, krajowy, przebieg tylko 199 tys. km., porządny-dobrze się
prowadzi, nie bity, nowe sprzęgło i zawieszenie! Dwa
komplety opon, cena do negocjacji, tel. 668 172 777

Pracownicy do zakładania zieleni, tel. 512 349 101
Pracownicy do pielęgnacji zieleni, tel. 512 349 101

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

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860
Budowy domów tel. 798 836 860
Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów,
tel. 602 77 03 61

Malarskie, tel. 696 120 208

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa,
tel. 604 470 270, 604 470 370

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
KUPIĘ MIESZKANIE - w każdym stanie technicznym i
prawnym, może być do remontu, po spadkowe, zadłużone, komornik, bezpośrednio - szybko i sprawnie, duże
doświadczenie GOTÓWKA DO RĘKI, tel. 575 969 758
Kupie mieszkanie do remontu lub zadłużone, bezpośrednio, za gotówkę, tel. 512 939 790

NAUKA
Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h
tel. 571 373 118
Grupa wsparcia, tel. 571 373 118
Świetlica Marzeń obok Szkoły Podstawowej nr 5
w Piasecznie, tel. 571 373 118
Nauka gry na pianinie, tel. 793 773 792
Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

ZDROWIE I URODA
Rezonans magnetyczny, tel. 668 737 660,
www.btm-biorezonans.pl

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

Zamów
ogłoszenie
drobne
największy nakład
największa skuteczność
w każdy piątek

Hydraulik, tel. 535 872 455
Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

cena od 3 zł za słowo

Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie,
tel. 604 616 890
Przeprowadzki, tel. 505 591 721
Hydrauliczne, wszystkie instalacje. Uprawnienia,
tel. 798 691 851
Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ?
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Piaseczno, ul. Ludowa 2
tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18

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

USŁUGI

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym, Ustanów,
tel. 601 95 34 32

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Pokój 2-osobowy (350+), 1-osobowy (550+) tel. 577 886 988

Pług prod.USA szer.140cm,wał+ brony, tel. 502 561 394

Zatrudnię pomocników brukarza, tel. 509 069 235

Za darmo oddam 1/2 domu z bala do rozebrania,
tel. 515 306 380

Glazura, remonty, tel. 609 926 758

Emeryt z prawem jazdy kat. B, C, tel. 784 992 215

Duży teren w gminie Prażmów wzdłuż drogi,
tel. 735 988 544

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

Elektryk, tel. 666 890 886

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ

SZUKAM PRACY
Niania z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem
lub rodzeństwem u siebie w domu (Piaseczno),
tel. 665 657 107

11

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA,
tel. 606 141 944
ELEWACJE TEL. 792 456 182
DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON
/GIPS, TEL. 792 456 182
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182

Naprawa pralek, tel. 602 322 951
Dachy - krycie, naprawy, tel. 511 928 895
Budowa domów, tel. 730 358 998
Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588
Ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998
Ocieplenia pianą pur, tel. 668 327 588

zatrudni dziennikarzy i korespondentów
CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres:
redaktor.naczelny@kurierpoludniowy.pl
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Dżentelmeni na topie

Emeryci chcą wyjść z piwnicy

POWIAT Pectus i Smolasty zaśpiewają w czerwcu podczas święta Góry
PIASECZNO Kilka miesięcy temu zmienił się zarząd Rejonowego Związku Emerytów, RenKalwarii, Sławomir Uniatowski i Mateusz Ziółko w maju i czerwcu w koncistów i Inwalidów w Piasecznie. – Do naszej organizacji należy prawie 700 osób, mastancińskim amfieteatrze, a Bracia w lipcu dadzą koncert w Tarczynie
rzymy o przestronnym miejscu, w którym moglibyśmy się spotykać – mówi Bogdan
Pawlak, nowy przewodniczący zarządu
Bogdan Pawlak na stanowisku
przewodniczącego piaseczyńskiego
oddziału związku zastąpił Honoratę Kucharską, która pełniła tę funk-

W skład związku wchodzą
emeryci z Piaseczna
i Lesznowoli

W tym roku zadowolone z koncertów powinny być przede
wszystkim panie. Pectus i Uniatowski mogą skraść im serca
Znacie „Barcelonę” śpiewaną przez zespół czterech braci Szczepaników?
Będziecie mieli okazję wykonać ją razem z nimi 15 czerwca w Górze Kalwarii w
trakcie największej miejskiej imprezy plenerowej. Pectus to jeden z najpopularniejszych i lubianych - szczególnie przez panie - zespołów popowych w naszym kraju. Jak mówią sami artyści, jego walorem jest... siła braci. Taki zresztą
tytuł nosił trzeci krążek długogrający zespołu z 2013 roku. Od kilku miesięcy
znany ze swojej elegancji Pectus promuje płytę, na której wykonuje akustyczne wersje utworów.
Z kolei Smolasty (to pseudonim Norberta Smolińskiego), tworzący i wykonujący muzykę z pogranicza R&B, popu i rapu w ubiegłym roku był nominowany do muzycznej nagrody Fryderyki w kategorii „fonograficzny debiut
roku”. Jego zeszłoroczna płyta „Fake Love” we wrześniu znalazła się na 7. miejscu listy pięćdziesięciu najlepiej sprzedających się albumów w Polsce. Smolasty jest nie tylko kompozytorem, piosenkarzem i raperem, ale także producentem muzycznym i gra na gitarze. Znawcy rynku twierdzą, że wykonawca
popularny do tej pory głównie dzięki klipom w internecie („Fake Love” obejrzano 27 mln razy!) ma przed sobą wielką karierę.
Sławomir Uniatowski to kolejny wykonawca o świetnym wokalu. Jego
ostatni przebój „Każdemu wolno kochać” usłyszymy wśród piosenek, które
wykona w konstancińskim amfiteatrze 26 maja na otwarcie sezonu koncertowego w parku. Zaledwie trzy tygodnie później (15 czerwca, z okazji Dni Konstancina) na tej samej scenie zaśpiewa Mateusz Ziółko. To kompozytor, pianista i piosenkarz, który wygrał w 2013 roku telewizyjne show „The Voice of
Poland”, następnie triumfował w konkursie debiutów na festiwalu w Opolu
(wykonując piosenkę Niemena), a ostatnio został zwycięzcą innego programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. W ostatnich latach śpiewał m.in. w duecie z
Sylwią Grzeszczak i Andreą Bocellim.
Szerzej przedstawiać nie trzeba także Braci – zespołu powołanego do
życia w 1997 roku przez Piotra i Wojciecha Cugowskich. Są bardzo zdolni
i popularni, o czym świadczy fakt, że w 2007 roku utworem „Jeszcze Raz”
zespół wywalczył, jako jeden z nielicznych na polskiej scenie muzycznej,
nagrody podczas Sopot TOPtrendy Festival 2007 we wszystkich czterech
kategoriach: Głównej, Internautów, Dziennikarzy oraz Miasta Sopotu. Bracia mają na swoim koncie występy zagraniczne, m.in. na Wembley Arena
w Wielkiej Brytanii, koncertowali również w USA i Kanadzie, a w 2002 roku
Piotr wystąpił u boku Garou. W Tarczynie, podczas święta miasta, Braci
usłyszymy wieczorem 6 lipca.
Na wszystkie koncerty wstęp będzie wolny.
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cję przez trzy kadencje. – Cały czas
jesteśmy z panią Honoratą w kontakcie, mamy bardzo dobre relacje – zapewnia nowy prezes. Piaseczyńscy emeryci i inwalidzi korzystają z gminnego lokalu, znajdującego się w piwnicy bloku przy
ul. Szkolnej 6. Ale to miejsce służy też wymiennie innym organizacjom, jak związkowi kombatantów
czy związkowi niewidomych. – Możemy korzystać z tego lokalu tylko
dwa dni w tygodniu przez kilka godzin – ubolewa Mirosław Szamota,
wiceprezes związku. – Zawsze panuje tu spory ścisk, a do biura stoi
kolejka petentów. Wynika to z faktu, że mamy wielu członków, którzy
zawsze mają coś do załatwienia.
Emeryci potrzebują aktywizacji
– Emeryci mają utrudniony dostęp do wielu aktywności i nie tylko.
Dlatego, jak tylko możemy, staramy
się organizować im czas – zapewnia Bogdan Pawlak. Prezes związku
uważa, że grupy seniorów i emerytów należałoby ujednolicić, zaliczając do nich tylko osoby niepracujące. – Teraz wśród seniorów są także
osoby aktywne zawodowo – mówi.
– Uważam, że z zapewnianego przez
gminy wsparcia, jak choćby dostęp
do dziennych domów dla seniorów,
powinny korzystać osoby, które już
nie pracują. Chodzi o to, aby aktywizować tych, którzy rzeczywiście
tego potrzebują.
Jednak, aby to robić, potrzebne
są odpowiednie miejsca. Wcześniej
członkowie związku często spotykali się w Domu Kultury, gdzie organizowali nawet bale i potańcówki.
– Niestety, od pewnego czasu odnosimy wrażenie, że jesteśmy tam niemile widziani – mówi bez ogródek
Józef Chojnacki, jeden z emerytów.
– Wcześniej można tam było usiąść,
porozmawiać, zjeść ciastko, ludzie
traktowani byli z większym szacunkiem, a teraz wszystko odbywa się
szybko i często na stojaka.
– Nasz chór „Złota jesień” też
powinien mieć odpowiednie miejsce do organizowania prób – dodaje Bogdan Pawlak. – Nie oznacza to

Rejonowy Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Piasecznie musi dzielić lokal z innymi organizacjami
jednak, że z Domu Kultury już nie
korzystamy. Mamy tam spotkania
„na raty”, bo wszyscy razem się nie
zmieścimy. Dlatego apelujemy do
władz, aby stworzyły nam lepsze
miejsce do spotkań i działalności. W
tej chwili w Piasecznie takiego miejsca ewidentnie brakuje.
Chcą postawić na nowe
technologie
Aby lepiej panować nad sprawami organizacyjnymi, zarząd związku chce skomputeryzować księgowość oraz wprowadzić elektroniczną ewidencję członków. – Chcemy
też wprowadzić system informowania zrzeszonych emerytów, rencistów i inwalidów o różnych wy-

darzeniach, np. za pomocą sms
-ów – dodaje Mirosław Szamota. A
propozycji kulturalnych czy rozrywek dostępnych dla starszych osób
jest naprawdę sporo. – Tylko w tym
roku będziemy organizowali wczasy w Jastrzębiej Górze i Krynicy
Morskiej – mówi Bogdan Pawlak.
– Oprócz tego planujemy 3-dniowe wycieczki w Bieszczady i na Suwalszczyznę, wiele wycieczek jednodniowych, występów i potańcówek. Pragnę gorąco podziękować
wszystkim osobom i instytucjom,
którzy od lat wspierają naszą działalność. Bez was z wielu aktywności musielibyśmy po prostu zrezygnować.

Tomasz Wojciuk

GÓRA KALWARIA

Będzie obwodnica, będzie Big Mac
Kalwaryjski ratusz ujawnił, że przy ul. Wojska Polskiego (obok stacji paliw)
stanie restauracja McDonald’s. Hamburgery, frytki i szejki zaczną być serwowane prawdopodobnie niedługo po otwarciu obwodnicy miasta, co ma nastąpić najpóźniej w grudniu tego roku.
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Kasia Dereń walentynkowo
Nie tylko dla zakochanych z okazji walentynek 16 lutego o godz. 18 w Hugonówce (ul. Mostowa 15) zaśpiewa Kasia Dereń. Wokalistka ma jeden z najbardziej obiecujących i nietuzinkowych głosów polskiej estrady. Jest niezwykle wszechstronna i genialna w interpretacji najpiękniejszych piosenek, obdarowana niezwykłą skalą i siłą wokalu. Artystkę usłyszymy w nastrojowym, walentynkowym repertuarze. Kasia Dereń ma na swoim koncie solowe nagrania, autorskie utwory, aranżacje znanych przebojów, a także współpracę z największymi polskimi gwiazdami, m.in. Natalią i Pauliną Przybysz, Natalią Kukulską, Andrzejem Piasecznym i Edytą Górniak. Jest finalistką drugiej edycji popularnego programu The Voice of Poland. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w kasie KDK oraz na stronie www.konstancinskidomkultury.pl.
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