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Zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt 
dla wójt Lesznowoli
LESZNOWOLA W środę rano do domu wójt Lesznowoli Marii 

Jolanty B.-W. zapukali funkcjonariusze Centralnego Biu-

ra Antykorupcyjnego. Wójt została zatrzymana, a wie-

czorem usłyszała sześć zarzutów, za które może grozić 

jej nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wczoraj pro-

kuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy 

areszt dla B.-W. Postanowienie sądu w tej sprawie ma za-

paść dzisiaj

Otwarto 
Jadłodzielnię
PIASECZNO Pierwsza w mieście Jadłodzielnia została otwar-

ta we wtorek po południu w szczycie budynku przy ul. 

Warszawskiej 1, od strony Chyliczkowskiej. - To miejsce 

powstało po to, aby nie marnować jedzenia – podkreśla 

Wioletta Urban z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, który będzie sprawował pieczę nad punktem
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Śmierć na torach

Skradziono dacię

Piją i jeżdżą

Nieletni z narkotykami

Odpowie za kradzież volkswagena

Zemsta na samochodzie?

Ukradziono opla z ładunkiem desek

Nieletni okradali z perfum drogerię

 W nocy z 5 na 6 lipca na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w 
Gąskach zginął 25-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło około półno-
cy. Z naszych informacji wynika, że jadący motorowerem 25-latek wje-
chał wprost pod pociąg i poniósł śmierć na miejscu. Czynności w rejonie 
przejazdu toczyły się do wczesnych godzin porannych. Aby ułatwić pra-
cę służbom i prokuratorowi miejsce, w którym doszło do tragedii, oświe-
tlili refl ektorami strażacy z OSP Tarczyn. Przyczyny wypadku bada policja 
pod nadzorem prokuratury.

 Z parkingu przy stacji PKP w Nowej Iwicznej między 5 a 7 lipca skra-
dziono dacię lodgy z 2015 roku o wartości około 30 tys. zł. Policja prosi 
o kontakt osoby, które widziały moment popełniania przestępstwa lub 
znają personalia złodziei.  

 W ostatnią niedzielę, w krótkim odstępie czasu, policjanci zatrzyma-
li dwóch nietrzeźwych kierowców. Pierwszy z nich wpadł na ulicy Pu-
ławskiej, a drugi na Młynarskiej. Obydwaj stracili już prawo jazdy i staną 
przed sądem. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. 

 We wtorek w Bielawie policjanci zatrzymali dwóch nieletnich, którzy 
mieli przy sobie środki odurzające. Mundurowi zarekwirowali w sumie 
około 3 gramów marihuany. Obydwaj chłopcy będą tłumaczyć się przed 
sądem rodzinnym. 

 Z jednej z ulic na warszawskim Ursynowie został skradziony vw 
transporter. Po przesłuchaniu świadków i przeanalizowaniu materiału 
dowodowego, policjanci wskazali potencjalnego złodzieja - 22-letniego 
mieszkańca Białegostoku. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu za-
mieszkania. Tłumaczył, że znalazł kluczyki od samochodu na ulicy. Wziął 
więc volkswagena i sprzedał go  znajomemu. 22-latek został zatrzyma-
ny. Okazało się, że ma na sumieniu także kradzież elektronarzędzi o war-
tości około 12 tys. zł. Białostocczanin usłyszał zarzuty kradzieży z włama-
niem i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu do 10 lat pozbawie-
nia wolności. 

 W nocy z soboty na niedzielę w Tarczynie nieznani sprawcy zdewa-
stowali Nissana Murano. Auto zostało pomalowane sprejem, wybito w 
nim szyby i kompletnie zdewastowano wnętrze, m.in. poprzez pocięcie 
tapicerki. Straty wyceniono na około 10 tys. zł. Policja szuka sprawców 
tego aktu wandalizmu. 

 Tydzień temu z terenu fi rmy mieszczącej się przy al. Krakowskiej w 
Grzędach skradziono dostawczego opla z ładunkiem desek elewacyj-
nych i legarów słupowych. Wartość skradzionego towaru, który do tej 
pory nie został odnaleziony, oszacowano na około 60 tys. zł. 

 Dwa dni temu na terenie miasta policjanci zatrzymali dwóch 14-lat-
ków i 15-latkę, którzy kradli markowe perfumy z jednej z drogerii. Straty 
z tego tytułu oszacowano wstępnie na około 2,5 tys. zł. Jeden z zatrzy-
manych miał przy sobie dodatkowo środki odurzające. Cała trójka stanie 
przed sądem rodzinnym. Sprawa jest rozwojowa.
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K O N D O L E N C J E R E K L A M A

Trzykrotna podwyżka 
cen za odbiór śmieci!
LESZNOWOLA Do tej pory jedną z nielicznych gmin na naszym terenie, która skutecznie broniła się przed 

drastycznymi podwyżkami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów była Lesznowola. Niestety, od 1 

września ceny za tę usługę wzrosną niemal 3-krotnie

 Tak naprawdę wzrostu cen moż-
na było spodziewać się już na po-
czątku czerwca, kiedy to został 
otwarty przetarg na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów z terenu 
gminy. Usługa ma być realizowana 

od 1 sierpnia do końca 2020 roku 
i chciały się jej podjąć cztery fir-
my. Najkorzystniejszą ofertę przed-
stawił Jarper z Wólki Kosowskiej, 
proponując nieco ponad 20 mln zł 
podczas gdy gmina zarezerwowała 
na ten cel niecałe... 8,3 mln zł. Po-
czątkowo nie było wiadomo, czy, ze 
względu na wysokie ceny, przetarg 
nie zostanie unieważniony. Koniec 
końców gmina zdecydowała się za-
wrzeć z Jarperem umowę, która zo-
stanie podpisana około 20 lipca. Ak-
tualnie trwa kompletowanie doku-
mentacji. 
 Zaakceptowanie ceny Jarpe-
ra  niestety będzie wiązało się dla 
mieszkańców z dużymi podwyż-
kami. Podczas czwartkowej sesji 
rady gminy została podjęta uchwa-
ła określająca nowe stawki, któ-
re mają zacząć obowiązywać od 1 

września. Obecnie mieszkańcy pła-
cą za śmieci od metra sześciennego 
zużytej wody. Za śmieci segregowa-
ne stawka wynosiła do tej pory 4 zł 
za m sześć., a za zmieszane – 8 zł za 
m sześć. Teraz będzie to odpowied-
nio 11,85 zł za m sześć. oraz 23,70 zł 
za m sześć. W uzasadnieniu uchwały 
czytamy, że wzrost cen jest spowo-
dowany „rosnącymi lawinowo kosz-
tami zagospodarowania odpadów” 
oraz wzrostem opłaty marszałkow-
skiej za ich składowanie. 
 Co jeszcze zmieni się dla miesz-

kańców od 1 września? Wszystko 
wskazuje na to, że Jarper zapropo-
nuje nowy harmonogram odbioru 
odpadów. Firma dysponuje bowiem 
nowoczesnymi samochodami, któ-
re jednocześnie mogą odbierać kilka 
frakcji. Niestety, mimo podwyżek, 
mieszkańcy nadal będą musieli sami 
zaopatrywać się w worki na odpady. 
Nie wiadomo jednak jak długo prze-
trwa to rozwiązanie, ponieważ co-
raz częściej mówi się o zastąpieniu 
plastikowych worków koszami. 

Tomasz Wojciuk

Już wiadomo, że odpady w gminie Lesznowola od 1 września 

będzie odbierała miejscowa firma Jarper

Dla mieszkańców od 

września zmieni się nie 

tylko cena, ale także prawdo-

podobnie harmonogram 

odbioru odpadów

Dzień zabawy i wzruszeń
TARCZYN W ostatnią sobotę czarne chmury zbierały się nad Tarczynem, ale szczęśliwie większych opadów 

deszczu nie było i kolejne święto miasta można zaliczyć do udanych
 Tradycyjnie Dni Tarczyna odby-
ły się na targowisku miejskim przy 
ulicy Grójeckiej. Dzieci do wspólnej 
zabawy porwał zespół Kosmokwa-
ków, zapraszając do tanecznej po-
dróży w różne regiony świata oraz 
wciągając najmłodszych w szereg 
pomysłowych animacji. 
 Ze sceny wszystkich mieszkańców 
i przybyłych gości powitała burmistrz 
Barbara Galicz, zapraszając na mu-
zyczne atrakcje wieczoru.  Zanim jed-
nak to nastąpiło nadano prestiżowy 
tytuł Honorowego Obywatela Mia-
sta Tarczyna śp. Romanowi Koła-
kowskiemu, który odebrała małżon-
ka – Agata Klimczak-Kołakowska.
 Pierwszym muzycznym wyda-
rzeniem wieczoru był przepiękny i 

wzruszający występ artystów Teatru 
Piosenki, który wykonywał utwo-
ry Romana Kołakowskiego. Gwiaz-

dą tegorocznych Dni Tarczyna był 
Piotr Cugowski.

AB



PIASECZNO

Gimnastyka w parku miejskim
 W każdy wakacyjny czwartek w parku miejskim przy ul. Chyliczkow-
skiej będą odbywały się ćwiczenia gimnastyczne z doświadczoną in-
struktorką. Zbiórka o godz. 9 przy placu zabaw. Uczestnicy powinni być 
wyposażeni w matę lub kocyk. Zajęcia są bezpłatne.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Coraz bliżej elektrycznego autobusu
 Przy ul. Wilanowskiej na osiedlu Grappa zakończył się montaż stacji ła-
dowania elektrycznego autobusu. Przez najbliższe tygodnie urządzenie ma 
być testowane. Jak wszystko dobrze pójdzie nowa linia 251 łącząca Grap-
pę z Metrem Kabaty (przez Jeziornę i Klarysew) obsługiwana przez jedyny 
na terenie powiatu autobus elektryczny ruszy od września. - Ten ekologicz-
ny środek transportu świetnie będzie wpisywał się w charakter uzdrowiska 
– uważa burmistrz Kazimierz Jańczuk.

TW

URSYNÓW

Ursynowskie Lato Filmowe
 W czwartek 18 lipca w Parku im. R. Kozłowskiego (Kopa Cwila) w ra-
mach kina plenerowego będzie można obejrzeć fi lm „Źle się dzieje w 
El Royale” (USA, 2018. Reż. Drew Goddard). Początek o godzinie 21.45. 
Wstęp wolny.

Tyl.
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Otwarto Jadłodzielnię
PIASECZNO Pierwsza w mieście Jadłodzielnia została otwarta we wtorek po południu 

w szczycie budynku przy ul. Warszawskiej 1, od strony Chyliczkowskiej. - To miejsce 

powstało po to, aby nie marnować jedzenia – podkreśla Wioletta Urban z Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie sprawował pieczę nad punktem

 Jadłodzielnia jest projektem zre-
alizowanym w ramach budżetu oby-
watelskiego. W niewielkim pomiesz-
czeniu znajduje się lodówka oraz 
półki na suche produkty spożywcze. 
W dniu otwarcia jadłodzielnia ofe-
rowała m.in. świeże bułki dostarczo-

ne przez jeden z pobliskich sklepów, 
nabiał, wędliny, ciastka oraz krówki, 
ufundowane przez urząd gminy. 
 - Mam nadzieję, że to dopie-
ro początek innowacyjnych pomy-
słów w naszej polityce społecznej – 
mówił podczas przecinania wstę-
gi burmistrz Daniel Putkiewicz. 
- Wierzę, że to miejsce będzie słu-
żyło mieszkańcom.
 Jadłodzielnia ma być czynna 
przez cały rok. Pomieszczenie jest 
zadaszone, zamykane i ogrzewane. 
W okresie letnim będzie otwarta co-
dziennie w godz. 7.30-18.30. Zimą 
godziny jej pracy prawdopodobnie 
zostaną nieco skrócone.  Miejscem 
ma zajmować się jeden z pracowni-
ków MGOPS-u, który będzie spra-
wował nadzór nad produktami.
 - Powiadomiliśmy już pobliskie 
sklepy i punkty gastronomiczne, że 
otworzyło się takie miejsce i mogą 

przynosić do niego produkty – mówi 
Wioletta Urban. - Zależy nam, żeby 
Jadłodzielnia żyła, bo powstała po 
to, aby nie marnować jedzenia. Za-
chęcam wszystkich mieszkańców 
do jak najczęstszego korzystania z 
punktu. Wierzymy, że będą robić to 
odpowiedzialnie.

 A tymczasem MGOPS obmy-
śla już kolejne, proekologiczne 
inicjatywy. Jedną z nich jest po-
mysł utworzenia miejsca, do któ-
rego można by przynosić niepo-
trzebne ubrania. 

Tomasz Wojciuk

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. burmistrz 

Piaseczna Daniel Putkiewicz oraz pomysłodawczyni 

przedsięwzięcia, Danuta Samek (w środku)

 Jadłodzielnię ma każdego 

dnia otwierać i zamykać wo-

lontariusz, pan Waldemar

R E K L A M A

R E K L A M A

Rusza przebudowa ulicy Sikorskiego
 Od wczoraj ulica Sikorskiego na odcinku od ulicy Powstańców War-
szawy do alei Róż jest wyłączona z ruchu kołowego. Nie można chodzić 
też chodnikiem znajdującym się po północnej stronie jezdni. Dojazd do 
basenu i boiska jest możliwy od strony ul. Wojska Polskiego. 

TW
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Uchylono uchwały dotyczące
rozliczeń z SGGW
KONSTANCIN-JEZIORNA W ubiegły piątek odbyła się sesja nadzwyczajna, podczas której 

uchylono trzy uchwały z 28 maja, dotyczące ustaleń z SGGW. O sprawie, którą zainte-

resowała się także telewizja publiczna, pisaliśmy kilka dni temu

 Podczas majowej sesji radni 
zgodzili się, aby gmina kupiła od 
SGGW za nieco ponad 9 mln zł 
działkę w rejonie ul. Wilanowskiej 
i Witaminowej o powierzchni oko-
ło 18,4 ha, na której miałoby po-
wstać Centrum Sportu (nie wiado-
mo jeszcze w jakiej formule). Ko-
lejna uchwała dotyczyła sprzeda-

ży SGGW – również za nieco po-
nad 9 mln zł - około 191 ha grun-
tów (33 działki), które uczelnia ma 
w użytkowaniu wieczystym. Ostat-
nia określała wysokość przyznanej 
uczelni bonifikaty, którą ustalono 
na 10 proc. Później odbyła się kolej-
na sesja, podczas której część rad-
nych i mieszkańców skrytykowało te 
zamierzenia.  - Cena wynikająca z 
przygotowanego kilka lat temu ope-
ratu jest zbyt niska – podniósł radny 
Arkadiusz Głowacki. - My za 9 mln 
zł kupujemy tylko 18 ha, a SGGW – 
ponad 190 ha. Uczelnia nas  szan-
tażuje. Szachuje drogami na osiedlu 
Obory. Chcą przejąć ogromny ob-
szar w białych rękawiczkach i pew-
nie zaraz go sprzedać. Na to nie ma 
i nie będzie naszej zgody. 
 Burmistrz Kazimierz Jańczuk 
cierpliwie wyjaśniał, że urząd działa 
transparentnie, każda kwestia zwią-
zana z SGGW jest rozpatrywana 
osobno, a wycenę gruntów przygo-
towali biegli rzeczoznawcy. Przypo-
mniał też, że tereny które chce nabyć 
SGGW, są przez najbliższe 90 lat w 
użytkowaniu wieczystym uczelni i gmi-
na nie będzie w stanie nic z nimi zrobić. 
Wiceburmistrz Ryszard Machałek za-
znaczał, że gmina nie sprzedaje żad-
nego gruntu, tylko przekształca użyt-
kowanie wieczyste w prawo własności. 
- To zupełnie co innego – przekonywał. 
Te wyjaśnienia okazały się jednak nie-
wystarczające. 
 We wtorek 2 lipca radni Krzysztof 
Bajkowski, Arek Głowacki i Włodzi-
mierz Wojdak złożyli wniosek o zwo-
łanie sesji nadzwyczajnej celem uchy-
lenia wszystkich trzech podjętych w 
maju uchwał. Sesja odbyła się trzy 
dni później i nie brakowało podczas 
niej emocjonalnych dyskusji i prze-
rzucania się argumentami. - Wycena 
działki, którą chcemy pozyskać pod 
Centrum Sportu, początkowo była 
na poziomie 4,3 mln zł – zauważył 
Krzysztof Bajkowski. - Kiedy wyszła 

na jaw planowana przez gminę inwe-
stycja, jej wartość wzrosła do ponad 9 
mln zł. Informację tę znalazłem w pi-
śmie od burmistrza, które dotarło do 
nas już po majowej sesji. Podejmując 
uchwały nie dysponowaliśmy pełny-
mi informacjami. 
 Finalnie 10 radnych zgodziło się 
z tymi argumentami i zagłosowało 
za anulowaniem uchwał (8 radnych 
było temu przeciwnych). 
 Radni, którzy złożyli wnio-
sek o zwołanie sesji przypominają, 
że SGGW jest winna gminie oko-
ło 6 mln zł i za te pieniądze samo-
rząd powinien otrzymać działkę 
pod Centrum Sportu oraz przejąć 
działki pod drogi na osiedlu Obory. 

- Wówczas nie będzie trzeba sprze-
dawać uczelni 190 ha gruntów – 
uważa Krzysztof Bajkowski. - Co się 
tyczy samego Centrum Sportu, to w 
sprawie jego ostatecznego kształtu i 
lokalizacji powinny odbyć się kon-
sultacje społeczne. 
 Wiceburmistrz Ryszard Ma-
chałek twierdzi, że kwestia zakupu 
działki pod Centrum Sportu zna-
lazła się w zawieszeniu. - Burmistrz 
nie może dalej negocjować z SGGW, 
jeśli rada miejska nie wyraziła zgody 
na zakup terenu – wyjaśnia. - Co bę-
dzie dalej z Centrum Sportu? To jest 
pytanie do rady miejskiej.

Tomasz Wojciuk

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, pod którym podpisa-

ło się w sumie 6 radnych, złożyli Krzysztof Bajkowski (od lewej), 

Włodzimierz Wojdak oraz Arek Głowacki

Za uchyleniem majowych 

uchwał zagłosowało 10 rad-

nych, 8 było temu przeciwnych

Już w najbliższy weekend
Jazz Zdrój Festiwal!
KONSTANCIN-JEZIORNA VII Jazz Zdrój Festiwal to wyjątkowe wydarze-

nie muzyczne, poświęcone pamięci wybitnego jazzmana Louisa Arm-

stronga. Jazz w najlepszym wykonaniu zabrzmi w amfi teatrze w Par-

ku Zdrojowym już 13 i 14 lipca

 Festiwal odbywający się latem w konstancińskim Parku Zdrojowym jest 
jedną z największych imprez tego typu na Mazowszu. W sobotę i niedzielę 
będzie można posłuchać przede wszystkim klasycznego jazzu, nawiązujące-
go do czasów powstania letniska. Wystąpią znane zespoły zarówno z Polski, 
jak i z zagranicy, m.in. The Warsaw Dixielanders (rozpoczną festiwal w sobo-
tę o godz. 16), Jan Młynarczyk Old Jazz Production (sobota, 17.30), Hotsy Tot-
sy Five (Republika Czeska) czy Carlings Family (Szwecja), który zakończy im-
prezę w niedzielę o godz. 19. Nie zabraknie również wieczornego, sobotnie-
go Jamm Sesion z pokazem tańca szkoły Shim Sham (altana przy Hugonów-
ce), zaplanowanego na godz. 21. 

TW

Ekspresowy 
i spektakularny efekt

Nowa generacja pielęgnacji olejkami Q3 OIL RICH to zabieg dedykowany 

współczesnym kobietom: ambitnym, zabieganym, spełniającym się zawo-

dowo i prywatnie

 Wystarczy 10 minut by Twoje włosy olśniewały blaskiem. Formuły pro-

duktów zawierające olejki znane ze swoich pielęgnacyjnych właściwości: ar-

ganowy, makadamia oraz z siemienia lnianego, zapewniają głęboką regene-

rację, nawilżenie i zdrowie.

 W pierwszym etapie, dwufazowa odżywka Q3 OIL PRIMER sprawia, 

że włosy stają się niczym malarskie płótno, gotowe na przyjęcie prawdzi-

wego bogactwa olejków zawartych w koktajlu Q3 OIL RICH. W tym eta-

pie, składniki pielęgnacyjne penetrują strukturę włosa by nasycić ją wital-

nością i siłą na poziomie komórkowym. Zabieg kończy olejek nabłyszcza-

jący Q3 OIL LUXURY, który utrwala działanie poprzednich kosmetyków 

i dodatkowo nadaje włosom połysk przyciągający zazdrosne spojrzenia. 

Formuły poszczególnych produktów zawierają pigmenty neutralizujące 

niepożądany żółty odcień włosów blond. Q3 OIL zawiera filtry UV, które 

chronią włosy przed działaniem promieni słonecznych, wysokich tempe-

ratur i dbają o blask Twojego upragnionego koloru.

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

P R O M O C J A

R E K L A M A

PIASECZNO

Eko-Niedziele na Górkach Szymona
 W każdą niedzielę lipca i sierpnia na Górkach Szymona w Zalesiu Dol-
nym będą odbywały się Eko-Niedziele, czyli warsztaty o tematyce ekolo-
gicznej dla całych rodzin. Podczas pikniku zaplanowano m.in. tworzenie fi -
gurek z warzyw i owoców, gry i zabawy dla dzieci, pogadanki na temat bez-
pieczeństwa  nad wodą oraz zasad segregacji odpadów, prelekcje dotyczą-
ce odnawialnych źródeł energii oraz wpływu zanieczyszczonego powietrza 
na zmiany klimatyczne. Warsztaty będą odbywały się w godz. 10-15.

TW

KONSTANCIN-JEZIORNA

Nowe ścieżki rowerowe
 Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na budowę ciągu 
pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Drewny, od skrzyżowania z 
ul. Przyczółkową do granicy z gminą Konstancina-Jeziorna. Trasa ma mieć 
długość ponad pół kilometra i jest kolejnym etapem budowy połączenia 
między miastami. ZDM planuje jeszcze budowę sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Drewny i Przyczółkowej. 

TW
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Wpadli na pomysł, 
jak walczyć z komarami
GÓRA KALWARIA Gmina zainwestowała w budki lęgowe dla jerzyków, 

które niedługo zostaną powieszone na północnej i wschodniej ścianie 

urzędu. Te niewielkie, przypominające jaskółki ptaki zjadają nawet do 

kilkunastu tysięcy komarów i meszek na dobę

 W tym roku plaga komarów jest wyjątkowo dokuczliwa. W czerwcu gmina 
zleciła odkomarzanie w ścisłym centrum miasta. Ten zabieg okazał się jednak 
mało skuteczny. Dlatego postanowiono sięgnąć po inne, bardziej naturalne 
metody walki z uciążliwymi insektami. Już w przyszłym tygodniu na ścianach 
urzędu przy ul. 3 Maja 10 zawiśnie około 20 budek lęgowych dla jerzyków. Ko-
lejnych pięć budek zostanie umocowanych na północnej ścianie hali sporto-
wej przy ul. Białka. Budki, wykonane na Warsztatach Terapii Zajęciowej Kato-
lickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej znaj-
dą się dość wysoko nad ziemią, tak jak lubią te niewielkie ptaki. Jerzyki będą 
w Polsce mniej więcej do sierpnia. Potem odlatują do ciepłych krajów.

TW

Budki dla jerzyków wykonują podopieczni 

Warsztatów Terapii Zajęciowej KSN AW

Burmistrzowie oprowadzili 
mieszkańców po nowej szkole
PIASECZNO W środę po południu ofi cjalnie zaprezentowano mieszkańcom Centrum Edu-

kacyjno-Multimedialne, wybudowane przy ul. Jana Pawła II. Nowa szkoła przyjmie 

pierwszych uczniów 2 września

 Wycieczki po szkole odbywały 
się w kilku turach, a zainteresowanie 
nimi było naprawdę spore. Miesz-
kańców na miejscu witali burmistrz 
Piaseczna Daniel Putkiewicz oraz 
wiceburmistrz Hanna Kułakowska-
Michalak, którzy opowiadali o no-

wej szkole i cierpliwie odpowiadali 
na różne, nawet najbardziej szczegó-
łowe pytania. W głównym holu wy-
wieszono plansze z innymi plano-
wanymi przez gminę inwestycjami, 
m.in. znalazła się wśród nich kon-
cepcja budowy wielopoziomowego 
parkingu przy ul. Dworcowej.  
 Wśród gości przeważali rodzi-
ce dzieci, które wkrótce rozpoczną 
w CEM naukę. - Ale tu dużo miejsca 
– nie mogła nadziwić się jedna z 

mam. Rzeczywiście, trzeba przyznać 
że szkoła, której budowa od rozpo-
częcia negocjacji dotyczących zaku-
pu gruntów ciągnęła się niemal 10 
lat i kosztowała ponad 50 mln zł robi 

imponujące wrażenie. Jest przestron-
na, jasna, przyjazna, otoczona zie-
lenią. Wszystkie pomieszczenia są 
duże i dobrze rozplanowane. Uwagę 
zwracają szerokie korytarze, ciekawa 
kolorystyka sal i sanitariatów oraz 
ogromnych rozmiarów hala sporto-
wa z widownią. Na zewnątrz znajdu-
je się m.in. plac zabaw oraz trzy bo-
iska sportowe. 
 Nie było chyba osoby, która nie 
byłaby pod wrażeniem nowoczesne-
go Centrum Edukacyjno-Multime-
dialnego (swą siedzibę w nim bę-
dzie miała również biblioteka). Już 
od września naukę w CEM rozpocz-
nie około 350 dzieci (zaplanowano 
początkowo 17 oddziałów, choć do-
celowo może ich być nawet 25). W 
przedszkolu, które znajduje się na 
parterze i pierwszym piętrze, zmie-
ści się kolejnych 250 maluchów.

Tomasz Wojciuk

Przed szkołą, od strony ulicy Jana Pawła II, wykonano 

przestronny parking i nowe nasadzenia

Szkoła została dostosowana 

także do potrzeb osób

niepełnosprawnych

R E K L A M A

R E K L A M A
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Kameralna inauguracja
PIASECZNO Około 200 osób wysłuchało pierwszego wakacyjnego kon-

certu organizowanego przez Centrum Kultury w Piasecznie

 Występ Befane zainaugurował Muzykę na Skwerze - cykl letnich koncer-
tów plenerowych na skwerze Kisiela. Organizatorzy wydarzenia postawili w 
tym roku na różnorodność. Każdy koncert ma, w założeniu, stanowić zupełnie 
odrębną podróż w świecie muzyki. 
 Niektórzy uczestnicy sobotniej imprezy mogli z początku poczuć się nieco 
zaskoczeni, gdyż – z uwagi na niepewną pogodę - została ona przeniesiona do 
pobliskiego Zakątka Kultury. Jak się okazało, kameralny klimat tego miejsca pa-
sował jednak dużo bardziej do zaproponowanej tego wieczoru muzyki. Wystą-
piły bowiem cztery młode, utalentowane artystki z instrumentami smyczkowy-
mi. Befane zaprezentowały jedynie wąski wycinek ze swego 10-godzinnego re-
pertuaru, wykonując zarówno dzieła muzyki klasycznej, jak i popularnej.
 - Jeżeli nie będzie nas w trakcie kolejnych koncertów na Skwerze Kisiela, to 
zapraszamy do Zakątka Kultury – powiedziała na zakończenie Katarzyna Bier-
nadska-Hernik z Centrum Kultury w Piasecznie. - Cały czas eksperymentuje-
my z szukaniem właściwego miejsca w centrum miasta. Dziś uznaliśmy, że bę-
dzie tu po prostu lepsza atmosfera. W przypadku deszczu zapraszamy nato-
miast do Domu Kultury przy ulicy Kościuszki.
 Kolejny koncert w ramach Muzyki na Skwerze odbędzie się w sobotę 20 
lipca. Wystąpi Francis Tuan i zaprezentuje elektryczny pop z orientalnymi 
brzmieniami. Początek o godzinie 19.30.

Grzegorz Tylec

GÓRA KALWARII

I Grand Prix Góry Kalwarii w siatkówce plażowej
 W turnieju, rozegranym 7 lipca na boiskach koło basenu rywalizowały aż 
24 duety m.in. z Warszawy, Otwocka, Warki czy Pionek. Spośród mężczyzn 
najlepsi okazali się Dominik Szyszka i Przemysław Sitek (Otwock). Drugie 
miejsce zajęli Przemysław Kiljański i Karol Malec, a trzecie – Jakub Cymba-
ła i Jakub Grabowski. Zmagania kobiet wygrały Agata Getka i Urszula Woj-
tach (Warszawa). Srebro przypadło Julii Kielak i Katarzynie Stachlewskiej, 
zaś brąz – Agacie Pacuszce i Natalii Pelcer. Cykl turniejów plażówki odbywa 
się od siedmiu lat, a organizatorami są Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz UKS 
Budowlani. Drugie tegoroczne zawody zaplanowano na 18 sierpnia.

TW

Jeżdżą starym Jelczem 
i kąpią się pod hydrantem
KONSTANCIN-JEZIORNA Strażacy z OSP Słomczyn od lat walczą o nową strażnicę oraz samo-

chód. - Jesteśmy najstarszą, ale także najbardziej zaniedbaną i niedoinwestowaną jed-

nostką OSP na terenie gminy – mówi Piotr Śliwka, prezes formacji

 Podczas czerwcowej sesji rady 
miejskiej o trudnej sytuacji OSP 
Słomczyn mówiła radna Irena Śliw-
ka (mama pana Piotra). Podnosi-
ła, że ochotnicy nie mają gdzie się 
umyć po akcji, ponieważ w strażni-
cy nie ma toalety. Poprosiła również 
o wygospodarowanie środków na 
nowy samochód, ponieważ użytko-
wany przez OSP Słomczyn Jelcz ma 
już 37 lat i non stop się psuje. Bur-
mistrz Kazimierz Jańczuk zasuge-
rował, że strażacy mogą korzystać z 
sanitariatów znajdujących się w po-
bliskim Domu Ludowym. - Ale tam 
nie ma żadnego prysznica – stwier-
dziła Irena Śliwka. - Według mojej 
wiedzy jest – upierał się burmistrz 
Jańczuk. Postanowiliśmy udać się 
na miejsce i sami sprawdzić, w ja-
kich warunkach spotykają się i wy-
jeżdżają na akcje dzielni strażacy z 
OSP Słomczyn.

Tajemnica pewnego prysznica

 Spotykamy się ze strażakami 
przed garażem, który gmina zbudo-
wała w 2005 roku, a oni – jak twier-
dzą – sami ocieplili. - To była ostat-
nia gminna inwestycja w OSP Słom-
czyn – podkreśla prezes Piotr Śliw-
ka. Strażnica, w której mieści się je-
den wysłużony Jelcz, znajduje się na 
terenie dzierżawionym od pobliskiej 
parafii. Umowa dzierżawy terenu, 
na którym znajduje się także stojący 
kilkadziesiąt metrów dalej Dom Lu-
dowy, jest przedłużana przez gmi-
nę co roku i ma obowiązywać jesz-
cze przez cztery lata. Jednak para-
fia zastrzegła, że nie będzie proble-
mów z jej przedłużeniem. Idziemy 
do Domu Ludowego. Tam najbar-
dziej oczywiście interesują nas sa-

nitariaty. Dochodzimy do toalet z 
umywalkami oraz prysznica, który 
służy za... składzik materiałów róż-
nych. Cóż, okazuje się że rację mieli 
zarówno burmistrz, jak i radna Śliw-
ka – prysznic wprawdzie w domu lu-
dowym jest, ale co z tego, skoro nie 
działa. 

Trudne warunki lokalowe

 Wracamy do strażnicy. - Nawet 
jeśli byśmy chcieli wykąpać się po 
akcji w Domu Ludowym, to i tak nie 
mamy do niego klucza, który jest u 
sołtysa – mówi Sylwester Syskowski. 
- Myjemy się więc pod hydrantem. 
Tak jest szybciej, choć niekoniecznie 
wygodniej. 
 Radna śliwka podkreśla, że OSP 
Słomczyn niedługo skończy 115 lat i 
mocno wrosła w życie lokalnej spo-
łeczności. - Nikt nie wyobraża so-
bie straży w innym miejscu – doda-
je. - Od lat próbujemy tłumaczyć to 
burmistrzowi, prosząc go o niezbęd-
ne inwestycje. 

 Podczas sesji burmistrz Jańczuk 
mówił o konieczności zmiany planu 
miejscowego, co umożliwi rozbudo-
wę strażnicy. - Jednak nawet obec-
nie obowiązujący plan to umożliwia 
– twierdzi radna Śliwka. - Teraz jest 
nam naprawdę ciężko. Węże i sprzęt, 
aby zmieściły się w garażu, kładzie-
my na ziemi. 
 Strażacy twierdzą, że swoje po-
trzeby fizjologiczne załatwiają czę-
sto na tyłach garażu. - Wielu mło-
dych ludzi garnie się do naszej OSP, 
ale widząc panujące tu warunki re-
zygnują – mówi Piotr Śliwka. Wice-
burmistrz Ryszard Machałek twier-
dzi, że grunt na którym stoi garaż 
OSP Słomczyn nie należy do gminy, 
co uniemożliwia realizację na tym 
terenie inwestycji. - Uważam, że po-
winniśmy negocjować z kurią długo-
letnią dzierżawę tej nieruchomości i 
jednocześnie szukać nowej działki 
– mówi. - Z czasem okaże się, która 
opcja jest łatwiejsza do zrealizowa-
nia. Ja osobiście uważam, że OSP 
Słomczyn powinno zostać w do-
tychczasowej lokalizacji, która wią-
że się z historią jednostki. 

Zbierają na nowy samochód

 Strażacy z OSP cały czas za po-
średnictwem portalu zrzutka.pl pro-
wadzą też zbiórkę na nowy samo-
chód. - W starym cały czas coś re-
perujemy. Gdy wyjeżdżamy do akcji, 
odmawiamy modlitwy za bezproble-
mowy powrót – mówi Piotr Śliwka. 
- Udało nam się już uzbierać około 4 
tys. zł. Kolejne 4 tys. zł dołożyliśmy 
z własnego ekwiwalentu za wyjazdy. 
 Strażacy chcą też zwrócić się z 
prośbą w dofinansowaniu samocho-
du do rady miejskiej.

Tomasz Wojciuk

BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 

Podinspektora 

Inspektora 

Inspektora 

Inspektora
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 Do grona najbardziej stresują-
cych wydarzeń w naszym życiu moż-
na zaliczyć między innymi śmierć, 
rozwód czy separację. Ale co cieka-
we, niepokój mogą w nas też wywo-
ływać i pozytywne sytuacje. Dużo 
powodów do stresu mogą, równie 
dobrze, dostarczyć urlop czy ślub. 
  
Stres skraca życie 

i pogarsza jego jakość

 Udowodniono, że dłużej utrzy-
mujący się stan napięcia nerwowe-
go zwiększa ryzyko wystąpienia cho-
rób somatycznych, kardiologicznych 
i nowotworowych. Często pojawiają 
się również takie symptomy jak: lęk, 
depresja, drażliwość, obniżona sa-
moocena, gniew, tiki nerwowe, mdło-
ści, agresja, a nawet i myśli samobój-
cze. W przypadku bardzo intensyw-
nego stresu zmniejsza się dodatkowo 
odporność organizmu na kolejne nie-
przewidziane zdarzenia. Osoby żyją-
ce w stanie permanentnego napięcia 
zwykle też gorzej się odżywiają, się-
gają po używki (papierosy, alkohol 
czy narkotyki), a także izolują się od 
przyjaciół i znajomych. 

Metody walki ze stresem

 Niestety, umiejętność radze-
nia sobie w sytuacjach stresujących 
nie jest dziedziczna. Stanowi raczej 
pewną wypadkową różnych życio-
wych wydarzeń, sposobu myślenia, 
temperamentu czy osobowości czło-
wieka. Dobra wiadomość jest jed-
nak taka, że można nauczyć się le-
piej kontrolować stres i istnieje na to 
kilka sprawdzonych sposobów.
 Na początek spróbuj nieco bar-
dziej uwierzyć w siebie i w swoje 
możliwości. Potraktuj napotykane w 
życiu trudności nie jak przeszkody, 
a bardziej jak wyzwania czy nowe 
doświadczenia i nie bój się poraż-
ki, bo w końcu każda z nich czegoś 
nas uczy. Do odstresowania zaleca-
na jest również aktywność fizycz-
na. Sport i wysiłek fizyczny pozwa-
lają skutecznie rozładować napię-
cie. Nasz organizm zaczyna wów-
czas wydzielać endorfiny i czujemy 
się szczęśliwsi. Ważne jest przy tym 
by wybrana dyscyplina sportu spra-
wiała nam przyjemność. 
 Jeśli źródłem stresu jest nato-
miast jakiś konkretny problem, spró-
buj porozmawiać o nim z bliską oso-
bą, co pozwoli niejednokrotnie ra-
dykalnie zmienić postrzeganie trud-
ności. W sytuacji szczególnie trud-
nej zawsze można też skorzystać z 

porady psychologa lub psychotera-
peuty.

Naucz się odprężać

 Na szczęście, tak samo jak or-
ganizm potrafi przystąpić do mo-
bilizacji w postaci reakcji stresowej, 
jest także w stanie skutecznie się od-
prężyć. Dobrym remedium na stres 
może być relaksacja, która w mniej 
nasilonych problemach zapewnia 
istotną ulgę, a w bardziej złożonych 
–wsparcie terapii. 
 Podstawowe ćwiczenia relaksa-

cyjne są proste i możliwe do zasto-
sowania w warunkach domowych. 
Jednym z nich jest głębokie oddy-
chanie, które wymaga jedynie kil-
ku minut czasu i miejsca do wygod-
nego rozciągnięcia się, a dodatkowo 
może je wspomóc równoczesna aro-
materapia i muzykoterapia. Warto 
również spróbować systematyczne-
go napinania i rozluźniania różnych 
grupy mięśni, jogi, tai-chi czy ćwi-
czeń rytmicznych.

Grzegorz Tylec

Poradnia leczenia nadwagi i otyłości:
tel. 22 73 54 100 

ul. Mickiewicza 39 

05-500 Piaseczno 

Dziecko u dietetyka
Dziecko na diecie -  to stwierdzenie może budzić w nas mie-

szane uczucia, ponieważ dieta kojarzy nam się z wyrzecze-

niami, niedoborami i głodem. Czy słusznie? Na to pytanie, 

jak prawidłowo żywić dziecko odpowiada Marta Warzocha-

Szkupińska, dietetyk ze Szpitala św. Anny w Piasecznie.

 - Dieta to przede wszyst-
kim styl życia i sposób od-
żywiania. Nie jest więc sy-
nonimem odmawiania czy 
ograniczania jedzenia. Die-
ta dziecka powinna być róż-
norodna i odżywcza by za-
pewnić zarówno mu zdro-
wy rozwój, jak i prawidłową 
masę ciała. Rodzicom może 
być jednak trudno precy-
zyjnie określić co i w jakich 
ilościach powinno zjadać 
ich dziecko, zwłaszcza jeśli 
dziecko ma problemy zdro-
wotne np. nadwagę lub 
alergie pokarmowe – wyjaśnia Marta Warzocha-Szkupińska.

 Instytut Żywności i Żywienia wyszedł naprzeciw potrzebom rodziców 
i przygotował proste narzędzie, umożliwiające układanie zdrowej diety dzie-
ci - piramidę zdrowego żywienia i aktywności fi zycznej. Im wyższy poziom 
piramidy, tym mniej i rzadziej należy spożywać dany produkt. Należy jed-
nak zaznaczyć, że u podstawy piramidy nie znajduje się żywność a aktyw-
ność fi zyczna. Dziecko powinno być aktywne co najmniej godzinę dzien-
nie! Zasugerowano ograniczenie korzystania  z urządzeń elektronicznych, 
w tym przede wszystkim z komputerów, tabletów i smartfonów do 2 godzin 
na dobę. Podkreślono również jak istotny dla zdrowia jest długi sen oraz na-
wyk i technika mycia zębów po jedzeniu i (90% dzieci ma próchnicę). Nowo-
ścią jest też zasada systematycznych pomiarów masy ciała oraz odnoszenie 
ich do aktualnych norm (np. siatek centylowych). W ostatnich 40 latach oty-

łość wśród dzieci i młodzieży wzrosła 11-krotnie, a polskie dzieci są jed-

nymi z najszybciej tyjących w Europie. Problem jest poważny, bo otyłość 
to choroba. Kontrolowanie masy ciała jest więc niezmiernie istotnym ele-
mentem profi laktycznym. Jeżeli widzimy, że masa ciała dziecka systema-

tycznie wzrasta warto poradzić się dietetyka. Taki specjalista oceni, czy są 
powody do niepokoju i ewentualnie zaproponuje odpowiednie postępowa-
nie. Oszacuje też zapotrzebowanie energetyczne dziecka i nauczy rodziców 
jak komponować posiłki aby tego zapotrzebowania nie przekraczać. Dodat-
kowo oceni dotychczasowy sposób żywienia i wskaże ewentualne błędy. Jest 
to ważne, ponieważ oprócz nadwagi czy otyłości nieprawidłowo skompono-
wana dieta może prowadzić do długotrwałych niedoborów, szczególnie, je-
żeli dziecko jest na diecie eliminacyjnej, np. bezmlecznej.

P R O M O C J A

Testy nietolerancji pokarmowej, testy
 nietolerancji antybiotyków oraz prenatalne

 testy genetyczne w Przychodni Grapa

P R O M O C J A

Przychodnia Grapa

Al. Wojska Polskiego 6

05-520 Konstancin-Jeziorna

Tel. 22 69 00 650

Panie doktorze, czy to praw-

da, że w Przychodni Grapa 

pacjenci mogą wykonać test, 

który powie im jaki antybio-

tyk na nich zadziała a jaki nie?

 dr Marek Rychlik Dyrek-

tor Medyczny Przychodni 

Grapa: Tak, powiem więcej, 
test nietolerancji antybioty-
ków na podstawie próbki krwi 
pozwala dokładnie określić, 
które antybiotyki  z badanych 
20 najpopularniejszych, wy-
wołują reakcję alergiczną w 
naszym organizmie. Jest to ba-
danie niezwykle istotne przy 
przepisywaniu antybiotyku w 
przypadku infekcji u pacjenta. 

Jakie jeszcze testy można wykonać w Grapie? 

 dr MR: Można wykonać test nietolerancji pokarmowej, który bada reakcję im-
munologiczną na 176 pokarmów. Nasi pacjenci uskarżają się różne dolegliwości, któ-
re obserwują u siebie po jedzeniu, np. po szklance mleka niektórym w brzuchu za-
czyna burczeć, u innych czekolada powoduje rozdrażnienie,  kolejnym chleb i ciasta 
leżą ciężko na żołądku, u niektórych po posiłkach występują bóle głowy, zmęczenie, 
wzdęcia. To, co wydaje się być reakcją na stres lub chorobą, w rzeczywistości może być 
alergią lub nietolerancją pokarmową, dlatego w Grapie można wykonać test z próbki 
krwi, który da odpowiedź, które pokarmy (aż 176) i w jakim stopniu wywołują niepo-
żądaną reakcję organizmu.  Wynik jest uzupełniony listą pokarmów wskazanych, do-
zwolonych i przeciwwskazanych oraz propozycją diety mającej na celu oczyszczenie i 
usprawnienie funkcjonowania jelit. 
 Mamy również ofertę dla przyszłych mam. Ponieważ coraz więcej kobiet decydu-
je się na późne macierzyństwo, można wykonać w Grapie genetyczne testy prena-

talne neoBona. Test jest odpowiedni dla każdej matki i każdego rodzaju ciąży. Test 
można wykonać już w 10 tygodniu ciąży, przy czym 10 tydzień powinien się kończyć. 
Nie ma granicy do którego tygodnia wykonuje się test. Cała procedura polega na po-
braniu krwi od ciężarnej, dzięki temu test w żaden sposób nie zagraża płodowi – jest 
całkowicie nieinwazyjny. Test jest niezwykle dokładny, ma wysoką czułość, ponad 

99% przy Zespole Down’a i Patau, powyżej 97% przy Zespole Edwardsa. Stwier-

dza wiele innych wad genetycznych, a także pozwala na określenie płci płodu. 

www.przychodniagrapa.pl
facebook/przychodniagrapa

Dziękuję za rozmowę. 
Artykuł służy do celów informacyjnych. 

Jak radzić sobie ze stresem?
Stres dotyka każdego z nas i sam w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym. W wielu momentach pomaga  

skuteczniej przezwyciężyć napotykane w życiu problemy na zasadzie szybkiej, mobilizującej cały organizm 

reakcji. Problem pojawia się jednak wówczas, gdy mamy do czynienia ze stresem chronicznym, który – im 

dłużej trwa – tym ma coraz bardziej negatywny wpływ na nasze zdrowie

R E K L A M A
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Zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt dla wójt Lesznowoli
LESZNOWOLA W środę rano do domu wójt Lesznowoli Marii Jolanty B.-W. zapukali funkcjonariusze Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. Wójt została zatrzymana, a wieczorem usłyszała sześć zarzutów, za które może grozić jej nawet 

do 10 lat pozbawienia wolności. Wczoraj prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla B.-W. 

Postanowienie sądu w tej sprawie ma zapaść dzisiaj

 Z naszych informacji wynika, że 
zatrzymanie przebiegało w spokoj-
ny sposób. Wieloletnia wójt Leszno-
woli nie stawiała oporu, nie ucieka-
ła, była natomiast bardzo zaskoczo-
na. Funkcjonariusze CBA przeszukali 
dom, zabezpieczając samochód marki 
Audi oraz gotówkę. Następnie razem z 
panią wójt udali się do urzędu gminy. - 
Zabezpieczyliśmy tam wszystkie doku-
menty związane ze sprawą – informuje 
Temistokles Brodowski, rzecznik CBA. 

Wróciła sprawa sprzed lat

 Zatrzymanie wójt Lesznowo-
li było pokłosiem wydarzeń, o któ-
rych informowaliśmy niespełna dwa 
lata temu. Pod koniec października 
2017 roku CBA zakończyło w gmi-
nie trwającą około siedmiu miesię-
cy kontrolę. Kilkanaście dni później 
przekazało do prokuratury materia-
ły z przeprowadzonych czynności. 
CBA badało okres od 2012 do 2017 
roku. Analiza dokumentów zaowoco-
wała złożeniem do prokuratury „za-

wiadomienia o uzasadnionym podej-
rzeniu popełnienia czynu zabronio-
nego przez Marię Jolantę B.-W., wój-
ta gminy Lesznowola”. CBA twier-
dziło, że pani wójt nie dopełniła swo-
ich obowiązków, bezzasadnie odstę-
pując w marcu 2014 roku od zawar-
cia umowy dzierżawy z jedną z firm, 
z którą kilka miesięcy wcześniej gmi-
na podpisała umowę przedwstępną 
przyjmując wielomilionową zalicz-
kę. Firma odzyskała zaliczkę, ale też, 
o czym miała zdecydować wójt, usta-
wowe odsetki (choć odstąpienie od 
zawarcia umowy było zdaniem CBA 
bezzasadne) w kwocie ponad 1,35 
mln zł. CBA uważało, że wójt wy-
rządziła tym gminie szkodę majątko-
wą. Twierdziło też, że wójt nie dopeł-
niła swoich obowiązków umarzając 
prawie 2,6 mln zł podatku kilku fir-
mom, mimo że te nie wykazały swo-
jej złej sytuacji materialnej. Zdaniem 
funkcjonariuszy Maria Jolanta B.-W. 
działała w ten sposób na szkodę inte-
resu publicznego.

Wójt grozi do 10 lat więzienia

 Po zapoznaniu się ze zgroma-
dzonym materiałem dowodowym, 
30 listopada 2017 roku prokura-
tor okręgowy wszczął śledztwo „w 
sprawie przekroczenia uprawnień 
oraz niedopełniania obowiązków 
służbowych przez funkcjonariu-
sza publicznego”, w tym wypadku 
wójta Lesznowoli, i działanie na 
szkodę interesu publicznego. Roz-
poczęło się żmudne, trwające kil-
kanaście miesięcy gromadzenie 
materiału dowodowego. W końcu 
prokuratura stwierdziła, że zosta-
ły wypełnione znamiona przestęp-
stwa i zdecydowała o postawieniu 
wójt sześciu zarzutów. B.-W. usły-
szała zarzuty karalnej niegospo-
darności i wyrządzenia zarządza-
nej przez nią gminie szkody mająt-
kowej w wielkich rozmiarach (po-
nad 1,3 mln zł) oraz przekrocze-
nia uprawnień służbowych w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych 
przez podmioty, na rzecz których 

wydawano niekorzystne z punk-
tu widzenia interesów  gminy de-
cyzje podatkowe. W tym ostatnim 
przypadku zarzuty dotyczą wyda-
nia kilkunastu zdaniem prokura-
tury niezasadnych decyzji o umo-
rzeniu zaległości podatkowych na 
łączną kwotę ponad 2,5 mln zł na 
rzecz spółek działających na tere-
nie gminy. Z naszych informacji 
wynika, że podejrzana nie przy-
znała się do stawianych jej zarzu-
tów, złożyła krótkie wyjaśniania 
oraz odmówiła odpowiedzi na py-
tania prokuratora. Po zakończe-
niu czynności procesowych pro-
kurator skierował do sądu wniosek 
o zastosowanie wobec podejrzanej 
środka zapobiegawczego w posta-
ci tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy. Posiedzenie sądu 
odbędzie się dzisiaj. Jeśli zarzuty 
prokuratury potwierdzą się, Marii 
Jolancie B.-W. może grozić nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności. 

Tomasz Wojciuk

Maria Jolanta B. -W. usły-

szała zarzuty karalnej nie-

gospodarności i wyrządze-

nia zarządzanej przez nią 

gminie szkody majątkowej 

w wielkich rozmiarach
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Istotne wzmocnienia
PIŁKA NOŻNA, IV LIGA MKS Piaseczno zdążył już dokonać trzech istotnych wzmocnień w 

przerwie między rozgrywkami. W przyszłym sezonie w barwach biało-niebieskich 

będą występować Michał Janowski, Kamil Gałązka i Marcin Grunt

 MKS Piaseczno nie czeka z 
transferami do startu rozgrywek. 
Jako pierwszy wrócił do klubu, po 
ośmiu latach gry w Pilicy Białobrze-
gi, jego wychowanek, 32-letni Mi-
chał Janowski, występujący zarów-
no na pozycji obrońcy, jak i defen-
sywnego pomocnika. Warto pod-
kreślić, że poza Piasecznem i Pilicą 
zawodnik grał też w Koronie Góra 
Kalwaria i Nidzie Pińczów, w któ-
rej zaliczył 15 występów w drugiej 
lidze. 
 Istotnym wzmocnieniem powi-
nien być także środkowy pomoc-
nik Kamil Gałązka, który jeszcze do 
niedawna przywdziewał barwy Ma-
zura Karczew. Wychowanek OKS-u 

Otwock trafił do Piaseczna w 2007 
roku, a ostatnie występy w Piasecznie 
(w trzecioligowym wówczas KP) zali-
czył w czerwcu 2011 roku. Następnie 
grał w Sparcie Jazgarzew i – od rundy 
wiosennej sezonu 2014/2015 – w Ma-
zurze Karczew. 
 Do biało-niebieskich trafił też 
Marcin Grunt. Doświadczony, 
32-letni obrońca przyjechał do Pia-
seczna aż z Norwegii, gdzie grał dla 
drużyny Eik IF Toensberg. Wcześniej 
występował, między innymi, w Bro-
ni Radom, KSZO Ostrowiec Święto-
krzyski, Siarce Tarnobrzeg, Zagłębiu 
Sosnowiec czy Hetmanie Zamość.

Grzegorz Tylec

Michał Janowski został 

pierwszym wzmocnieniem 

tego lata w MKS Piaseczno

PIŁKA NOŻNA

Zagrają o Puchar Góry Kalwarii
 W najbliższą sobotę na nowym Orliku przy ulicy Kalwaryjskiej 3 w 
Górze Kalwarii i Orliku w Baniosze przy ulicy Szkolnej 1 odbędzie się pią-
ta edycja turnieju Góra Kalwaria Cup 2019. W rywalizacji, toczonej rów-
nolegle na dwóch boiskach, wezmą udział 32 drużyny. Grając w turnieju, 
którego patronem medialnym jest Kurier Południowy, piłkarze wesprą 
również potrzebujące dzieci z okolic powiatu piaseczyńskiego, pod-
opiecznych Fundacja dla Dzieci. Początek zawodów o godzinie 9.

Tyl.

PIŁKA NOŻNA, A KLASA

Dołącz do FC Lesznowola
 Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej FC Lesznowola ogłasza na-
bór do drużyny seniorów. Zapisy: tel. 517 171 780 (Oskar Śliwowski). 
Pierwszy trening odbędzie się 23 lipca na boisku w Nowej Woli.
- Poszukujemy młodych zawodników, którzy chcieliby spróbować swo-
ich sił w seniorach – zachęca Oskar Śliwowski, trener FC Lesznowola.

Tyl.

Nowy trener w Chylicach
PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA Po odejściu Tomasza Grzywny do Pilicy Białobrzegi nowym 

trenerem drużyny seniorów Laury Chylice został Maciej Tataj

 Maciej Tataj może poszczy-
cić się ciekawą karierą piłkar-
ską. Jako zawodnik grał na pozy-
cji napastnika w takich klubach 
jak choćby Polonia Warszawa, 
Dolcan Ząbki czy Korona Kiel-
ce. Ma na swoim koncie 31 wy-
stępów w Ekstraklasie, w których 
zdobył sześć bramek.
 Jako trener Maciej Tataj pra-
cował dotychczas jako asystent w 
Victorii Sulejówek i Pogoni Gro-
dzisk Mazowiecki. W ostatnim 
sezonie prowadził z kolei druży-
nę Juniora Młodszego SEMPa 
Ursynów w Mazowieckiej Eks-
tralidze, zajmując w niej drugie 
miejsce.
 - Nasze cele z nowym trenerem 
się nie zmieniają – mówi Dawid Ha-
kowski, prezes Laury Chylice. - Gra-
my o to, by wygrywać każdy mecz i 
być jak najwyżej w tabeli.
 Prezes zaznaczył ponadto, że 
jeszcze zbyt wcześnie by mówić o 
transferach. Na razie, razem z trene-
rem Grzywną, do Pilicy Białobrzegi 
przeniósł się Marcin Pieniążek.

Tyl. Maciej Tataj w przyszłym sezonie poprowadzi drużynę z Chylic

Trzecie miejsce na plaży
SIATKÓWKA Pod koniec czerwca w Kołobrzegu odbył się IX Młodzieżowy 

Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej imienia W. Klęsk

 W imprezie wzięła udział rekor-
dowa liczba zawodników - 202 par 
z Polski i zagranicy. Duży sukces w 
kategorii kadet odniosła para Arka-
diusz Kapitan (KS SPS Konstancin-
Jeziorna) Bartosz Jankowski (KS 
Metro Warszawa), zajmując osta-
tecznie trzecie miejsce na 33 druży-
ny. Warto podkreślić, że ten duet po 
raz pierwszy grał ze sobą na turnie-
ju, pokazując wiele wspaniałych za-
grań i pokonując również wielu do-
świadczonych zawodników.
 - Mimo wiatru i dużego upału 
udało nam się pokonać bardzo moc-
ne pary z Polski i zagranicy – mówi 
Arkadiusz Kapitan. - Zmęczenie 
było ogromne przy 38-stopniowym 
upale, ale walczyliśmy z Bartkiem 
do końca o każdą piłkę.

Tyl.
 Arkadiusz Kapitan i Bartosz Jankowski 

błysnęli formą w Kołobrzegu

Nie zawiodły, 
choć liczyły na więcej
LEKKOATLETYKA Mistrzostwa Polski do lat 23 w Lublinie zawodnicz-

ki Stowarzyszenia Kondycja skończyły z dwoma siódmymi miejscami 

- Aleksandry Płocińskiej (na 1500 metrów) i Oliwii Malmon (na 800 me-

trów) oraz jedenastym miejscem Oli (na 800 metrów)

 - Nie mogę nie być zadowolona – 
mówi Aleksandra Płocińska. - Siódme 
miejsce na 1500 metrów i 11 na 800 
metrów w Polsce to zdecydowanie 
nie jest powód do smutku. Jednak nie 
ukrywam, że jechałam tam z większy-
mi oczekiwaniami. Niestety, od po-
czątku sezonu nie wychodzi mi tak 
jakbym chciała, ale  wiem, że dałam z 
siebie 100 proc. na tamtą chwilę.
 Swojego niedosytu nie ukrywa też 
druga reprezentantka powiatu piase-
czyńskiego. - Trenowałam bardzo moc-
no, ale nie przełożyło się to na bieg – 
mówi Oliwia Malmon. - Jestem bardzo 
zła, ale może za rok będzie lepiej.
 Kolejny start naszych biegaczek 
na zawodach mistrzowskich odbę-
dzie się w sierpniu na Mistrzostwach 
Polski w Radomiu.

Tyl.





DAM PRACĘ

Zespół Szkół RCKU w Piasecznie ul. Chyliczkowska 
20, zatrudni sprzątaczkę - pełny etat, tel.22 756 73 54,  
509 291 780, 

Zatrudnię kierowcę kat C+E, przewóz krajowy, 
Tel. 601 097 505

Pilnie zatrudnię z doświadczeniem do spożywczego 
bardzo dobre warunki Cieciszew, tel. 508 084 245

Dam pracę asystentce stom. w gabinecie prywatnym.
Tel.: 668 040 435, 22 711 07 63

Zatrudnię instruktora nauki jazdy, tel. 505 087 358

Księgowa do biura podatkowego, tel. 604 559 182

Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do prac 
porządkowo - ogrodniczych, tel. 503 173 868

Fryzjera, fryzjerkę damsko – męską, pełen etat, 
umowa o pracę. Bobrowiec – PILNE tel. 608 156 484

Poszukujemy osób do pracy na maszynach pakują-
cych - bez nałogów. Praca na jedną zmianę, 7.00-15.00.
Miejsce pracy Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Zatrudnię fryzjerkę do salonu w Nowej Iwicznej, 
tel. 511 398 617

Przyjmę do pracy w delikatesach w Nowej Iwicznej, 
mile widziane doświadczenie, tel. 501 105 411

Ekspedientkę, oraz osobę do wykładania towaru 
do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041

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

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

Zatrudnię: elektromonterów i kierowcę operatora 
dźwigu. (22)201 19 01; 602 653 398 

Piekarz, praca w Szwecji, wysokie zarobki, możliwość 
zamieszkania, angielski mile widziany, tel. w Polsce, 
Tel. 600 334 158

Zatrudnię panią do sprzątania przedszkola. Praca na 
pełny etat, umowa o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. 601 778 504

Zatrudnię kucharkę do pracy w niepublicznym przedszko-
lu. Oferuję umowę o pracę na pełny etat i atrakcyjne wyna-
grodzenie. Kontakt tel. 601 778 504

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie ul. Wo-
jewódzka 12 zatrudni Panie do sprzątania. Umowa o pra-
cę. CV proszę składać osobiście lub wysłać mailem na ad-
res: sekretariat@sp1kj.pl

Dekarza, pomocnika dekarza zatrudnię. Możliwość 
przyuczenia. tel. 792 354 779

Nauczyciel lub opiekun do grupy żłobkowej w przedszko-
lu k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Krawcową do pracowni krawieckiej w Konstancinie, 
tel. 605 081 740

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

Zatrudnimy pracowników ochrony w Jankach, umowa o 
pracę, praca wg grafiku w systemie 14h. Tel:510-011-306, 
510-011-347

Przyjmę blacharza samochodowego, Piaseczno 
tel. 519 836 681

Poszukujemy osób do sprzątania w Lininie, umowa 
o pracę 7-15 lub 8-16. Tel:571-330-631 lub 727-003-831

Firma zatrudni do sprzątania w godz. nocnych, mile widzia-
ne Panie, praca Piaseczno, ul. Puławska, tel. 508 095 264

Panią do pracy w sortowni odzieży używanej Wola 
Gołkowska, w godz. 6.00-14.00,  tel. 606 644 210

Przyjmę pomocnika do warsztatu samochodowego, 
Piaseczno tel. 519 836 681

Panią do prowadzenia domu, tel. 604 559 182

Przyjmę lakiernika samochodowego, Piaseczno 
tel. 519 836 681

Sprzątanie w godz. 16 – 20, przedszkole Nowa Iwiczna, 
tel. 602 686 951

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Konstancinie za-
trudni lekarza rodzinnego, medycyny ogólnej lub interni-
stę tel. 22 737 64 04, e-mail: tabita@luxmed.pl

Firma z branży utrzymania czystości zatrudni Brygadzi-
stę, praca Janki, ul. Mszczonowska, tel. 798 926 772

Przyjmę do pracy hydraulika i pomocnika, tel. 693 785 277

Przy remontach, tel. 601 21 27 66

Osobę do pracy w kuchni w przedszkolu na pełny etat 
oraz osobę do sprzątania 3 h/ dziennie, tel. 501 423 413

Firma w Tarczynie zatrudni osobę do pracy w biurze. 
Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 
tel. 600 404 293 lub e-mail:dj@jablonowo.pl

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

Zatrudnię do murowania 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

Ekspedientkę Carrefour Express Piaseczno, Jazgarzew, 
Gabryelin, tel. 508 288 773

Zatrudnię pracownika fizycznego, Łazy, tel. 509 447 601

Firma ogrodnicza zatrudni ogrodników. Zarobki od 15
do 22 zł na godzinę, w zależności od doświadczenia, 
tel. 500 268 463

Hurtownia medyczna zatrudni Magazyniera. Miejsce pra-
cy Szymanów. Mile widziane uprawnienia na wózek widło-
wy. rekrutacja@neomedpolska.pl

Hurtownia medyczna zatrudni Kierowcę. Miejsce
pracy Szymanów. Wymagane prawo jazdy kategorii B, 
rekrutacja@neomedpolska.pl

Pracownik do wulkanizacji Góra Kalwaria tel. 604 094 820

SZUKAM PRACY 

Emeryt – chałupniczej, tel. 662 185 160

Sprzątanie dużych powierzchni, tel. 788 124 024

Sprzątanie, tel. 880 255 904

KUPIĘ

RZD w Żabieńcu zakupi zboże do karmienia ryb
(pszenżyto, jęczmień, pszenica). 
Kontakt: rzdzabieniec@rzdzabieniec.pl, 22 756 28 87

Betoniarkę 220 V, tel. 509 447 601

SPRZEDAM

Przyczepę holenderską, 10,5 m /3,10 m, tel. 606 652 098

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

Maszyny stolarskie, tel. 694 26 08 37

Rury stalowe trójcalowe, tel. 501 231 639

Agregaty chłodnicze kompletne, 3 sztuki, tel. 501 231 689

Sosna (samodzielne wycięcie) na deski, stemple, słupki, 
tel.692 48 49 61

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

CYMERMAN Przyczepy i Akcesoria : nowe, remonty, prze-
róbki www.przyczepy.waw.pl  tel. 601 449 898

Corsa B, z gazem, zerwany rozrząd, tel. 697 610 243

BMW E39 sedan, 2000 r, po lifcie, 2,5 l, benzyna + gaz, 
tel. 693 338 671

AUTO - MOTO  KUPIĘ

SKUP AUT, OSOBOWE, DOSTAWCZE, 
TEL. 510 357 529

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

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

Skup aut, każdy stan, tel. 515 018 430

Auto Skup. Wszystkie marki. Całe, uszkodzone lub po wy-
padku. Nie na chodzie. Skorodowane. W stanie obojęt-
nym. Krajowe, sprowadzone, angliki. Płatne gotówką. Od-
biór własną lawetą, tel. 515 472 081

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Bezpośrednio - Lokal usługowy 80 m kw. + 16 m kw. 
Magazyn, Piaseczno Osiedle Majowy Zakątek, 
tel. 665 155 211

Budowlane z mediami w Ustanowie i Pęchery Łbiska, 
bezpośrednio, tel. 22 756 54 19

SPRZEDAM SIEDLISKO tel.606 506 106

DZIAŁKI BUDOWLANE W WOLI CHYNOWSKIEJ 
TEL. 667 120 665

Dwa domy Czarnów tel. 664 924 817

Sprzedam działki budowlane z mediami w Kątach. 
Powierzchnia: 950 m kw-1368 m kw. Cena: 140 zł/m kw. 
tel. 500 408 302

Działki budowlane Uwieliny gm. Prażmów tel. 603 862 559

Sprzedam piękną działkę na granicy Jastrzębia i Żabień-
ca, 2500 mkw., 2 dojazdy, media, tel. 501 130 598

Działkę budowlaną w Wólce Kozodawskiej ul. Źródlana o po-
wierzchni 970 m kw. , cena  ok. 165 tys. zł. Tel. 503 622 447

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 650 zł/mkw., 
w całości lub podzielę tel. 667 797 094

Gospodarstwo rolno-budow. 2,77ha Jeżewice/Tarczyna  
tel. 502 605 044

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę warsztat stolarski w Piasecznie, tel. 694 26 08 37

Pokój dla pracującej, Piaseczno, tel. 609 070 125

Pawilon nr 5, „Pod Kopułą”, Piaseczno, ul. Szkolna 13c, 
25 m kw., tel. 604 55 15 01

Kawalerka w Piasecznie, tel. 513 524 074

Prosperujące delikatesy w Józefosławiu, 
tel. 660 950 975

Lub sprzedam pawilon 25 m kw., Bazarek, ul. Szkolna, 
Piaseczno, tel. 501 159 882

Kwatery pracownicze, parking, dojazd od ul. Puławskiej. 
Tanio, tel. 604 274 417

Mieszkanie, 3 pokoje z kuchnią, Piaseczno, 
tel. 514 324 549

Kwatery, 280,00 zł, Dąbrówka, tel. 667 797 094

Wynajmę domek na wsi k. Czachówka, cisza, spokój, 
tel. 501 921 568

Kwatery, tel. 728 899 673

Odstąpię prosperujący sklep spożywczy w Piasecznie 
(ul. Strusia 1), tel. 665 850 913, 603 922 842

1-osob. 480. Para 300/os + liczn., tel. 577 88 69 88

Lokal 100 m kw. na biuro, zajęcia dla dzieci lub dorosłych, 
Piaseczno – Józefosław, tel. 601 231 501, lokale@gromar.pl

Wynajmę super mieszkanie 100m2, Zalesie Dolne, Reduto-
wa -  umeblowane,  Tel.504167001 (bez zwierząt)

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

USŁUGI

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

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

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

Tynki gipsowe, elewacje, pianka PUR Tel.502 788 561

Glazura, gres, remonty, tel. 601 219 482

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Hydraulik, tel. 608 030 808

Elektryk, tel. 666 890 886

Hydraulik tel. 886 576 148

Moskitiery priorytetowo i rolety, tel. 601 520 310

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

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

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

Dachy papą termozgrzewalną, obróbki, tel. 502 473 605

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

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

Złom. Wakacyjne porządki? Remont? Uprzątniemy, 
wywieziemy, tel. 502 898 418

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU TEL. 501 129 679

USUWANIE OWADÓW LATAJĄCYCH, Tel. 503 471 422

Naprawy dachów, tel. 511 928 895

Malowanie tel. 722 920 650

Mycie dachów, tel. 503 540 456

Skracanie i wycinka drzew tel. 510 694 550

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

Ogrody, Koszenie, Trawników, Zarośli tel. 603 315 531

Hydrauliczne inst. wod-kan c.o. Kotłownie, 
tel. 782 948 952

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Mycie i malowanie elewacji,  tel. 505 591 721

Dach – papa termozgrzewalna, obróbki, tel. 881 487 063

Remonty, tel. 721 982 013

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439

Dachy, naprawy, tel. 798 836 860

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

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Hydraulik, tel. 535 872 455

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

Kosimy działki zarośnięte wysoką trawą, chwastami, 
zarośla, samosieje, tel. 500 51 66 77

Malarskie, tel. 696 120 208

Ogrodnicze, tel. 536 043 434

Tynki tradycyjne i gipsowe, tel. 604 415 352

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

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

Papa – tanio i solidnie, tel. 608 677 525

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Koszenie terenów, sprzątanie posesji, tel. 505 591 721

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

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

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

Ogrodzenia, tel. 504 008 309

Dachy – pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

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

Usługi dekarskie, remonty dachów, rynny, obróbki 
blacharskie, tel. 666 971 775

Tynki, wylewki, piana pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

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

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, rozbudowy, tel. 730 358 998

Moskitiery, rolety, plisy, tel. 888 168 057

Budowa domów, elewacje, 694 401 711

 RÓŻNE 

Przyjaźń, ts@gmail.com tel. 602 636 798

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

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

NAUKA 

Matematyka – dojeżdżam, tel. 798 851 194

ZDROWIE I URODA 

Akupunktura, medycyna chińska, biorezonans – GRATIS, 
tel. 662 777 411

ZWIERZĘTA

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

MATRYMONIALNE

Wdowiec, 75 lat pozna Panią w podobnym wieku, 
bez nałogów, tel. 501 327 507
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Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

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

POSZUKUJĘ KOBIETY DO PRACY W KAWIARNI W 
CENTRUM PIASECZNA, PILNE, TEL. 514 976 539

DO OCHRONY PIASECZNIE, TEL.22 834 34 00

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

WYWOZIMY STARE METALOWE PRZĘSŁA, SIATKI, 
BRAMY, SŁUPKI, TEL. 502 898 418

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

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Automatyczne systemy nawadniające, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

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

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

Pomoc w lekcjach,nauka na bieżąco, opieka, 
Piaseczno i okolice, 30zł/h  tel. 571 373 118

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

Centrum wsparcia, rozwoju twórczego i osobowości 
w Piasecznie, tel. 571 373 118

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

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 medycz-
ny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Firma ogrodnicza zatrudni pilarza i pomocnika pilarza: 
pielęgnacja drzew ozdobnych. tel.601 243 233

Kierowców kat. „B”, dyspozycyjnych, Piaseczno 
i okolice, tel. 787 740 105

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

Kierowca/magazynier w Masarni. Piaseczno 
Tel. 22 756 79 82

Kierowca kat. B (samochód dostawczy do 3,5t) do hur-
towni spożywczej, wiek do 45 l, mile widziana książecz-
ka Sanepidu, Góra Kalwaria, tel. 510 197 142

Florystę do kwiaciarni, okolice Piaseczna, 
tel. 793 234 543

Zatrudnię ekspedientki do pracy w sklepie spożyw-
czym, Konstancin-Jeziorna,. Tel. 602 212 169

Mieszkanie w Piasecznie, najchętnej do remontu, 
tel. 604 43 77 57

Zatrudnimy montera, tel. 22 754 46 70
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